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RESUMO  
 
A cada dia, as questões ambientais ganham relevância, gerando novos desafios e 
demandando ações urgentes e inovadoras. Para isso, é de fundamental importância o 
acesso às informações, facilitando a elaboração de estratégias que visem a remediação 
de problemas e o desenvolvimento de políticas preventivas. Além disso, informações 
prestadas à sociedade permitem que ela exerça um papel importante de fiscalização e 
acompanhamento das ações empreendidas. Nesse sentido, acredita-se que a 
contabilidade possa cumprir uma função importante, permitindo verificar, do ponto de 
vista financeiro, a eficácia das medidas adotadas e os resultados alcançados pelas 
empresas em projetos de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. O 
presente estudo foi desenvolvido em uma empresa siderúrgica (recentemente 
privatizada), localizada no estado de Minas Gerais, e teve como objetivo verificar em que 
medida é possível avaliar, a partir de balanços contábeis, a evolução dos investimentos 
direcionados a programas ambientais, demonstrando o interesse e a proatividade das 
empresas em mitigar os impactos gerados. Para isso, contou-se com o auxílio de 
indicadores específicos, utilizados em contabilidade ambiental. A análise efetuada 
mostrou que, além de ser possível tal verificação, houve um decréscimo dos 
investimentos ambientais, em que pese o melhor desempenho financeiro auferido pela 
empresa nos últimos anos. 
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1. INTRODUÇAO 
As questões ambientais vêm ganhando maior relevância nos últimos anos, 

especialmente em função de indicadores que apontam para uma aceleração do 
aquecimento global, exaustão de recursos naturais não renováveis, degradação de solos 
agricultáveis e contaminação de mananciais. A sociedade civil organizada tem ampliado 
a vigilância sobre empresas que contribuem para que esse estado de degradação se 
verifique, cobrando uma participação proativa da iniciativa privada e do governo em 
busca de melhorias.  

Essa mudança de enfoque é significativa haja vista que, no passado, empresas 
focadas no aumento da qualidade de seus produtos e na redução de custos deram pouca 
atenção às questões ambientais. Quando essas demandas tornaram-se prementes, seja 
em como resultado de pressões exercidas pela sociedade ou em razão de leis e 
regulamentos mais rígidos, essas empresas acreditavam que poderiam reduzir seu 
impacto ambiental e os custos ao mesmo tempo. Mas essa perspectiva não se 
desenvolveu conforme o previsto, pois na medida em que elas passaram a reduzir as 
descargas de resíduos, verificaram um aumento dos custos, o que poderia reduzir sua 
competitividade (MATTHEWS & LAVE, 2003). Isso fez com que muitas empresas 
passassem a considerar a questão ambiental exclusivamente como mais um custo, 
levando-as a cumprirem apenas o que determina a legislação (WEE & QUAZI, 2005). 
Essa forma de agir faz com que os impactos sociais decorrentes de suas atividades 
sejam igualmente desconsiderados, relativizados ou minimizados. 

Além dos aspectos éticos envolvidos com a preservação do meio ambiente, a 
poluição – em suas diversas formas – consome recursos econômicos de um país, os 
quais poderiam ser utilizados em projetos sociais. Esse impacto é avaliado por trabalhos 
como Seroa da Motta (2002), que analisa os custos de saúde associados à poluição da 
água e do ar no Brasil. Huber et alii (1996), por sua vez, mostram os custos para a saúde 
decorrentes da poluição urbana em países da América Latina e Caribe. A degradação de 
recursos hídricos e suas conseqüências ao bem-estar das populações são analisadas por 
Moraes e Jordão (2002), que alertam que o déficit de água leva a uma queda na 
produção de alimentos, gerando tensões sociais e políticas.  

Mesmo considerando as dificuldades das empresas em desenvolverem ou 
utilizarem processos e matérias-primas ambientalmente corretos, fica demonstrado que a 
poluição gera custos sociais e econômicos que, em última análise, prejudicam diversos 
setores da sociedade. É importante lembrar que “...as empresas consomem recursos da 
sociedade, renováveis ou não, mas que são patrimônio gratuito e coletivo da 
humanidade...”.Em razão disso, elas devem ter o compromisso de “...restituir à sociedade 
o que dela é absorvido, por meio de investimentos na área social e no meio ambiente” 
(REIS, 2007 p. 282). Dentro desse contexto, Veraszto et alii (2007) alertam para a 
necessidade de que a produção tecnológica leve em consideração aspectos morais e 
avalie as reais demandas da sociedade, considerando que a geração de novas 
tecnologias limpas torna-se um desafio. 

Enquanto algumas empresas apreciam a questão ambiental como um custo que 
acaba por onerar seus preços ou reduzir seu desempenho financeiro, há aquelas que 
avaliam isso como uma oportunidade para melhorar seus processos, diminuindo o 
desperdício e ampliando sua competitividade. Rao & Rolt (2005) consideram que as 
organizações que minimizam os impactos ambientais de seus produtos e processos, 
reciclam resíduos pós-consumo e estabelecem sistemas de gestão ambiental estão 
melhor preparadas para expandirem seus mercados, afastando concorrentes com baixa 
performance ambiental. Rattner (1999. p. 238) pondera que “O uso racional de recursos 
escassos vai exigir produtos e processos que estejam baseados na inovação, 
conservação e invenção de todos os tipos de produtos recicláveis e biodegradáveis”. 
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Algumas empresas estão usando as preocupações ambientais para fortalecer sua 
posição atual, ao mesmo tempo em que buscam novos mercados (WEE & QUAZI, 2005). 
Ao estudar equipes de projetos, Hanna, Newman e Johnson (2000) comentam sobre uma 
relação positiva entre o desempenho ambiental e operacional para as empresas com foco 
na redução de custos. Para eles, essas reduções são geralmente obtidas com a 
utilização de estratégias de prevenção da poluição e de outros esforços que incidem 
sobre a eliminação de resíduos.  

Mas esse tipo de pensamento ou atitude ainda está longe de ser uma 
unanimidade. Em razão disso, governos mais comprometidos com questões ambientais 
têm procurado, por meio de legislação restritiva e fiscalização eficiente, reduzir o impacto 
ambiental de atividades industriais e agrícolas. Essa mudança na legislação tem levado 
indústrias a adotarem uma postura mais consciente ou encerrarem suas atividades, como 
relata Monteiro (2005).  

A questão ambiental tem sido um tema cada vez mais relevante para as 
empresas, seja como uma forma de aumentar seu desempenho (com a menor geração 
de resíduos, seja em razão de maior vigilância da sociedade civil ou por força da 
legislação.  

 Por esses motivos indústrias passaram a utilizar modelos de gerenciamento 
ambiental, buscando controlar as conseqüências de suas atividades produtivas sobre o 
meio ambiente e minimizando os impactos ambientais e sociais causados pelas suas 
atividades. Acredita-se que a mensuração dessas ações possa ser exposta por meio da 
contabilidade ambiental, buscando demonstrar se as ações adotadas refletem 
exatamente a contrapartida das conseqüências ambientais ocorridas, gerando uma 
oportunidade para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

Assim, este trabalho teve como objetivo verificar em que medida é possível 
avaliar, a partir de balanços contábeis, a evolução dos investimentos direcionados a 
programas ambientais e sociais, demonstrando o nível de interesse e a proatividade de 
uma empresa em mitigar os impactos gerados. 

Este estudo analisou uma empresa siderúrgica (denominada Siderúrgica Minas 
Gerais), no período de 1999 a 2005, pós-privatização, avaliando - com o auxílio de 
indicadores utilizados em contabilidade ambiental - a evolução de seus investimentos 
ambientais e sociais e procurando demonstrar o grau de comprometimento com a 
redução dos impactos decorrentes de sua atividade. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
Procurando estabelecer uma melhor compreensão da Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), seu relacionamento com as questões ambientais e a divulgação 
dos resultados à sociedade, a revisão da literatura foi desenvolvida em três frentes, 
diretamente relacionadas ao tema de pesquisa. 

Em um primeiro momento, procurou-se examinar alguns conceitos que fundamentam 
a RSE, inclusive com a identificação de alguns aspectos históricos. Em seguida, foram 
analisados alguns trabalhos e pesquisas que mostram o inter-relacionamento da RSE 
com as questões ambientais e com o desenvolvimento sustentável. Finalmente, foram 
verificadas formas de mensuração do desempenho social. 

o responsabilidade social empresarial 
Embora um uso mais intenso do termo Responsabilidade Social tenha se verificado 
nos últimos anos, é necessário considerar que esse conceito já era preconizado no 
início do século passado. Oliver Sheldon, um dos primeiros teóricos da administração 
moderna, considerava que em uma indústria as políticas, condições e métodos 
deveriam conduzir ao bem-estar da comunidade, e a gestão deveria tomar a iniciativa 
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em busca de uma elevação dos padrões éticos e de justiça social (WREN, 2005). A 
indústria, segundo Oliver Sheldon, existiria para fornecer, ao menor preço possível, 
dentro de padrões adequados de qualidade e em quantidades suficientes, produtos e 
serviços necessários para a satisfação da comunidade (SHELDON, 1923).  

Desde então, o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) foi de tal 
maneira ampliado que pode levar a eventuais distorções na sua aplicação, pois 
ocorrem diferenças importantes em contextos diversificados. Sobre a RSE, Faria e 
Sauerbronn (2008, p. 18) consideram que “devido à proliferação de abordagens, 
teorias e terminologias, não há uma definição única ou precisa”. Como resultado, 
verifica-se que, enquanto algumas empresas consideram atividades assistencialistas 
como um exemplo de RSE, outras procuram adotar uma abordagem mais ampla 
influenciada pelo conceito dos stakeholders. 

Para Simmons (2008) o conceito de “organizações responsáveis” pode ser 
utilizado como uma forma de avaliação da maturidade organizacional nas relações com 
seus empregados, tendo como dimensão a justiça organizacional. Bhattacharyya et alii 
(2008) consideram que o verdadeiro desafio para os administradores é conceber uma 
estratégia voltada à RSE que permita à organização melhor equacionar questões sociais 
e, ao mesmo tempo, forneça algumas vantagens empresariais. 

Buscando estabelecer uma melhor compreensão do tema, Faria e Sauerbronn (op. 
cit.) analisam três abordagens para a responsabilidade social: i) normativa; ii) 
contratual e iii) estratégica. A abordagem normativa parte do pressuposto de que as 
atividades desenvolvidas por uma empresa estão sujeitas ao julgamento moral. Na 
abordagem contratual há o que os autores chamam de enfoque sociopolítico, 
privilegiando os interesses dos diferentes grupos com os quais a empresa interage e 
os conflitos decorrentes. A abordagem estratégica tem como ênfase o aproveitamento 
de oportunidades e a redução de riscos, identificando demandas de cunho ético ou 
social que podem repercutir nas atividades da empresa. 

Sobre a abordagem normativa Kreitlon (2004) lembra que a idéia de uma organização 
e suas atividades estarem sujeitas ao julgamento ético, embora pareça correto na 
atualidade, nem sempre foi aceita. Carr (1989) comenta que a base da moralidade é o 
respeito pela verdade e que, em conseqüência disso, quanto mais um homem de 
negócios se aproxima da verdade, maior é o respeito que deve merecer. Por outro 
lado, ele considera que a maioria dos blefes em um negócio poderia ser vista 
simplesmente como estratégia de jogo, em uma situação parecida com uma aposta 
em uma mesa de poker, não refletindo a moralidade do jogador (CARR, op. cit.). 

Kreitlon (op. cit. p. 7) considera que a perspectiva normativa pressupõe que somente 
forças externas , entendidas como legislação, fiscalização ou competição, teriam o 
poder coercitivo e moralizador das ações de uma empresa, uma vez que ela apenas 
buscaria maximizar seus próprios interesses. Sobre isso afirma que: 

“De qualquer maneira, parece de fato importante definir se, ao falarmos de RSE, 
estamos nos referindo à responsabilidade que cabe à empresa como agente moral 
(possuidora de intencionalidade e capacidade de escolha), ou simplesmente à 
responsabilidade da empresa como agente físico (aquele que é mero “veículo” da 
ação), pois neste último caso a verdadeira responsabilidade recairia sobre os 
indivíduos” (KREITLON, 2004, p. 7). 

É interessante notar que, embora a legislação ambiental brasileira preveja a 
responsabilidade da direção de uma empresa envolvida em crimes ambientais, isso 
não isenta uma organização de encargos, pois ela também pode ser acionada. 
Situação semelhante ocorre com o Sistema Financeiro Nacional, em que a lei (nº 
7.492/86) prevê tanto a punição da empresa quanto de seus gestores. Esses dois 
casos mostram que, pela legislação brasileira, a empresa é entendida como 
possuidora de intencionalidade e capacidade de escolha, assim como seus gestores 
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(uma vez que a empresa funcionaria como veículo da vontade destes). Essa 
responsabilidade pode ser estendida aos órgãos oficiais, caso se verifique que eles 
não tenham agido com o necessário rigor. Côrtes e Pereira (2006) citam o caso em 
que o Ministério Público acionou tanto uma indústria detentora do passivo ambiental 
quanto o órgão responsável pela fiscalização. 

Enquanto a abordagem normativa é influenciada pela filosofia, a abordagem contratual 
é caracterizada por um aspecto mais sociopolítico, uma vez que a sociedade mantém 
perspectivas relacionadas a comportamento, resultados e responsabilidades das 
empresas. Em conseqüência disso, a perspectiva contratual enfatiza as relações de 
interdependência entre a empresa e a sociedade, sendo influenciada pela teoria dos 
stakeholders. Essa visão tem levado empresas a desenvolverem ações com os grupos 
afetados por suas atividades, inclusive considerando sua cadeia de suprimentos.  

Melo Neto e Froes (1999) consideram que a responsabilidade social tem como 
objetivo indicar o que é correto e ético para uma sociedade e adequado para a empresa. 
Ela promove a qualidade de vida da sociedade na qual está inserida e de seus 
funcionários. Adicionalmente, sob esse ponto de vista, a RSE pode promover uma 
melhora nas relações da empresa com seus fornecedores, fazendo com que estes se 
tornem também socialmente responsáveis. Rao e Bolt (2005) lembram que muitas 
empresas perceberam que os consumidores e outros stakeholders nem sempre 
distinguem entre uma companhia e seus fornecedores. Desta forma, se uma determinada 
empresa tem passivos ambientais, isso pode prejudicar a imagem – perante os 
stakeholders – das demais empresas que atuem na mesma cadeia de suprimentos.  

A abordagem estratégica é a mais utilitária das três, partindo do pressuposto de que o 
que é bom para a sociedade é bom para a empresa. Por isso, ela se preocupa com 
temas sociais que levem a melhor desempenho estratégico da organização (FARIA e 
SAUERBRONN, 2008; KREITLON 2004). Os estudos desenvolvidos sob a abordagem 
estratégica convergem para a análise e obtenção do desempenho social corporativo, 
pois acredita-se que ela amplie o valor de mercado de uma empresa ao obter a 
satisfação dos consumidores (RUNDLE-THIELE, BALL & GILLESPIE, 2008). Sendo 
assim, uma empresa pode adotar embalagens ecologicamente corretas ou facilitar o 
descarte de baterias (pois isso tem impacto maior em relação aos consumidores), mas 
talvez ela não se preocupe com o impacto que suas atividades podem ocasionar na 
comunidade localizada no entorno de sua fábrica (o que nem sempre é percebido 
pelos seus consumidores).  

Scott (2007) amplia a discussão ao analisar cinco temas decorrentes das definições de 
RSE: i) responsabilidade com a comunidade, ii) promoção da democracia e da 
cidadania, iii) redução da pobreza e das desigualdades entre ricos e pobres, iv) 
condições de trabalho e direitos dos trabalhadores, v) comportamento ético. Para ele, 
as evidências mostram que, independente do desejo e da boa vontade dos CEOs, a 
busca de maior rentabilidade das organizações funciona como um autêntico freio 
sobre a responsabilidade social empresarial (SCOTT, op. cit.). 

Verifica-se que a RSE busca integrar, de maneira voluntária, preocupações sociais e 
ambientais das empresas em suas operações. A partir de uma interação saudável com 
os stakeholders, a prática da responsabilidade social pode servir de base ao sucesso 
empresarial, o que inclui o respeito aos consumidores e formas ecológicas de 
produção. Enquanto nas grandes organizações a RSE se apresenta de uma forma 
institucionalizada, nas pequenas e médias empresas ela ocorre de maneira mais 
informal, mas de grande importância para diversas comunidades (COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2003). 

o a responsabilidade social E A QUESTÃO AMBIENTAL 
Segundo Kreitlon (2004, p. 6), a década de 1980 “caracteriza-se, por um lado, 

pela diversificação das correntes teóricas dedicadas ao questionamento ético e social das 
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empresas; por outro lado, por uma crescente institucionalização do fenômeno”. Na visão 
de Faria e Sauerbronn (2008), esse processo pode ser explicado em parte pelo aumento 
do poder global das organizações multinacionais e pelo crescimento do volume de 
investimentos realizados diretamente por essas corporações em diversos países. Para 
eles, “Muitos desses investimentos eram impulsionados pelo histórico interesse de 
deslocar atividades tidas como socialmente indesejáveis nos EUA e na Europa para 
países menos desenvolvidos” (FARIA e SAUERBRONN, op. cit., p. 16). 

A diversificação das correntes teóricas, o aumento do poder e dos investimentos 
realizados por empresas multinacionais, o maior fluxo de capitais entre os diversos 
países e o deslocamento de atividades industriais poluidoras para países menos 
desenvolvidos acabaram por chamar a atenção de ativistas, da sociedade civil 
organizada e de organizações não governamentais. Em decorrência disso, conforme 
relata Kreitlon (op. cit, p. 6), a questão ambiental passou a ser tema de diversas 
conferências internacionais: “em 1987 o Relatório Brundtland lança o conceito de 
‘desenvolvimento sustentável’, que pretende conciliar desenvolvimento econômico e 
proteção ambiental”. Rattner (1999 p. 233) amplia essa discussão ao considerar que 
“A sustentabilidade não pode ser derivada apenas de um melhor equilíbrio e harmonia 
com o meio ambiente natural. Suas raízes estão localizadas em um relacionamento 
interno à sociedade, de natureza econômica e politicamente equilibrada e eqüitativa”.  

Welzel, Luna e Bonin (2008) lembram que a concepção do termo responsabilidade 
social empresarial abrange duas correntes. A primeira delas, denominada princípio da 
legitimidade, pressupõe que a existência de uma empresa é consentida e legitimada 
pela sociedade. A segunda considera que a responsabilidade social empresarial está 
interligada ao conceito de desenvolvimento sustentável, embasada nas dimensões 
econômicas, ecológicas e sociais. Para Rattner (op. cit. p. 233), “O conceito de 
sustentabilidade transcende o exercício analítico de explicar a realidade e exige o 
teste de coerência lógica em aplicações práticas, onde o discurso é transformado em 
realidade objetiva”.  

Embora essa temática tenha ganhado força na década de 1980, Reis (2007) 
pondera que ainda é muito recente o processo de desenvolvimento da responsabilidade 
social nas empresas brasileiras. Em função disso, e também em decorrência de ela ser 
exercida não por obrigatoriedade, mas por adesão, acabam ocorrendo ambigüidades na 
ação das organizações.  

Considerando essa associação entre meio ambiente e questões sociais, Jacobi 
(1999, p. 40) ressalta que “... enquanto se agravavam os problemas sociais e se 
aprofundava a distância entre os países pobres e os industrializados, emergiram, com 
mais impacto, diversas manifestações da crise ambiental...”. Reis (2007, p. 282) lembra 
que, para o setor privado, o desafio da responsabilidade social envolve ambigüidades e 
controvérsias que “... somadas às discussões sobre a situação de boa parte da 
população, cujas necessidades básicas ainda não estão sequer sendo supridas, tornam a 
RS (responsabilidade social) das empresas brasileiras um desafio ainda maior”. Para 
Tachizawa, Oliveira e Pozo (2008), a responsabilidade social empresarial ganha 
importância na gestão corporativa, evitando riscos de desastres ecológicos e 
econômicos. 

A responsabilidade social trata da consciência de que a empresa está inserida em 
um determinado ambiente e com ele interage positiva ou negativamente. Ela deve 
contribuir com o desenvolvimento da comunidade, adotando um comportamento ético e 
praticando a cidadania. Em conseqüência disso, a visão de responsabilidade social, 
limitada aos ganhos econômicos da célula social, vem sendo cada vez menos aceita na 
sociedade. O papel da empresa supera os limites meramente privados, passando a 
interagir fortemente com os stakeholders, o que inclui uma especial atenção ao meio 
ambiente, especialmente por parte de indústrias que desenvolvem atividades com 
elevado impacto ambiental.  
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Com iniciativas de ordem social e ambiental, diversas empresas passaram a atuar 
de maneira mais responsável, preocupando-se com a continuidade de recursos físicos e 
naturais para gerações futuras. Com isso, obtiveram também maior simpatia por parte 
dos consumidores e do público em geral. Trevisan (2002) ressalta a importância da 
prática da responsabilidade social da divulgação dessas atividades por meio do balanço 
social, como uma forma de diferenciação das empresas. Segundo o autor, para que o 
balanço social possa repercutir positivamente no marketing social da empresa, é 
necessário definir uma causa específica (TREVISAN op. cit., p.2) 

Diferentemente de uma política de doações ou de assistencialismo aleatório, que pode 
gerar dificuldades para o consumidor associar a imagem da empresa a um projeto 
social específico, o marketing social visa definir a correta aplicação dos recursos em 
uma causa determinada, de modo a tornar essa atuação social mais eficiente e criar 
uma identidade perante o público. 

Ainda em relação ao marketing social, Andreasen (2002) considera que o 
desenvolvimento mais significativo de sua aplicação ocorreu quando da migração de um 
conceito associado a produtos envolvidos na mudança social para uma concepção mais 
ampla de seu potencial. O autor reconhece que o objetivo fundamental de marketing 
social não é promover idéias, mas influenciar condutas. Apesar de os produtos estarem, 
não raro, envolvidos em processos de mudança de comportamento, o marketing social 
também pode implicar em desafios puramente comportamentais, como facilitar o acesso 
à educação. Desta forma, o balanço social de uma empresa pode auxiliar em suas 
atividades de marketing, mostrando-a como uma organização socialmente responsável.  

Reis (2007), entretanto, alerta que a RSE não deve ser reduzida a uma 
ferramenta de marketing, a um discurso empresarial ou a ações de filantropia. Ela deve 
ser incorporada às organizações no planejamento dos negócios como um modelo de 
comportamento responsável do ponto de vista social. Tecendo considerações sobre a 
RSE, ele afirma que: 

Ela deve resultar em um novo modelo de cultura de gestão de negócios, que 
pressuponha a tomada de decisões de maneira ética e correta, tornando a empresa 
co-responsável pelo processo de desenvolvimento de uma sociedade menos desigual, 
mais justa e com maiores condições de acesso da população a produtos e serviços, 
resultando em sustentabilidade da sociedade do ponto de vista social e econômico e 
também sustentabilidade econômica do próprio negócio. (REIS, op. cit. p. 302) 

Esta pode não ser exatamente a visão dos empregados ou colaboradores de uma 
empresa, que podem acreditar que a responsabilidade social de uma empresa manifesta-
se apenas sob a forma de ações da patrocínio ou filantropia. Ribeiro (2008, p. 11), 
estudando a eficácia dos projetos sociais adotados pela Petrobras na unidade de 
Paulínia, pondera que “...a comunidade externa, na visão do empregado, entende 
projetos sociais como patrocínio ou Marketing para Causas Sociais...”. Prosseguindo, o 
autor explica que “Esta constatação se dá pelo fato que os empregados entendem que os 
projetos sociais trazem grande influência para a melhoria das relações da Petrobras com 
a comunidade” 

Ferreira e Mayer (2008, p. 12) verificaram que “a discussão sobre se as empresas 
deveriam ou não promover suas práticas de RSC (Responsabilidade Social Corporativa) 
tem defensores fiéis em ambos os lados”. Os resultados de pesquisa desenvolvida pelas 
autoras indicam que a promoção da responsabilidade social corporativa deve ser feita por 
meio de esforços de relações públicas e não com o uso de campanhas publicitárias. 
Mesmo considerando-se essa alternativa, nem sempre as organizações evidenciam 
comportamentos ou atitudes consideradas inadequadas, tornando os balaços sociais 
uma peça de divulgação institucional.  

Sobre isso, Xavier, Andrade e Gosling (2008) avaliam que há uma incoerência 
entre a concepção do Balanço Social e o que fazem algumas empresas. Segundo eles 
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“...as informações negativas - como a emissão de poluentes, consumo de água ou 
combustíveis, ou a quantidade de processos trabalhistas - não são sequer apresentadas 
ou são mostradas discretamente...” (XAVIER, ANDRADE e GOSLING, op. cit. p. 11). O 
trabalho sugere que para o Balanço Social seja utilizada a mesma concepção de um 
balanço financeiro, em que as empresas são obrigadas a apresentar tanto os resultados 
positivos quanto os negativos. 

Para indústrias que desenvolvem suas atividades com riscos potenciais ao meio 
ambiente, certamente o conceito de responsabilidade social requer uma gestão ambiental 
integrada. Conforme ressalta Ferreira (2007), gestão ambiental é a tentativa de reduzir as 
transformações ou impactos causados ao meio ambiente, de modo a potencializar a 
recuperação dos recursos naturais, assegurando que haja produtividade prolongada.  

O objetivo maior da gestão ambiental deve ser o de propiciar benefícios à 
empresa que superem, anulem ou diminuam os custos das degradações, causados pelas 
suas atividades. Isso remete à noção de desenvolvimento sustentável que, de acordo 
com Valle (2002, p.28), “significa atender às necessidades da geração atual sem 
comprometer o direito de as futuras gerações atenderem a suas próprias necessidades”. 
Em seu sentido mais amplo esse conceito demonstra a busca de uma estratégia para 
alcançar a harmonia entre os seres humanos e a natureza. 

A siderurgia é uma atividade com elevado impacto ambiental, seja pelos rejeitos 
que origina, seja pelos insumos não renováveis que utiliza. Diante desse cenário, 
algumas ações têm sido desenvolvidas por empresas que atuam nesse setor, conforme 
ressaltam Menezes e Cunha (2007). Os autores chamam a atenção para o fato de que, 
diante das pressões da sociedade em prol da preservação ambiental, empresas têm 
adotado florestas plantadas como fonte de biomassa na produção de carvão. No entanto, 
Menezes e Cunha (op. cit.) advertem que, devido ao tempo necessário ao 
desenvolvimento de uma área reflorestada e ao custo elevado, essa solução tem 
apresentado índices economicamente ruins. 

O uso do gás natural como redutor e fonte de energia em substituição ao carvão 
vegetal foi estudado por Menezes e Cunha (op. cit.) no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Esta alternativa mostrou-se não apenas viável do ponto de vista econômico (mesmo 
considerando eventuais altas do preço de importação do gás natural), mas também “é 
melhor, qualitativa e quantitativamente, do que a solução via alto–forno utilizando carvão 
vegetal” (MENEZES e CUNHA, op. cit. p. 550). É importante considerar que, embora o 
gás natural seja um recurso não renovável, ele apresenta uma queima mais limpa do que 
o carvão, sem comprometer florestas. 

Soluções ambientais para siderúrgicas devem contemplar não apenas alternativas 
aos recursos não renováveis, conforme mencionado, mas soluções eficientes para a 
deposição de rejeitos industriais. Prado, Correa e Cintra (2003) discorrem sobre o uso da 
escória de siderurgia como fonte alternativa de Ca e Mg que, além de atuar como 
corretivo de acidez do solo, pode contribuir para o sucesso na implantação de pomares. 
A adesão aos comportamentos ambientais sustentáveis, conforme lembram Welzel, Luna 
e Bonin (2008, p. 3), “requer o investimento no desenvolvimento de tecnologias limpas, o 
que pode influenciar direta e negativamente na competitividade das empresas no curto 
prazo”. Mas há que se considerar que “... existem posicionamentos claros de que o 
desenvolvimento de tais tecnologias permita a obtenção, num futuro próximo, de 
vantagens competitivas duradouras” (WELZEL, LUNA e BONIN, op. cit. p. 3). 

Por outro lado, há quem pondere não que não há garantias de que um 
comportamento socialmente responsável repercuta necessariamente em melhor 
desempenho financeiro. Macedo et alii (2007) desenvolveram um estudo comparativo 
entre 29 empresas não financeiras (incluídas no Índice de Sustentabilidade Empresarial 
da BOVESPA), com destaque para empresas dos setores de Papel e Celulose e 
Siderurgia e Metalurgia, outras listadas entre as Melhores e Maiores da Revista Exame 
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(2006), pertencentes aos mesmos setores. A pesquisa teve como objetivo verificar se as 
empresas que adotaram boas práticas sócio-ambientais apresentam um desempenho 
estatisticamente superior em termos de liquidez, endividamento e lucratividade. Segundo 
os autores, não foram verificadas evidências de vantagens das empresas socialmente 
responsáveis sobre as demais, no que se refere a esses índices (MACEDO et alii,2007). 

o Mensuradores do Desempenho social 
A publicação de balanços sociais, embora seja uma iniciativa louvável por parte 

das organizações, não garante a necessária transparência, uma vez que nem sempre as 
ações negativas são claramente evidenciadas, conforme já mencionado. Oliveira (2005) 
comenta a publicação de balanços sociais por empresas com problemas sócio-
ambientais, alertando para o fato de que muitos desses balanços assemelham-se a 
material de divulgação ou propaganda da empresa, geralmente buscando agradar aos 
stakeholders. 

Pelo menos parte desse problema pode ser resolvida com a correta análise dos 
balanços contábeis, tendo como escopo a contabilidade ambiental. Ela pode indicar, em 
seus demonstrativos, a evolução dos investimentos ambientais realizados, aplicação de 
recursos no ativo permanente ambiental, custos ambientais em relação à receita líquida, 
percentual de lucro líquido para a cobertura de despesas ambientais, dentre outros 
indicadores. O foco contábil de questões ambientais justifica-se, pois segundo Ferreira, 
(2000, p.75) “o meio ambiente, hoje, para ser gerido, tem suas variáveis não só no 
aspecto poluição/despoluição, mas também o custo disso”. Além disso, a contabilidade 
ambiental, ao demonstrar a situação financeira de uma empresa, assim como seu 
desempenho periódico, colabora para melhor divulgação e evidenciação da postura 
ambiental das organizações. Isso contribui para a redução de atividades ilícitas, 
promovendo a adoção de práticas, métodos e processos ambientalmente corretos 
(RIBEIRO & LISBOA, 1999). 

É interessante verificar que outros autores não apenas reforçam essa perspectiva, 
mas também procuram ampliá-la. Kraemer (2004), por exemplo, referencia os 
indicadores de desempenho ambiental para sintetizar as informações quantitativas e 
qualitativas determinando então sua eficiência e efetividade em utilizar os recursos 
disponíveis. Dentro dessa abordagem, Starke Junior, Freitag e Crozatti (2006) lembram 
que a contabilidade, ao avaliar, mensurar e evidenciar resultados, percorre caminhos que 
permeiam a estrutura do capital, regula custos e infere caixas futuros. Mas os autores 
consideram que ela precisa ir além desses limites, ocupando-se de assuntos tais como 
análise do passivo ambiental, entre outros.  

Outros trabalhos que exploram essa possibilidade merecem ser citados, 
mostrando a utilização de indicadores de desempenho ambiental ou analisando a 
evidenciação de atividades ambientais. Rover, Alves e Borba (2005) compararam a 
prática de empresas nacionais quanto à evidenciação ambiental nas demonstrações 
contábeis publicadas no Brasil e nos Estados Unidos. De maneira similar, Tinoco e 
Robles (2006) analisam a contabilidade da gestão ambiental a partir do estudo de caso 
de quatro empresas brasileiras com atuação global, identificando aspectos relacionados 
com a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento social. 

Ainda dentro dessa linha de evidenciação de atividades socioambientais, Dalmácio e 
Paulo (2004) citam as demonstrações contábeis da Companhia Siderúrgica de 
Tubarão cujo balanço social ressalta itens como saúde, educação, participação nos 
resultados; investimento em cidadania, ações sociais e projetos em meio ambiente. Os 
autores indicam outros itens que foram evidenciados, tais como programas que 
buscam ampliar a qualidade de vida dos funcionários e dependentes, programa de 
apoio à escolarização com escola dentro da empresa, reaproveitamento de resíduos 
industriais, tratamento de água, uso dos gases gerados pela atividade industrial para 
produção de energia elétrica, dentre outros (DALMÁCIO e PAULO, op. cit.). Bieker et 
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alii (2002) analisam o modo como o conceito de Balanced Scorecard (BSC) pode ser 
ampliado, levando ao desenvolvimento de um Sustainability Balanced Scorecard 
(SBSC). 

Um dos principais fatores que contribuem para a eficiência da contabilidade 
ambiental são os controles e a identificação dos custos ambientais, bem como a 
classificação exata das contas. Na busca dos indicadores a serem utilizados nesta 
pesquisa selecionaram-se os narrados por Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000), 
sintetizados a seguir nos quadros I a VIII: 
 

 

 

Indica quanto a empresa aplicou de seus recursos no 
Ativo Permanente Ambiental para cada cem reais de 
Patrimônio Líquido 

Quadro I - IAPL - Imobilização Ambiental do Patrimônio Líquido 

Compilado de Kraemer(2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 

 

Indica o percentual de exigibilidade ambiental em 
relação ao Passivo Total 

Quadro II - CEA - Composição do Endividamento Ambiental 

Compilado de Kraemer(2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 

 

Indica quanto a empresa possui de bens e direitos em 
curto e longo prazos em relação às suas obrigações 
ambientais 

Quadro III - LA - Liquidez Ambiental 

Compilado de Kraemer(2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 

Mede o percentual de Custos Ambientais em relação à 
Receita Líquida 

Quadro IV - PCARL - Participação dos Custos Ambientais na Receita Líquida 

Compilado de Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000) 
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Demonstra o percentual de Lucro Líquido para 
cobertura das Despesas Ambientais 

Quadro V - DARLL - Despesas Ambientais em relação ao Lucro Líquido 

Compilado de Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 

 

Mede a relação entre os custos ambientais e o custo 
total de produção 

Quadro VI - CAP – Custo Ambiental de Produção 

Compilado de Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 

 

Mede a relação entre o custo ambiental de produção e 
a quantidade de produtos fabricados em um 
determinado período 

Quadro VII - UCA – Unidade de Custo Ambiental 

Compilado de Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000) 

 

 
Tem como objetivo a relação entre o consumo de 
recursos naturais renováveis e não renováveis em 
relação à quantidade de produtos fabricados em um 
determinado período 

Quadro VIII - ENC – Energia Natural Consumida 

Compilado de Kraemer (2004) e Carvalho et alii (2000) 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
Esta pesquisa é descritiva, registra e analisa o fenômeno estudado, identifica suas 

causas e interpreta os resultados obtidos. Como fonte básica de informações utilizaram-
se, a partir de uma análise documental, informações contábeis disponíveis em balanços 
divulgados pela empresa. Para a apreciação dos dados foram utilizadas análise 
estatística e verificação dos indicadores ambientais mencionados no referencial teórico. 
Com a análise estatística objetivou-se construir distribuições de freqüências das médias 
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anuais e estimadas das principais medidas estatísticas em relação ao balanço social da 
empresa estudada. Por fim, a utilização dos indicadores ambientais permitiu interpretar 
as informações coletadas dentro do escopo da pesquisa, comparando o resultado 
financeiro e o desempenho social e ambiental da empresa estudada. 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A Tabela 1 mostra o resumo numérico das variáveis, receita líquida (RL), total de 

investimentos internos (TII), total de investimentos externos (TIE) e total de investimentos 
ambientais (TIA). O valor mínimo da receita líquida ocorreu no ano de 1999 quando 
houve a publicação do primeiro balanço social e máximo em 2005, o que significa um 
acréscimo de investimento de 3,6 vezes no período analisado (sete anos). 

 

Tabela 1: Resumo numérico da variável receita líquida (RL), total de investimentos 
internos (TII), total de investimentos externos (TIE) e total de investimentos ambientais 
(TIA). 

 
Para verificar se os investimentos sociais foram proporcionais ao crescimento da 

receita líquida, foi proposto um modelo de regressão cuja variável dependente é a receita 
líquida (RL) e as variáveis independentes são o total de investimentos internos (TII), o 
total de investimentos externos (TIE) e o total de investimentos ambientais (TIA), isto é: 

 
Em que βis são os coeficientes dos parâmetros do modelo e εi o resíduo. 

A Tabela 2 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis RL, TII, TIA e TIE. 
Pode-se observar que o coeficiente de correlação entre as variáveis RL (receita líquida) e 
TII (total de investimentos internos) é 0,987, indicando uma forte correlação linear. O 
mesmo não ocorre entre RL e as variáveis TIE (total de investimentos externos) e TIA 
(total de investimentos ambientais), cujos coeficientes de correlação são 0,241 e 0,098 
respectivamente. 
 
 
Tabela 2: Matriz de correlação 

 
As estimativas do ajuste do modelo proposto em (1) são mostradas na Tabela 3. 

Verifica-se que somente a estimativa de TII (total de investimentos internos) foi 
significativa ao nível de 5% de probabilidade (p=.0,0005). As estimativas de TIA (total de 
investimentos ambientais) e TIE (total de investimentos externos) são não significativas, 
fato já esperado, devido à não- correlação entre essas variáveis e a receita líquida. 
 
Tabela 3: Ajuste do modelo de regressão com as variáveis TIE, TIA, TII 
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As variáveis TIE (total de investimentos externos) e TIA (total de investimentos 

ambientais) foram retiradas do modelo, sendo ajustado um modelo de regressão linear 
simples da receita líquida em função do total de investimentos internos. Na Tabela 4, 
pode-se observar que a análise de variância da regressão foi significativa ao nível de 1% 
de probabilidade (p-valor do teste F<0,01). O mesmo aconteceu com as estimativas do 
coeficiente de TII e do intercepto. Na Figura 1, foram mostrados os resíduos 
padronizados do modelo ajustado, verificando-se que são independentes. Tem-se 
também que o coeficiente de determinação ajustado foi de aproximadamente 97%, 
indicando um ótimo ajuste do modelo. O modelo de regressão pode ser escrito como: 
RL = -1064000 + 42,63 TII + εi  (2) 

Tabela 4: Resultados da regressão de RL em função de TII 

 
Anova Table (Type II tests) 

 

 
Figura 1: Análise de resíduos 

Os indicadores sociais internos são compostos pelas seguintes variáveis: 
alimentação (AL), encargos sociais compulsórios (ESC), previdência privada (PP), saúde 
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(S), segurança e medicina do trabalho (SMT), educação (ED), cultura (CU), capacitação e 
desenvolvimento profissional (CDP), creches/auxílio creche (CR) e participação nos 
lucros (PL). Com a finalidade de verificar se cada um desses indicadores teve 
individualmente um crescimento proporcional à receita líquida, foram ajustados modelos 
de regressão linear da receita líquida em função de cada um dos indicadores internos. A 
Tabela 5 apresenta a correlação entre esses indicadores e a receita líquida e a Tabela 6, 
as estimativas, erros- padrão e valor-p dos indicadores sociais internos dos modelos de 
regressão linear simples. 

 
Tabela 5: Correlação dos indicadores sociais internos e receita líquida 

 
 
Tabela 6: Estimativas dos modelos de regressão simples 
entre receita líquida e indicadores sociais. 

 
Analisando as Tabelas 5 e 6, pode-se dizer que os indicadores creche e cultura 

não possuem correlação linear forte, cujas estimativas não são significativas ao nível de 
5% de probabilidade, isto é, não teve aumento proporcional à receita líquida. Por sua vez, 
o indicador educação (ED) tem correlação negativa quanto à receita líquida, sendo a 
estimativa negativa, mas significativa ao nível de 5% de probabilidade. Isso indica que os 
investimentos em educação são inversamente proporcionais ao aumento da receita 
líquida. Os demais indicadores (alimentação (AL), encargos sociais compulsórios (ESC), 
previdência privada (PP), saúde (S), segurança e medicina do trabalho (SMT), 
capacitação e desenvolvimento profissional (CDP) e participação nos lucros (PL)) são 
fortemente correlacionados e proporcionais à receita líquida. 

4.1. ANÁLISE DOS INDICADORES AMBIENTAIS 
4.1.1. IAPL - IMOBILIZAÇÃO AMBIENTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

IAPL = APA x 100 

 PL 

APA = Ativo Permanente Ambiental 

PL = Patrimônio Líquido 
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Tabela 7 – Evolução da Imobilização Ambiental 
do Patrimônio Líquido de 1999 a 2005 

ANO IAPL - Imobilização Ambiental do Patrimônio Líquido PL 
1999 0,172 873.919 

2000 0,196 1.287.652 

2001 0,465 1.312.368 

2002 0,217 1.697.737 

2003 0,151 2.280.721 

2004 0,115 3.162.787 

2005  0,098 3.109.126 

Verifica-se que, entre os anos de 1999 a 2001, a empresa aumentou a aplicação 
de seus recursos no Ativo Permanente Ambiental, com um acréscimo de 270%. A partir 
de 2002 houve uma redução significativa de investimentos que caíram de 0,465 para 
0,098 em cada cem reais de Patrimônio Líquido, mesmo com o aumento do PL 
apresentado no mesmo período. Com relação aos índices ambientais de Imobilização do 
Patrimônio Líquido, pôde-se notar que são índices que procuram medir quanto dos 
recursos da siderúrgica está sendo aplicado no Ativo Permanente Ambiental. É possível 
fazer a relação desses índices com o ciclo de vida, da mesma forma como se fez com o 
de Participação de Capital de Terceiros. Desta forma, quanto menores forem os valores 
melhor será para a siderúrgica do ponto de vista econômico (já que mais recursos 
poderão ser direcionados ao Capital de Giro) e pior para a área ambiental que receberá 
valores menores. 

 Assim, nota-se que a fase inicial analisada requereu uma expansão da estrutura, 
apresentando alta nos índices. Na fase posterior, de manutenção, ocorreu a baixa dos 
índices ambientais. Torna-se ainda importante ressaltar que o crescimento do valor para 
o Patrimônio Líquido no período analisado demonstra que a empresa já se encontra na 
fase da maturidade. Essa fase é caracterizada pelo aumento das vendas, refletindo no 
aumento de produção e, conseqüentemente, no aumento da utilização dos recursos 
ambientais necessários ao acréscimo produtivo. 

4.1.2. CEA - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO AMBIENTAL 
Esse índice indica o percentual de exigibilidade ambiental (PA) em relação ao 

Passivo Total (PT). A interpretação do índice de composição do endividamento ambiental 
é feita com a premissa de que quanto menor o seu valor, pior para o meio ambiente 
(desde que sejam mantidos constantes os demais fatores). A CEA (Composição do 
Endividamento Ambiental) pode ser considerada um indicador sadio, por ser uma dívida 
ambiental, denotando preocupações em investimentos ambientais e, conseqüentemente, 
aumento do índice de composição do endividamento em face dos recursos ambientais 
utilizados pela siderúrgica. Sua evolução para o período de 1999 a 2005 está indicada na 
Tabela 8: 

CEA = PA 

 PT 

PA = Passivo Ambiental 

PT = Passivo Total 
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Tabela 8 – Evolução da Composição do 
Endividamento Ambiental de 1999 a 2005 

ANO CEA - Composição do Endividamento Ambiental 
1999 0,083 

2000 0,095 

2001 0,087 

2002 0,089 

2003 0,089 

2004 0,087 

2005  0,091 

Verifica-se que o percentual de exigibilidade ambiental em relação ao Passivo 
Total manteve-se estável, variando de 0,83 em 1999 a 0,91 em 2005. A ampliação, 
expansão e modernização da siderúrgica não refletiram no endividamento proporcional 
ambiental, o que seria uma conseqüência esperada em função do aumento das 
atividades produtivas. A siderúrgica mencionou em seus relatórios de administração e na 
mídia os investimentos na expansão e modernização para que a satisfação da demanda 
de produtos fosse atingida. A dívida ambiental pode ser considerada “onerosa” ao capital, 
sendo composta por exigíveis ambientais que geram encargos financeiros, o que 
aumentaria então as despesas financeiras com reflexos nos resultados da siderúrgica. 

4.1.3. LA - LIQUIDEZ AMBIENTAL 
Esse índice indica quanto a empresa possui de bens e direitos em curto e longo 

prazos em relação às suas obrigações ambientais. Ele é calculado pela relação do Ativo 
Circulante (AC) somado ao Ativo Realizável em Longo Prazo (ARLP) sobre o Passivo 
Ambiental (PA), demonstrando a posição financeira da empresa para cobrir os passivos 
ambientais contraídos. Indica o que a empresa possui de bens e direitos em curto e longo 
prazos em relação às suas obrigações ambientais e que o índice do passivo ambiental 
vem caindo no decorrer dos anos analisados. Sua evolução para o período de 1999 a 
2005 está indicada na Tabela 9. 

LA = AC +ARLP 

 PA 

Tabela 9 – Evolução da Liquidez Ambiental de 1999 a 2005 
ANO LA - Liquidez Ambiental
1999 0,0023 

2000 0,0021 

2001 0,0019 

2002 0,0016 

2003 0,0013 

2004 0,0009 

2005 0,0007 
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Como os recursos ambientais têm uma característica de permanência nas 
atividades produtivas da siderúrgica, este índice procura demonstrar uma liquidez 
ambiental (que, no caso da siderúrgica estudada, vem caindo significativamente). O que 
se pode inferir é um comportamento irregular na relação entre o índice de liquidez 
ambiental e os índices de desempenho financeiro da siderúrgica, enquanto o primeiro 
decresce o segundo aumenta em uma proporção relevante. Isso ocorre devido à 
diminuição dos investimentos ambientais no período analisado. 

 Como conseqüência deste estudo, pode-se dizer que existem evidências que 
apontam para duas possibilidades: uma baixa demanda de investimentos ambientais 
(devido a ações empreendidas anteriormente) ou a simples falta de preocupação da 
siderúrgica. Nota-se, assim, que não é possível avaliar de forma confiável os resultados 
demonstrados em face do real investimento necessário para resguardar os impactos 
ambientais ocasionados pelas atividades da empresa siderúrgica. 

4.1.4. PCARL - PARTICIPAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS NA RECEITA LÍQUIDA  

Esse índice mede o percentual de Custos Ambientais (CA) em relação à Receita Líquida 
(RL), conforme a fórmula apresentada a seguir. Sua evolução para o período de 1999 a 
2005 está indicada na Tabela 10. 

PCARL = CA 

 RL 

 

Tabela 10 – Evolução da Participação dos Custos 
Ambientais na Receita Líquida de 1999 a 2005 

ANO PCARL- Participação Custos Ambientais Receita Líquida 

1999 0,0012 

2000 0,0017 

2001 0,0045 

2002 0,0020 

2003 0,0013 

2004 0,0009 

2005 0,0004 

A análise do custo ambiental mede o percentual de Custos Ambientais em relação 
à Receita Líquida. Na análise esse índice apresentou um decréscimo significativo nos 
últimos anos, de 0,0045 em 2001 para 0,0004 em 2005. Para o setor de siderurgia, o 
percentual de Custos Ambientais em relação à Receita Líquida tem relevância por tratar-
se de uma atividade inserida em um mercado extremamente competitivo, no qual o preço 
não pode ser administrado individualmente por nenhum agente. Por isso, como o preço 
não é passível de ser formado por agentes individuais e sim por influências 
mercadológicas, resta à gestão do custo de produção a busca de melhor rentabilidade da 
atividade. A queda no percentual dos Custos Ambientais em relação à Receita Líquida é 
conseqüência da diminuição dos valores investidos em prol dos recursos ambientais 
utilizados e do interesse da siderúrgica em obter melhor rentabilidade de suas atividades. 
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4.1.5. DARLL - DESPESAS AMBIENTAIS EM RELAÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO 

Esse indicador demonstra o percentual de Lucro Líquido para cobertura das Despesas 
Ambientais. Ele é calculado pela relação entre as Despesas Ambientais (DAM) e o Lucro 
Líquido (LL): 

DARLL = DAM 

 LL 

 

Tabela 11 – Evolução das Despesas Ambientais 
em Relação ao Lucro Líquido de 1999 a 2005 

ANO DARLL - Despesas Ambientais em Relação ao Lucro Líquido 
1999 0,0017 

2000 0,0019 

2001 0,0046 

2002 0,0021 

2003 0,0013 

2004 0,0011 

2005 0,0009 

Estes dados demonstram o percentual de Lucro Líquido para cobertura das 
Despesas Ambientais. Verifica-se um decréscimo significativo após 2001, com uma 
redução do percentual de comprometimento de 0,0046 em 2001 para 0,0009 em 2005. A 
relação entre o Lucro Líquido e as Despesas Ambientais tem como pressuposto que um 
deve contribuir da melhor forma possível com o outro, pois a dependência destes advém 
dos insumos que serão utilizados na produção futura.  

O funcionamento da siderúrgica, dentro de um contexto ambiental, cria uma 
relação de interdependência, ou seja, cada elemento envolvido depende do outro de 
alguma forma. Nesse índice é possível observar o grau de importância dada ao ambiente 
em função do lucro líquido gerado. A diminuição dos percentuais das Despesas 
Ambientais em relação ao Lucro Líquido demonstra um desequilíbrio sistêmico que pode 
ocasionar, no futuro, um impacto negativo na empresa estudada, em função de um 
possível aumento das demandas da sociedade e restrições ambientais impostas pelos 
órgãos de fiscalização. 

4.1.6. CAP – CUSTO AMBIENTAL DE PRODUÇÃO 
Esse indicador revela o percentual de recursos investidos na preservação e 

reparação de danos causados ao meio ambiente. Ele é obtido por meio da relação entre 
o Custo Ambiental (CA) e o Custo Total de Produção (CTP: 

 

CAP = CA 
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 CTP 

Tabela 12 – Evolução do Custo Ambiental de Produção de 1999 a 2005 
ANO CAP – Custo Ambiental de 
1999 0,002 

2000 0,013 

2001 0,026 

2002 0,013 

2003 0,001 

2004 0,004 

2005 0,004 

Verifica-se que a relação entre os custos ambientais e o custo total de produção 
sofreu uma grande variação nos anos de 1999 a 2003, estabilizando nos anos de 2004 e 
2005 em 0,004. Observa-se que na distribuição dos custos derivados das atividades da 
siderúrgica, ou seja, os insumos que determinaram o custo da atividade na distribuição 
dos produtos produzidos (considerando o consumo), foram menosprezados os danos 
causados ao meio ambiente. O dano ao meio ambiente está diretamente relacionado com 
o volume de produção e este tem como fator determinante o grau de utilização de 
recursos ambientais na produção dos produtos siderúrgicos. Na visão da siderúrgica, a 
reparação aos danos ambientais é vista como aumento de despesas e, 
conseqüentemente, acréscimo dos custos dos processos produtivos. Evidencia-se que a 
empresa apenas discursa sobre proteção ambiental, mostrando que não existem 
comprometimento e conscientização com essa causa. 

4.1.7. UCA – UNIDADE DE CUSTO AMBIENTAL 
A apuração do custo ambiental por tonelada produzida mede a relação entre o 

custo ambiental de produção e a quantidade de produtos fabricados nos anos analisados, 
conforme indicado na fórmula apresentada a seguir: 

 

UCA =CAB 

 UPP 

CAB= Custo Ambiental de Produção 

UPP= Unidades Produzidas no Período 

 Tabela 13 – Evolução da Unidade de Custo Ambiental de 1999 a 2005 

ANO UCA – Unidade de Custo 
1999 3,88 

2000 4,44 

2001 5,26 
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2002 5,74 

2003 4,96 

2004 2,69 

2005 2,76 

Verifica-se que houve um aumento no custo ambiental no período de 1999 a 
2002, e um decréscimo no ano de 2002, estabilizando-se na faixa dos 2,70 em 2004 e 
2005. Pode-se verificar que a redução do custo ambiental por tonelada produzida foi 
transformada em vantagem competitiva, desconsiderando-se os impactos ambientais 
decorrentes dessa prática. Isso significa que a siderúrgica conseguiu uma redução de 
custo, mas não necessariamente menor custo em relação à média do setor siderúrgico. 
Custos baixos significam custos abaixo da média de mercado em produtos equivalentes, 
seguindo padrões de qualidade reconhecidos, inclusive em relação ao ambiente. 

4.1.8. ENC – ENERGIA NATURAL CONSUMIDA 
Esse indicador tem como objetivo verificar a relação entre o consumo de recursos 

naturais renováveis e não renováveis, tendo em vista a quantidade de produtos 
fabricados em um determinado período. Ele é calculado da seguinte maneira: 

ENC =RNR + RNNR 

 UPP 

RNR = Recursos Naturais Renováveis 

RNNR = Recursos Naturais Não Renováveis 

UPP = Unidades Produzidas no Período 

Tabela 14 – Evolução da Energia Natural Consumida de 1999 a 2005 
ANO ENC – Energia Natural Consumida 
1999 92,51 

2000 95,34 

2001 113,16 

2002 207,37 

2003 206,70 

2004 137,93 

2005 117,90 

No período analisado nota-se que houve uma variação significativa nos anos de 
2002 e 2003 provavelmente pela crise de energia brasileira que ocorreu. O aumento do 
índice para o período indicado (2002 e 2003) ocorreu pela utilização de recursos não 
renováveis (a energia hidroelétrica – que é renovável – estava com pouca oferta).No 
período restante se manteve na média. Menosprezar os riscos de abastecimento gera 
impactos diretos na produção a curto prazo, como aconteceu diante da crise energética 
vivenciada no Brasil. A Siderúrgica Minas Gerais já conseguiu visualizar este fato e, 
considerando que evitar totalmente o consumo de recursos não renováveis não é 



 31 

possível, se esforça para reduzir sua utilização, pois como se sabe, existe um limite para 
o uso desses recursos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conforme pôde ser observado na pesquisa, as ações de uma empresa em 

relação à responsabilidade social podem ser determinantes para a sua sobrevivência. A 
sociedade exige das empresas um comportamento consciente sob pena de retaliações 
que podem levar à perda de competitividade, aumento de custos e até mesmo uma 
antipatia com relação aos produtos produzidos. As empresas devem então assumir, 
proativamente, sua responsabilidade pelos impactos causados ao meio ambiente, 
priorizando as questões ambientais em suas políticas de gestão. 

Com a análise dos dados da Siderúrgica Minas Gerais percebe-se que, em 
relação aos recursos do Ativo Permanente Ambiental, a empresa estudada teve um 
acréscimo de 270% no período de 1999 a 2001, e a partir de 2002 houve uma redução 
significativa de investimentos que caíram de 0,465 para 0,098 (para cada cem reais de 
Patrimônio Líquido), mesmo com o aumento do PL apresentado no mesmo período.  

Relacionando com os passivos ambientais contraídos, ou seja, o percentual de 
Custos Ambientais em relação à Receita Líquida, é possível verificar que o índice do 
passivo ambiental vem caindo no decorrer dos anos analisados, de 0,0045 em 2001 para 
0,0004 em 2005, demonstrando que, mesmo com o aumento do PL, a redução dos 
investimentos ambientais levou a uma redução do passivo ambiental.  

Vale ainda ressaltar que a relação entre os custos ambientais e o custo total de 
produção sofreu uma grande variação nos anos de 1999 a 2003, estabilizando nos anos 
de 2004 e 2005. Por sua vez, o custo ambiental sofreu um aumento no período de 1999 a 
2002, e um decréscimo no ano de 2002. 

Pode-se ainda reforçar que a empresa não apresentou em nenhum dos balanços 
analisados detalhamento contábil das contas analisadas, nem mensuração que levasse a 
respaldar o balanço social apresentado. Em sua essência não se encontra ainda 
nenhuma linha sintética ou mesmo analítica referente ao demonstrativo da gestão 
ambiental, o que se deve à falta de regulamentação e padronização do balanço social no 
Brasil. 

É factível considerar que o balanço social apresentado, em que pese o 
desenvolvimento de algumas ações, não encontra respaldo nos indicadores financeiros e 
contábeis da empresa, configurando-se mais como uma ação de marketing. 

Nota-se ainda a falta de indicadores que norteiem a análise dos dados da 
empresa. Os investimentos em meio ambiente divulgados estão disponíveis, mas não é 
possível afirmar com clareza que as normas contábeis foram seguidas, dificultando a 
interpretação em relação aos investimentos na gestão ambiental e à adequação do 
investimento efetuado. A análise feita entre os volumes financeiros investidos na gestão 
ambiental e os valores pertinentes aos resultados contábeis demonstra uma relação 
decrescente em detrimento da gestão ambiental.  

A falta de referenciais relacionados aos impactos ambientais da siderúrgica gera 
dificuldades em evidenciar se o investimento na gestão ambiental condiz realmente com 
o cenário apresentado pela empresa e vai ao encontro do narrado por Mariano (2000) 
que diz que a transparência da empresa em sua atuação social leva ao fortalecimento de 
sua imagem e garante sua continuidade, colocando em dúvida a continuidade da 
empresa avaliada em função do tempo e aceitação pela sociedade.  

A falta de referência dos indicadores de desempenho ambiental utilizados nos 
balanços sociais coloca em evidência a importância da referência conforme narrado por 
Kraemer (2004) “os indicadores de desempenho ambiental têm como função sintetizar as 
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informações quantitativas e qualitativas para determinação da eficiência e efetividade da 
empresa, de um ponto de vista ambiental, em utilizar os recursos disponíveis”. 

Deve-se considerar ainda que o aumento da produção e o aumento do PL não 
influenciaram o aumento de investimentos ambientais na mesma proporção. Ao contrário, 
ocorreu a redução dos valores investidos, o que leva a crer que a Siderúrgica Minas 
Gerais em relação ao consumo de recursos naturais renováveis e não renováveis não 
tem interesse em demonstrar claramente que sua responsabilidade social é cumprida.  

Conforme ressaltado anteriormente, verifica-se que, para a empresa estudada, a 
contabilidade ambiental vem sendo utilizada na prática como instrumento de marketing 
para os acionistas que também encontram dificuldades de mensurar e evidenciar os 
valores e transações ambientais de forma precisa, descaracterizando o conceito de 
balanço social formulado por Cardoso (1997) “o balanço social apresenta características 
definidas e deve agregar indicadores que possam refletir a eficácia da gestão 
empresarial” de contabilidade ambiental. 

Considerando que o papel fundamental da contabilidade ambiental é incentivar as 
empresas a implantarem sistemas de gerenciamento ambiental, com a finalidade de 
preservação do meio ambiente, constata-se que está sendo utilizada de maneira errônea 
,contradizendo a recomendação efetuada por Valle (2002) “a gestão ambiental requer 
como premissa, um comprometimento com a alta direção da empresa e de seus 
acionistas com o estabelecimento de uma política ambiental clara e definida”. 

A falta de notas explicativas nos balanços sociais destoa dos dizeres do 
IBRACON (1996) “é importante o uso de notas explicativas, que complementam os 
demonstrativos contábeis, e têm o poder de evitar que se tornem enganosos, 
apresentando todos os esclarecimentos necessários”. 

. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é conhecer, segundo a percepção dos discentes, o grau de 
competências essenciais demonstrado no exercício da docência da disciplina de 
contabilidade custos no curso de Ciências Contábeis de uma Instituição pública federal de 
Ensino Superior no Brasil, utilizando esse conhecimento como instrumento de gestão que 
potencializa os resultados de organizações dessa natureza. O tema competências 
essenciais envolve um conjunto de conhecimentos, habilidade e valores que o integrante da 
organização deve possuir para manter um alinhamento com uma determinada função 
estratégica. O procedimento metodológico para abordagem da pesquisa tem característica 
quantitativa, utilizando-se como instrumento de coleta de dados a entrevista com questões 
fechadas, que pretenderam extrair as opiniões dos respondentes a cerca do grau de 
competências essenciais demonstrado pelo docente em contabilidade de custos. Os 
resultados demonstram que a pesquisa contribui para subsidiar decisões a respeito da 
política de pessoas, auxiliando na relação ensino-aprendizagem, propiciando assim a 
melhoria no seu gerenciamento.  
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto social atual tem dado as Instituições de Ensino Superior uma grande 
responsabilidade: a de promover a adequação das consciências individuais e coletivas a um 
novo ambiente social globalizado, ambiente este caracterizado principalmente pela 
velocidade com que as mudanças ocorrem. Cabe aos profissionais do ensino a realização 
dessa transição cultural, e para tanto as competências desses profissionais devem estar 
alinhadas com as demandas da sociedade moderna. Conhecer essas necessidades e 
competências é imprescindível para a melhoria do processo de ensino aprendizagem e 
conseqüentemente a melhoria do produto final desse processo.   

1.1 Inserção teórica à pesquisa 

A graduação acadêmica é o lócus formador de profissionais e pesquisadores que atuam nos 
diversos tipos de organizações. Entende-se que o discente deva ser orientado por 
professores que detenham as competências necessárias para o exercício da docência e 
alinhados com a missão e visão do projeto pedagógico ao qual estão ligados. 

A ciência social em foco neste estudo é a Ciência Contábil, que de maneira crescente vem 
subsidiando decisões organizacionais com a utilização de suas técnicas e metodologias, 
configurando-se em uma ciência das mais importantes para a continuidade de uma 
organização moderna. Em seu enfoque “custos” essa ciência disponibiliza ferramentas de 
avaliação e controle de suma importância nos processos decisórios de qualquer 
organização, sendo que o conhecimento a respeito dessas, já referenciadas, ferramentas é 
obtido de forma consistente e sistemática nos bancos acadêmicos dos cursos de Ciências 
Contábeis, demandando dos docentes dessa disciplina em particular certas competências 
que, se não encontradas nesses profissionais com certeza impactariam de forma negativa 
no resultado final do processo de ensino-aprendizado desenvolvido nas universidades, qual 
seja: um profissional de alto nível técnico e com as capacidades e competências que o 
mercado organizacional moderno demanda.  

Os programas de graduação devem ter claramente definidos, sua missão, visão, objetivos e 
metas institucionais. Além disso, devem utilizar tecnologias modernas de apoio a gestão, 
inclusive para estudos e pesquisas no transcurso dos cursos.  

Nesse contexto o tema “Competências Essenciais” desponta como uma nova tecnologia de 
gestão de pessoas com potencial de melhorar esse aspecto organizacional de vital 
importância na gestão moderna. Uma de suas utilizações no contexto organizacional de um 
curso de graduação é conhecer, o grau de competências essenciais demonstrado no 
exercício da docência e com isso institucionalizar o conhecimento através de uma base de 
dados que possa subsidiar decisões estratégicas e políticas de pessoal. 

1.2 Objetivo 

A pesquisa tem por objetivo conhecer, segundo a percepção dos discentes, o grau de 
competências essenciais demonstrado no exercício da docência da disciplina de custos no 
curso de Ciências Contábeis de uma Instituição pública federal de Ensino Superior no Brasil. 

1.3 Justificativa 

Na sociedade atual, cada vez mais se reconhece a importância do acesso a informação e à 
escolarização em todos os níveis. Portanto, a universidade tornou-se um pólo de 
desenvolvimento de competências demandadas por essa realidade social. Notadamente no 
Brasil esse contexto motivou um aumento sui generis no número de instituições de ensino 
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superior, sendo que a oferta de cursos tanto em nível de graduação quanto no nível de pós-
graduação também cresceram influenciados por esse contexto social. A região Norte do 
Brasil insere-se nessa realidade, sendo um extrato tanto das demandas sociais por 
competências como pelo aumento das instituições e cursos de ensino superior.  

A Universidade Federal de Rondônia recentemente se tornou referência na região Norte, 
tendo seu curso de ciências contábeis do campus de Porto Velho, alcançado a nota máxima 
na avaliação do Ministério da Educação através do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que realiza uma pesquisa trienal de avaliação dos 
cursos nas Instituições de Ensino Superior no Brasil. Com essa conquista, nasce também 
uma grande responsabilidade, de desenvolver estudos estratégicos para realização da sua 
visão e missão, elementos norteadores das ações que serão desenvolvidas no curso de 
ciências contábeis. Dentro desse estudo, as qualificações do docente apresenta-se como de 
vital importância, motivando essa pesquisa a estudar as competências necessárias à 
docência da disciplina de custos em um curso de graduação em ciências contábeis 
reconhecido como referência dentre as Instituições de Ensino Superior do Brasil.  

Assim, o presente estudo tentará responder a seguinte pergunta: Qual o grau de 
competências essenciais demonstrado no exercício da docência da disciplina de custos no 
curso de Ciências Contábeis de uma Instituição pública federal de Ensino Superior no 
Brasil? 

2 BASE TEÓRICA 

2.1 Competência 

Uma das grandes mudanças ocorridas no pensamento gerencial foi a importância do papel 
dos colaboradores organizacionais. Na busca por resultados, as empresas estão 
continuamente investindo em seu capital humano. O segredo do sucesso e o diferencial 
estão nas pessoas. Desta forma, o desafio encontra-se em como buscar e preparar as 
pessoas que ajudarão a empresa a atingir os resultados, identificando as competências que 
vão garantir a manutenção do sucesso no presente, e, principalmente no futuro. 

Segundo Fialho et al (2006, p.77) a ”Competência pode ser definida como uma ampla 
combinação de conhecimentos, habilidades e características pessoais que resultam em 
comportamentos que podem ser observados e avaliados. É um conjunto de conhecimentos 
a respeito de um determinado tema.” 

 Fleury e Fleury (2001, p. 188) definem competência como: “um saber agir responsável e 
reconhecido que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades 
que agreguem valor econômico à organização e valor social ao individuo.” 

Saber mobilizar e combinar recursos, ter capacidade de integrar saberes diversos e 
heterogêneos para realizar atividade é demonstrar competência. A lógica de integração do 
saber, do saber fazer, dos comportamentos se estabelece em função das exigências da 
situação de trabalho. A competência profissional reside na própria mobilização dos recursos 
e não neles mesmos. A passagem do saber à ação é uma reconstrução: um processo de 
agregação de valor. (ZARIFIAN, 2001 e 2003; LE BOTERF, 2003). 

Resende (2000) apesar de não propor um modelo já acabado, aponta para uma 
classificação que embora ainda incompleta destaca as competências empresariais e 
organizacionais como aquelas que são aplicadas a diferentes objetivos e formas de 
organização e gestão empresarial, sendo que, destaca-se com relevância para esse estudo 
duas subdivisões: as Core Competences que são as competências essenciais comuns a 
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todas as áreas ou um conjunto delas; e as competências requeridas pelos cargos, 
apontadas como sendo aquelas competências gerais e específicas necessárias a qualquer 
um que ocupe um cargo específico em uma organização, subdivididas em atributos como: 
aptidões, habilidades, qualificações. 

Desta forma, a competência deve contribuir para os resultados da organização, pois com a 
aplicação prática de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesses, valores – 
componentes da competência – a organização obterá resultados satisfatórios. Portanto, é 
resultante da aplicação de conhecimentos que incluem formação, treinamento, experiência, 
autodesenvolvimento com comportamentos, que engloba habilidades, interesses e vontade. 
(RESENDE, 2000). 

Zarifian (2001) classifica as competências organizacionais em cinco tipos: 

a) Competências sobre processos – os conhecimentos sobre os processos de trabalho; 
b) Competências técnicas – conhecimentos específicos sobre o trabalho que deve ser 

realizado 
c) Competência sobre a organização – saber organizar os fluxos de trabalho 
d) Competências de serviço – buscar aliar a competência técnica à avaliação do 

impacto que este produto ou serviço terá sobre o consumidor 
e) Competências sociais – saber ser, incluindo atitudes que sustentam os 

comportamentos das pessoas. O autor identifica três domínios dessas competências: 
autonomia, responsabilização e comunicação. 

Em sentido mais amplo, entende-se então que as competências são o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e experiências das pessoas que externam esses aspectos com 
atitudes como: astúcia, virtuosismo, improvisação, capacidade de escuta e negociação, 
trabalho em equipe e outras características de personalidade como: vigor, força de vontade, 
confiança, iniciativa e motivação, e o quanto elas adquirem, usam e compartilham esses 
conhecimentos. 

Para Sladogna (2000) competência é um conjunto de conhecimentos, atitudes, valores e 
habilidades relacionadas entre si que permitem desempenhos satisfatórios em situações 
reais de trabalho. Le Boterf (2003, p. 40) também vincula a competência à ação, salientando 
que “a competência é uma disposição para agir de modo pertinente em relação a uma 
situação específica”. A competência é mobilizada quando o profissional emprega os 
atributos da competência em prol da resolução de um problema, portanto, além de possuir 
conhecimentos e habilidades, é necessário saber utilizá-las no momento da ação. Este 
pensamento é corroborado por Zarifian (2001, p.72), pois para ele “A competência é um 
entendimento prático de situações que se apóiam em conhecimentos adquiridos e os 
transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações”. Ou seja, as 
competências são reveladas, então, quando as pessoas agem em face das situações 
profissionais com as quais se defrontam. 

Kaplan e Norton (2004) classificam as competências estratégicas em um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e valores, sendo estas diferenciadas conforme a função 
executada.  

Conhecimentos - é a base intelectual necessária para o exercício do cargo; 

Habilidades - é a destreza com os meios e métodos para realizar uma tarefa específica; e 

Valores - é o conjunto de características ou comportamentos que possibilitam o alcance do 
desempenho requerido em cada função. 
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2.1.1 Dimensões da Competência 

Conhecimento – abrange o resultado de muitos processamentos intelectuais, de 
associações, refinamentos e amadurecimentos mentais, devido às suas aplicações objetivas 
e específicas na orientação de vida. (RESENDE, 2000). Para Durand (1998), conhecimento 
corresponde a uma série de informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo que lhe 
permitem “entender o mundo”, ou seja, o saber que a pessoa acumulou ao longo da vida. 

Habilidades – Segundo Argyris (1999, p. 14), ter habilidades significa: “fazer as coisas 
funcionarem sem esforço e com certeza de conseguir repetir o feito sempre.” Para Resende 
(2000) o conceito de habilidade está relacionado com a forma de execução de tarefas, na 
aplicação de conhecimentos, de agir, de pensar.  

Lerner (2002) categorizou algumas habilidades importantes para o desempenho de pessoas 
nas organizações, conforme quadro 1. 

HABILIDADES DESCRIÇÃO-SIGNIFICADO

Habilidades Administrativas
Estruturar e coordenar recursos e atividades próprias e de
funcionários, visando maximizar produtividade e eficiência.

Habilidade de Liderança Ter responsabilidade e fazer as coisas acontecerem
eficazmente por meio das pessoas.

Habilidades Interpessoais

Interagir com pessoas, criar clima de compreensão e
respeito, perceber as necessidades individuais, desenvolver
relacionamentos de trabalho agradáveis, lidar eficazmente
com os conflitos.

Habilidade de Comunicação Enviar, receber informações claras, precisas, efetivas e
completas.

Adaptabilidade
Responder de maneira apropriada e segura os desafios
profissionais em face das mudanças, ambigüidades,
adversidades e outras pressões

Motivação Pessoal
Fatores internos que definem uma atitude, postura.
Incluindo neste grupo habilidades para aprender,
persistência, pró-atividade e iniciativa.

Habilidades Cognitivas
Processar informações eficazmente para entendimento de
novas diretrizes, identificar e definir problemas e tomada de
decisão.

Qualidade de Serviços
Estabelecer e demonstrar comprometimento a padrões de
“performance”. Incluindo orientação para resultados e para
qualidade  

 

Valores – Constituem um elemento fundamental e necessário para dar identidade coletiva a 
um grupo de pessoas e colocá-las a trabalhar em torno de ideais comuns, permitindo e 
favorecendo o desenvolvimento do talento individual. Os valores podem influenciar a 
quantidade de esforço que seus membros investem na emissão de determinados 
comportamentos, e conseqüentemente orientam o trabalho. Apresenta-se no quadro 2 
alguns valores que orientam a vida na organização. (TAMAYO, 2008). 

Quadro 1 – Lista de Habilidades 

Fonte: Lerner,  2002. 
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VALORES DESCRIÇÃO-SIGNIFICADO
Abertura Promoção de um clima propício às sugestões e ao diálogo

Amizade-coleguismo Clima de relacionamento amistoso e de compreensão e apoio entre os
empregados.

Comprometimento Identificação com a missão da organização
Cooperação Clima de ajuda mútua
Criatividade Capacidade de inovar na organização
Flexibilidade Adaptação às situações concretas
Honestidade Promoção do combate à corrupção na organização
Justiça Imparcialidade nas decisões administrativas
Pontualidade Preocupação com o cumprimento de horários e compromissos
Probidade Administrar de maneira adequada o dinheiro público
Qualidade Compromisso com o aprimoramento dos serviços
Respeito Consideração às pessoas e opiniões  

 

Importante ressaltar que as dimensões da competência são interdependentes e criam uma 
sinergia que, se aplicados, poderão empreender o aperfeiçoamento da relação ensino-
aprendizagem nas universidades. 

2.2 Competência Essencial 

Em 1999, Prahalad já apontava para a necessidade do desenvolvimento de 
competências que adequaria o mundo organizacional às mudanças que estavam em 
desenvolvimento. O autor fez uma projeção à cerca dessas mudanças avaliando seus 
impactos, sugerindo o desenvolvimento de competências em três níveis: individual, 
grupos familiares e empresa. Para ele, o desenvolvimento de uma nova competência 
deve incluir as pessoas, as equipes, toda a organização e o processo pelo qual a 
excelência individual, o conhecimento cientifico, a criatividade e a imaginação são 
transformados em expertise da equipe e em capacidade de toda a organização. 

Para Bateman e Snell (1998, p. 129) “Uma competência essencial é algo que a 
empresa faz especialmente bem em relação a seus concorrentes”. Dentro dessa ótica 
as competências essenciais têm uma relação maior com um conjunto habilidades e 
experiências da empresa, mais do que com os ativos físicos e financeiros que a 
compõem. 

Hax e Majluf (1996, p. 401) entendem que “uma competência essencial fornece acesso 
a uma ampla variedade de mercados; faz uma contribuição significativa aos 
benefícios percebidos pelo cliente; e deve ser difícil para os competidores imitarem.” 

Para ser considerada uma competência essencial, devem ser aplicados pelo menos três 
testes: 1) ter valor percebido pelo cliente; ou seja, precisa dar uma contribuição 
desproporcional ao valor percebido pelo cliente. As competências essenciais são as 
habilidades que permitem à empresa oferecer um benefício fundamental ao cliente; 2) deve 
ser de difícil imitação pelos concorrentes; ou seja, precisa ser competitivamente única; 3) 
atribuem vantagem competitiva; ou seja, de capacidade de expansão (PRAHALAD; HAMEL, 
1998). 

Prahalad e Hamel (2005) salientam que tão importante quanto saber o que é uma 
competência essencial é saber o que não é uma competência essencial. Portanto, antes de 
tudo, uma competência essencial não é um “Ativo”, no sentido contábil da palavra, pois ao 

Quadro 2 – Lista de valores 
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contrário dos ativos físicos, as competências não sofrem “desgaste”, embora uma 
competência essencial possa perder seu valor com o tempo, em geral quanto mais a 
competência é usada mais aprimorada e mais valiosa ela se torna. Deste modo, a 
competência essencial é, de uma forma básica, uma fonte de vantagem competitiva. 

Prahalad e Hamel (2005, p. 252) argumentam que “[...] as competências essenciais 
precisam ser o principal assunto da estratégia corporativa.” Assim, é necessário entender 
que o objetivo final do desenvolvimento de competências essenciais é aumentar a 
capacidade de agir das organizações, ou seja, de atingir os seus objetivos institucionais.  

Toda a teoria afeta ao tema “Competências Essenciais”, foi desenvolvida para aplicação em 
um ambiente organizacional orientado para a competição e resultados, ambiente esse que 
no mundo moderno é mais característico nas organizações cuja missão e objetivos estão 
alinhados para a maximização de seus resultados financeiros, isso porque a sobrevivência 
dessas entidades depende do seu desempenho, e a competitividade, de forma imperativa, 
obriga o desenvolvimento de novas tecnologias de gestão, pois, essas entidades vêem 
nascer a todo instante conceitos e ferramentas que aperfeiçoam a gestão e tentam 
minimizar a volatilidade do ambiente organizacional moderno, trazendo assim contribuições 
importantes para administração contemporânea nesse ambiente altamente competitivo.  

Por outro lado, a aplicabilidade dessa tecnologia extrapola os limites da tipologia 
organizacional para as quais ela foi originalmente concebida e com certas adaptações 
pode, de igual forma, ser aplicada em organizações sem fins lucrativos, em destaque 
as Universidades. 

2.3 Exercício da docência 

O professor vem construindo sua identidade histórico-social e profissional em uma 
sociedade globalizada, em que as aceleradas inovações cientifico - tecnológicas tem exigido 
dos educadores novos saberes, habilidades e atitudes que lhes possibilitem dialogar, 
adaptar e intervir em uma realidade educativa diversa e transitória.   

Para Mello (2008) questões recentes, como o Exame Nacional de Cursos, atualmente 
ENADE trazem a tona um dos problemas mais antigos, que é a formação do professor, não 
só no momento em que ela ocorre, mas também pelos processos nela utilizados, 
ocasionando reflexões acerca da profissionalidade do professor, apontando ser esta, fator 
relevante na qualidade do ensino, na profissionalização do aluno e no desenvolvimento do 
compromisso social da universidade com a sociedade. A mesma autora compreende 
“profissionalidade do professor” como sendo o conjunto de habilidades, competências, 
atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor. 

 Ferenc e Mizukami (2008) advertem que o exercício da docência exige compreender a 
cultura organizacional, as diversas regulações do campo, as regras que definem os 
desempenhos; a seleção dos conhecimentos mais significativos e sua transposição para a 
prática da sala de aula e o desenvolvimento de práticas pedagógicas que propiciem bons 
resultados.  

A partir desses entendimentos o que se percebe é que o professor, em especial o docente 
universitário, vem cada vez mais sendo chamado a contribuir no campo do ensino, como, 
também, da pesquisa, da extensão, da administração, quase que simultaneamente. Essa 
demanda de competências docentes vem sendo supridas pelos programas stricto sensu, em 
particular pelas Universidades Públicas Brasileiras que segundo Catani e Oliveira (2002) é 
responsável por aproximadamente 90% da pesquisa desenvolvida no país e na qual se 
concentra a quase totalidade dos programas de pós-graduação stricto sensu. Neste sentido, 
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a universidade é o espaço privilegiado de relação e de produção do saber e os programas 
de pós-graduação stricto sensu por sua vez são os espaços onde são construídas as 
competências de uma docência mais atualizada e alinhada ao que sociedade moderna 
demanda.   

Um estudo de Melo (2008) revelou um conjunto de conhecimentos, habilidades e valores 
necessários ao exercício docente, onde se destaca em ordem de prioridade: conhecimentos 
sobre métodos de ensino; conhecimento sobre a relação professor-aluno e conhecimento 
sobre avaliação de aprendizado. A autora ressalta ainda que o docente universitário 
encontra-se cada vez mais consciente da necessidade de se capacitar e se aprimorar. 

Lowmam (2004) afirma que o professor que detém habilidade de motivar e estimular 
intelectualmente o aluno, e um bom relacionamento interpessoal, tem uma grande 
possibilidade de ser competente em atingir as metas de aprendizagem para todos os 
estudantes e em qualquer ambiente.  

2.4 Função da Contabilidade de Custos  

O objeto da contabilidade custos é a organização como um todo, pois atua sobre seus 
produtos, serviços, componentes operacionais e administrativos que compõem sua estrutura 
funcional (Leone, 2000) e para promover a eficiência dos processos produtivos. Atua 
também para fins legais na composição dos custos dos bens ativáveis como estoques e 
obras. Além disso, possui atuação voltada para a contabilidade Gerencial. (Mauss e Souza, 
2008). 

Martins (2003) afirma que além de sua função legal, a Contabilidade de Custos possui 
outras duas funções básicas, de considerável relevância: 

a) Auxílio ao controle: sua importante missão é fornecer dados para o estabelecimento 
de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente 
seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido em comparação com os valores 
anteriormente definidos; 

b) Auxílio a tomada de decisão: cujo papel reveste-se de suma importância, pois 
consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito 
às conseqüências de curto, médio e longo prazos sobre diversas questões: medidas 
de corte de produtos, terceirização de atividades, fixação de preços de venda, opção 
de compra ou produção interna, etc.  

2.5 Pressupostos ao exercício da docência em contabilidade de custos 

A partir da literatura consultada pode-se sumarizar os pressupostos básicos necessários ao 
exercício da docência em Contabilidade de Custos:  

1. Dominar os conceitos, métodos e ferramentas de gestão estratégica de custos para a 
melhor prática de uma gestão lucrativa do negócio.  

2. Ter a compreensão de metodologias que se baseiam no custeamento para apuração do 
lucro marginal de cada produto vendido, a fim de mensurar e analisar com maior 
propriedade o desempenho do negócio.  

3. Dominar métodos diversos de obtenção de feedback de resultado econômico de 
operações realizadas; 
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4. Conhecer os conceitos associados ao processo de registro e apuração de custos e 
formação de preços, enfatizando os aspectos gerenciais, relativos à tomada de decisão 
sobre custos e preços; 

5. Ter a visão da contabilidade financeira dos custos, explorando com maior profundidade a 
contabilidade gerencial dos lucros e ganhos; 

6. Identificar os efeitos dos impostos sobre custos, preços e lucros; 

7. Estabelecer a relação do preço, volume e lucro com o marketing e a estratégia do 
negócio; 

8. Conhecer as recentes evoluções conceituais e às novas tendências de utilização da 
Contabilidade de Custos para fins decisórios e gerenciais; 

9. Adaptar o sistema de custeamento de produtos para as diversas condições 
organizacionais prevalecentes no meio empresarial. 

10. Dominar os critérios técnicos e legais relacionados ao processo de contabilização dos 
custos da mão-de-obra e dos impostos, principalmente aos aspectos relacionados aos 
encargos sociais existentes no país e os dois principais tributos indiretos; 

11. Conhecer às regras implícitas na Lei das Sociedades por Ações relacionadas à 
operacionalização contábil dos custos. 

12. Dominar as técnicas de análise de custos como instrumento para fins gerenciais; 

13. Entender o enfoque dado à utilização da Contabilidade de Custos para as funções de 
planejamento e controle, relacionadas ao estabelecimento de padrões, orçamentos e outras 
formas de previsão, com vista no subseqüente acompanhamento e análise das variações 
observadas.  

14. Conhecer os critérios para uma avaliação crítica da implantação de sistemas de custos; 

15. Conhecer os aspectos relevantes dos custos, para auxiliar no processo de tomada de 
decisão em qualquer ramo de negócio - onde prepondera a necessidade do lucro para a 
continuidade da  organização;  

16. Dominar as técnicas e metodologias de gerenciamento de custos, formação de preço à 
vista, juros embutidos no preço a prazo e simulação das relações custo, volume e lucro para 
que a empresa enfrente a concorrência e obtenha a maximização de seus lucros.  
 
17. Analisar as atividades não financeiras de desempenho, administração da qualidade e 
usos estratégicos da análise de custos;  

18. Dominar especificamente: os conceitos fundamentais de custos; as formas de 
apropriação de MOD como custo derivativo de contrato de trabalho e; a analogia entre os 
diversos sistemas de custeio, bem como da teoria do ganho; os métodos de determinação 
de mix de produtos rentáveis; os modelos para a simulação e maximização dos lucros; os 
métodos de determinação do ponto de equilíbrio; o método de cálculo do lucro marginal de 
cada produto; o sistema de subsídios para prática da apuração do lucro instantâneo (ALI); a 
estrutura de dados para elaboração do planejamento e controle do lucro; a metodologia de 
aplicação do sistema de custeio marginal; os métodos de determinação do lucro operacional 
da empresa como um todo; os modelos de determinação de preços de venda; as formas de 
cálculos de juros para venda a prazo; as práticas da contabilidade de custos com fins 
gerenciais; os conceitos sobre preços de transferência; a análise de custo-volume-lucro; os 
procedimentos do custo-padrão; o método dos centros de custos; do custeio baseado em 
atividades; do método da unidade de esforço de produção; da contabilidade de ganhos, 
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originária da teoria das restrições; os critérios para avaliação de estoques, os custos 
conjuntos e o custeio por ordem; a cadeia de valor e as informações a respeito de custos de 
atividade; técnicas para eliminar atividades que não adicionam valor; método para reduzir 
custos de produtos para os clientes.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como uma pesquisa descritiva, quanto aos 
procedimentos como de levantamento exploratório e quanto à abordagem do problema 
como quantitativa e teve seu escopo metodológico fracionado em uma revisão do estado da 
arte, onde se procurou conhecer os conceitos mais contemporâneos sobre os temas 
competências essenciais; docência em contabilidade de custos.  

Para a realização da pesquisa foi utilizado um questionário com 24 (vinte e quatro) questões 
em forma de assertivas. Para se obter a coerência entre os dados da pesquisa e os 
objetivos propostos, optou-se pelo uso de um instrumento de medida que se adequasse aos 
tipos de dados que foram objeto de avaliação. Sendo assim, para conhecer o grau de 
competências essenciais demonstrado pelo docente da disciplina de contabilidade de 
custos, foi utilizada uma escala de avaliação do tipo Diferencial Semântico (DS) que 
segundo Oliveira (2001, p. 12) “é um método relativamente fácil de quantificar a intensidade 
e o conteúdo de atitudes em relação a certos conceitos.” Entendendo que uma relação que 
esgotasse todos os conhecimentos, habilidades e valores seria inexeqüível, questões 
abertas exploraram a possibilidade de o respondente julgar importante outros aspectos que 
não estivessem contemplados na relação proposta pelo instrumento utilizado. 

No tratamento dos dados empregou-se o método da estatística descritiva para verificação 
da freqüência com que os respondentes expressavam o grau de competências essenciais 
demonstrado pela docência na contabilidade de custos, sendo utilizada a moda como 
medida de freqüência.  

3.1 Instrumento de Coleta de Dados - Características  

O instrumento de coleta de dados foi construído após consulta à literatura e ao projeto 
pedagógico do curso de contabilidade da Universidade Federal de Rondônia, sendo que os 
conhecimentos verificados no questionário foram sumarizados a partir do já referido projeto 
pedagógico e as habilidades e valores tiveram como referência uma pesquisa em 
andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da 
Universidade Federal de Rondônia, intitulado “Mapeamento de Competências Essenciais ao 
exercício da docência em um programa de pós-graduação Stricto Sensu”.  

O questionário foi estruturado em uma escala tipo diferencial semântico onde o discente 
indica o seu grau de conhecimento sobre os conhecimentos básicos e analíticos da 
contabilidade de custos, bem como o grau de habilidades e valores demonstrado pela 
docência ao explorar a disciplina de contabilidade de custos, indicando dentre as opções: A 
- alto; MA – moderado alto; MB – moderado baixo e; B - baixo. Ressalta-se que as 
características dos dados obtidos nesse prisma oferecem a vantagem de serem de fácil 
registro, tabulação e análise visto que a informação pode ser codificada e tende a resultados 
confiáveis. 

Para uma melhor apresentação dos resultados optou-se pela codificação da escala utilizada 
conforme abaixo: 

A = 4; MA = 3; MB = 2; B = 1 
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3.2 População e amostra 

A população do presente estudo é composta pelos discentes do curso de ciências contábeis 
da Universidade Federal de Rondônia, campus de Porto Velho totalizando 250 (duzentos e 
cinqüenta) alunos. A amostra é caracterizada pelos discentes que já cumpriram todos os 
créditos relativos as disciplinas cujo o conteúdo principal trata da contabilidade de custos, 
totalizando 52 (cinqüenta e dois) respondentes que cursam atualmente o 6º e 7º períodos do 
já referido curso. 

3.3 Locus da Pesquisa  

A Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, criada pela Lei de n.º 7.011 de 08 
de Julho de 1982, após a criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar n.º 47 de 
22 de dezembro de 1981. 

A UNIR é uma instituição pública federal de formação dos quadros profissionais de nível 
superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como 
finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema 
indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Dentre os diversos cursos oferecidos pela 
instituição o curso de ciências contábeis foi escolhido de forma proposital para ser alvo 
desse estudo, pos ser referência nacional no ensino dessa ciência, haja visto a mais alta 
conceituação obtida no Exame Nacional de Cursos, realizado pelo Ministério da Educação 
no Brasil. 

5 RESULTADOS: Apresentação e discussão 

A partir dos dados coletados e após o processo de análise foi possível conhecer o grau de 
competências essenciais demonstrado pelo docente da disciplina contabilidade de custos. 
Os resultados são apresentados nas figuras 01, 02, 03 e 04, demonstrando a porcentagem 
dos respondentes que identificaram a moda como medida de suas percepções diante dos 
quesitos apresentados no questionário. Os dados foram enfim organizados no quadro 3 que 
apresenta, de forma sistêmica, o grau geral de todas as dimensões da competência.   
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Figura 1: Gráfico do grau de compreenção dos discentes quanto aos conhecimentos básicos 
da contabilidade de  de custos 
Fonte: Dados da pesquisa 2009 

Figura 2: Gráfico do grau de compreenção dos discentes quanto aos conhecimentos analíticos 
da contabilidade de  de custos 
Fonte: Dados da pesquisa 2009 
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Comentários: Os dados obtidos na pesquisa que estão diretamente associados ao grau de 
compreensão quanto aos conhecimentos (básicos e analíticos), tanto no enfoque teórico da 
abordagem desses conceitos apontaram um grau moderado alto no enfoque teórico. Esse 
grau aparece de forma consistente em 10 dos conceitos explorados na pesquisa, o que 
sugere uma excelente fixação dos conteúdos, como também que a docência da disciplina 
dominava o conteúdo com a profundidade necessária. 

Já no enfoque prático, essa consistência não se repete, sendo que somente 06 dos 
conceitos estudados alcançaram o grau moderado alto. Outra observação possível foi o 
baixo grau de conhecimento prático nos conceitos “Problemas especiais de produção e 
custo padrão”. Esses conceitos obtiveram a moda igual a 1 (baixo) e constituíram o maior 
desvio da amostra. Advindo deste resultado a verificação de que de modo geral os enfoques 
práticos dos conceitos em estudo poderiam ter sido melhor explorados pela docência da 
disciplina. 
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Figura 3: Gráfico do grau de habilidades demonstrado pelo docente da disciplina de contabilidade de 
custos 
Fonte: Dados da pesquisa 2009 

Comentários: Da análise dos dados gerados na pesquisa cujo foco precípuo foram as 
habilidade demonstradas pela docência ao explorar a disciplina de contabilidade de custos, 
as seguintes inferências foram possíveis: 

1. As habilidades: “planejamento de aulas; “condução do debate para melhor 
compreensão do conhecimento” e “capacidade de interação e motivação obtiveram o 
grau 3 = moderado alto e constituíram a moda dentre as habilidades pesquisadas. 
Denota-se desse achado que a docência conseguiu externealizar as suas 
habilidades relativas a organização e motivação ao explorar a disciplina. 
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2. As habilidades: “capacidade de avaliação do desempenho dos discentes”e “domínio 
de meios e métodos de ensino”o grau encontrado foi 2=moderado baixo, indicando 
uma lacuna de competência da docência ao explorar o conteúdo da disciplina de 
custos. 

3. Enfim o grau geral encontrado para as habilidades demonstradas pela docência ao 
explorar a disciplina de custos foi 3 =moderado alto. 
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Figura 4: Gráfico do grau de valores demonstrado pelo docente da disciplina de contabilidade de 
custos 
Fonte: Dados da pesquisa 2009 
 

Comentários: Sendo os valores um elemento fundamenta para dar identidade a um grupo, 
o estudo dessa competência essencial na amostra aponta uma paridade entre o grau 3 = 
moderado alto nos valores “qualidade e comprometimento”e o grau 2 = moderado baixo nos 
valores “respeito e abertura”. A principal lacuna de competência externalizada pela 
docência, segundo a percepção dos discentes foi no valor “criatividade e flexibilidade”cujo 
grau foi 1=baixo. 
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Quadro 3 – Grau de competências essenciais demonstrado pela docência em 
Contabilidade de custos, segundo a percepção dos discentes. 
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Comentários: O resultado da metodologia proposta traz a seu termo a resposta a questão 
de pesquisa delineada no presente estudo e atende aos objetivos declarados na introdução 
deste trabalho apresentando a codificação 3 ou seja o grau de competências essenciais 
demonstrada pela docência da disciplina de custos na organização lócus da pesquisa 
é:Moderado Alto, segundo a percepção dos discentes desta disciplina. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do estudo pode-se conhecer o grau de competências essenciais demonstrados pela 
docência ao explorar a disciplina de custos em uma instituição de ensino superior pública no 
Brasil. Esse novo conhecimento gerado pela metodologia proposta e fundamentada sobre o 
conceito das competências essenciais, fornece um ferramental de utilidade na gestão de 
pessoas e de forma indireta na melhoria do processo ensino-aprendizagem da contabilidade 
de custos. 

A universidade no contexto social moderno é responsável pela formação de profissionais 
que alimentam a demanda por competências das organizações contemporâneas. Essa 
responsabilidade enseja um esforço extra em melhorar os processos de aprendizagem de 
forma contínua e sistemática e para tanto pesquisas que potencialize os pontos positivos e 
solucione os pontos negativos desse processo devem ser estimuladas e ser foco de debates 
no meio acadêmico.  

As discussões e resultados deste estudo não esgotam o assunto e se apresentam como 
uma fração do conhecimento a respeito do tema, ensejando um aprofundamento 
seqüenciado em novas pesquisas. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo es una exposición de resultados del estudio realizado para una empresa 
de transporte marítimo en el período 2007/2008. Se han de exponer las principales líneas 
del trabajo, encontrándose a disposición de los interesados el estudio completo, cuyo 
objetivo principal ha sido diseñar un sistema racional de costes en una empresa naviera, 
que proporcione la información necesaria para una adecuada asignación de costes. La 
elección metodológica ha sido fundamentalmente cualitativa. Todas las fases del proyecto 
se articulan en torno a un doble objetivo: por una parte, el análisis desde una perspectiva 
teórica y aplicada de los factores explicativos y los efectos asociados a los intercambios 
entre los países de escala de navegación, pertenecientes al propio caso analizado y sus 
respectivas áreas de influencia. Se ha trabajado con costes operativos, financieros y con la 
adecuada exposición y tratamiento de la capacidad ociosa en un estándar de eficiencia 
previamente definido por la organización. 
 
 
 
Palabras clave: capacidad ociosa, eficiencia, costos fijos 
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1.Introducción 
 
Para diversos autores la contabilidad de costes en empresas de servicios  se transformó en 
una necesidad estratégica de las últimas décadas. Esto se tornó más evidente cuando las 
presiones competitivas mundiales modificaron la naturaleza de la economía y muchas 
empresas debieron cambiar la forma en la que operaban sus negocios (Bacic, 2006; 
Punakivi & Hinkka, 2006; Lieb & Randall, 1999; Crespo et al., 2005; De Corla et al., 1997).   
 
La empresa de transporte de carga marítima, como potencial prestadora de un servicio hace 
uso de esta contabilidad de costes, la que a su vez se ha transformado en apoyo 
fundamental para afrontar la realidad y tomar decisiones vinculadas al corto, mediano y 
largo plazo (Giner et al., 2008). En tal sentido, destacan Giner & Ripoll (2007) que la misma 
le aporta una herramienta fundamental para la toma de decisiones exitosas, y le otorga la 
capacidad de discernir qué “coste” es el más útil para la decisión a tomar y no la condición 
de “absoluto” de los datos que maneja. 
 
El presente trabajo es una exposición de resultados del estudio realizado para una empresa 
de transporte marítimo en el período 2007/2008. Se han de exponer las principales líneas 
del trabajo, encontrándose a disposición de los interesados el estudio completo, cuyo 
objetivo principal ha sido diseñar un sistema racional de costes en una empresa naviera, 
que proporcione la información necesaria para una adecuada asignación de costes.  
 
Como resultado de la aplicación del sistema, se pretende que la información obtenida 
permita:  
• Efectuar estudios económicos de rentabilidad de servicios potenciales o nuevos 

proyectos (líneas de servicio). 
• Evaluar la operación y/o productividad de líneas de servicio específicas. 
• Conocer el margen de la cartera de líneas de la empresa, así como también el margen 

total de la misma. 
• Determinar las ineficiencias existentes en la operativa de las diferentes líneas. 
• Fomentar una cultura de mejora continúa de la gestión organizativa implantando 

sistemas de evaluación y control. 
 

2.Bases conceptuales aplicadas 
 
Siguiendo a AECA (2006) se aplicó un modelo de costeo completo. Para el que se 
determinaron los objetivos de costes entendidos como “aquello para lo cual se desea una 
medición separada de costes” (Horngren et al.,1996). En la empresa bajo análisis, 
dependiendo del ciclo de los viajes, la clase de buques y el tipo de operación que se realice, 
puede convenir definir el objeto de costes por líneas separadas, por buques o bien por 
periodos de tiempo, en función de las necesidades de información, ya que los objetivos no 
se eligen por sí mismos, sino con la finalidad de tener un apoyo en la toma de decisiones. El 
presente sistema define un objetivo de costes final, así como también objetivos de costes 
intermedios, siendo estos el instrumento a través del cual se obtiene el coste del objetivo 
final. El objetivo final de costes será una línea con su frecuencia regular, es decir el viaje 
redondo de cada uno de los buques que completan la línea y su frecuencia.  
 
En tal sentido, la elección de este objetivo final de costes se asocia a la base de líneas 
regulares, para las que se pre-establecen rutas, distancias, puertos de escala y velocidad, 
entre otros, de modo que cada una de dichas líneas se puede considerar como un servicio 
independiente. Esto implica que para evaluar la eficiencia en la prestación del servicio, se 
deberá analizar la eficiencia de la operación de dichas líneas, y por ende, se requiere 
conocer el coste de cada una (Giner et al., 2007). 
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Se han definido objetivos intermedios principales que se relacionan con la función básica de 
prestación del servicio de transporte de carga marítimo. Asimismo, se los puede sub-
clasificar en los siguientes tres tipos: 
 
1-Directos. Transfieren los costes de los recursos consumidos directamente a una sola línea 
de servicios del total de líneas que maneja la empresa. Para la empresa de referencia, se 
define como objetivo de costes intermedio principal directo, a las operaciones por 
movimiento de la carga operada por cada una de las líneas que explota la empresa. Para 
costear dicho objetivo intermedio, se acumularán todos los gastos originados por las 
operaciones por movimiento de la carga de cada línea, en el centro de costes denominado 
“Carga línea x”. 
2-No directos. Transfieren los costes de los recursos consumidos indirectamente a distintas 
líneas de servicios de la cartera de líneas, siguiendo algún método de distribución o 
adjudicación de costes. En las empresas de transporte de carga marítimo se define como 
objetivos de costes intermedios principales no directos a las operaciones por movimiento de 
cada buque (round trip), que conforma la flota de la empresa.  Para costear dicho objetivo 
intermedio, se acumularán todos los repartos originados por las operaciones por movimiento 
de cada buque, en el centro de costes denominado “Buque a”, para luego ser adjudicados a 
la cartera de líneas, en función de los días que cada línea consume o utiliza un buque. 
3-De estructura (Ociosidad). Transfieren los costes de los recursos fijos no utilizados en la 
prestación del servicio, y que por tanto, no deben imputarse a la cartera de líneas de la 
empresa, sino que deben ser considerados como costes del periodo, formando parte de la 
estructura general de la empresa y afectando únicamente al resultado de explotación de la 
misma. En las empresas de transporte marítimo de contenedores se definen como objetivos 
de coste intermedio de estructura a la capacidad no utilizada, o sea la capacidad ociosa de 
producción. Para costear dicho objetivo se acumularán todos los costes asociados a 
capacidad ociosa de producción en el centro de costes denominado “Estructura”. 

  
Por otra parte los centros de costes auxiliares son receptores de costes que se asignan, 
posteriormente, en función de las unidades de obra o actividad entre los objetivos de costes 
principales (directos, no directos y de estructura) e, inclusive, a otros objetivos de costes 
auxiliares, en caso de existir. Su finalidad es servir de apoyo a la función básica del servicio 
de transporte de carga marítimo. Sus consumos repercuten de forma indirecta en la cartera 
de líneas a través de los objetivos de costes principales.  
 
Se resumen en la Tabla 1 los objetivos de costes antes descriptos:  
 
 

Objetivo de costes Clasificación Descripción 
Final Servicio prestado Viaje redondo de una línea con su frecuencia regular 

Directos: operaciones de movimiento de la carga operada por 
cada línea.   
No Directos: operaciones de movimiento de cada uno de los 
buques que conforman la flota de la empresa.  

Principales 

De Estructura: capacidad no utilizada, capacidad ociosa de 
producción. 

Intermedio 

Auxiliares Son receptores de costes que se distribuyen, en función de 
diversos criterios a los objetivos principales. Sirven de apoyo 
a los principales, por ejemplo operaciones de seguridad. 

Tabla 1. Objetivos de Costes 

 
3.Estrategia de investigación y metodología 
 
Para llevar a cabo una investigación empírica, existen diferentes métodos de 
investigación alternativos, la elección de uno u otro dependerá, entre otras variables, 
de las características y de la naturaleza de la investigación. A priori, ninguna es 
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mejor que otra, ya que todas tienen ventajas y limitaciones, por ello algunos expertos 
en metodología de investigación abogan por una combinación de cuantitativa y 
cualitativa con el objeto de incrementar la fiabilidad de los estudios realizados 
(Brewer y Hunter, 1989).  
En nuestro caso, la elección ha sido de una metodología fundamentalmente cualitativa, dado 
que los problemas y cuestiones planteados en los objetivos, son aspectos dinámicos difíciles 
de estudiar mediante metodología estrictamente cuantitativa. Todas las fases del proyecto 
se articulan en torno a un doble objetivo: por una parte, el análisis desde una perspectiva 
teórica y aplicada de los factores explicativos y los efectos asociados a los intercambios 
entre los países de escala de navegación, pertenecientes al propio caso analizado y sus 
respectivas áreas de influencia. Por otra, en el estudio se han tomado los costes del período 
2007-2008. Se ha obtenido información de la contabilidad financiera realizada de acuerdo a 
NICs/NIIFs, de la elaboración de su presupuesto para el mismo período y del estándar con 
un nivel de eficiencia previamente definido por la organización. Estos costes representan el 
valor de los recursos consumidos por la empresa en la prestación del servicio de transporte 
marítimo de contenedores en ese período. Para este caso, los recursos identificados como 
relevantes y su análisis de sensibilidad, se exponen en la Tabla 2. 
 

Sensibilidad de los factores 

  Variables Fijos 

Recurso o factor    Capacidad Operativos 

Combustible    � 

Agua    � 

Avituallamiento    � 

Tripulación    � 

Personal de la empresa armadora en tierra  �  

Servicios portuarios   � 

Derecho de paso por canales   � 

Charteo de buques   � 

Manejo de contenedores �   

Administración flota de contenedores (excepto alquiler)  �  

Alquiler de contenedores   � 

Comunicaciones en viaje   � 

Reparación y mantenimiento de buques   � 

Reparación y mantenimiento de contenedores  �  

Seguros de la carga �   

Seguros del buque   � 

Bienes y servicios contratados x empresa armadora en tierra  �  

Servicios de agencia �   

Servicios de vigilancia  �  

Recursos financieros   �   

Pérdida de potencialidad o depreciación de flota de buques    � 

Pérdida de potencialidad o depreciación de flota de contenedores   �   

Capacidad ociosa (*)       
  (*) La capacidad ociosa es la porción de los factores de costes fijos de capacidad y operativos no utilizados en el proceso productivo. 

Tabla 2. Análisis de sensibilidad de los Factores 
El valor de los recursos consumidos es acumulado en los centros de costes del sistema, 
configurando así la distribución primaria de los costes a los objetivos de costes principales y 
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auxiliares. Para efectuar tal distribución se deberán clasificar los factores de costes de 
acuerdo a su direccionalidad, es decir, en directos e indirectos a cada uno de los objetivos 
de costes intermedios. El criterio seguido para ello, se desprende de la propia definición de 
direccionalidad, por tanto, los factores de costes que se encuentran clara e inequívocamente 
vinculados al objetivo de costes operaciones de carga por línea de servicios. Los factores de 
costes directos al objetivo de costes buques son todos aquellos relacionados con el 
movimiento del buque por realizar el viaje redondo.  
Los factores de costes directos al objetivo de costes de estructura son los factores 
fijos tanto estructurales como operativos no utilizados en la producción. La 
distribución secundaria, tiene como finalidad asignar los costes de los objetivos de 
costes auxiliares a los objetivos de costes principales, en función del uso que de los 
primeros hicieron los segundos. Al término de este proceso los objetivos auxiliares 
quedan anulados. En la Tabla 3 se expone el resultado del análisis de 
direccionalidad de los costes en relación con los objetivos de costes: 
 

 Direccionalidad de los factores 

Op. De Op. de   Op. de 

 Carga 
 

Buques  
Estructura 

 Vigilancia 

Recurso o factor Dir. Indir.  Dir. Indir.  Dir. Indir.  Dir. Indir. 

Combustible    �        

Agua    �        

Avituallamiento    �        

Tripulación    �        
Recursos humanos de la empresa 
armadora en tierra  �   �       

Servicios portuarios    �        

Derecho de paso por canales    �        

Charteo de buques    �        

Manejo de contenedores �           
Administración flota de contenedores 
(excepto alquiler)  �   �       

Alquiler de contenedores  �   �       

Comunicaciones en viaje    �        
Reparación y mantenimiento de 
buques    �        

Reparación y mantenimiento de 
contenedores    �        

Seguros de la carga �           

Seguros del buque    �        
Bienes consumidos y servicios 
contratados por la empresa 
armadora en tierra 

 �   �       

Servicios de agencia �           

Servicios de vigilancia  �   �   �  �  

Recursos financieros  �   �       
Pérdida de potencialidad o 
depreciación de flota de buques    �        

Pérdida de potencialidad o 
depreciación de flota de 
contenedores 

 �   �       

Capacidad ociosa (*)       �     
 

Tabla 3. Análisis de Direccionalidad de los Factores 
 

Los costes de los objetivos de costes principales directos son afectados a la cartera de 
líneas de forma directa, asimismo, los objetivos de costes principales no directos en función 
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de los consumos que cada una de las líneas absorban de estos centros mediante los 
criterios de adjudicación. Esta asignación de costes a la cartera de líneas, permite obtener el 
coste por línea. Adicionalmente, si se toma el ingreso obtenido por línea, se puede calcular 
la rentabilidad por línea, y luego, se llega a la rentabilidad de la empresa y el resultado de 
explotación. 
En resumen, a partir de AECA (2006) se ha propuesto el esquema general del 
sistema de contabilidad de costes desarrollado en el siguiente esquema: 
 

 
Distribución primaria 
 
 
 
 
 
 
Distribución secundaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Distribución de Costes 
 
Obtenidos los costes correspondientes a las líneas de negocio, comparándolos con 
los ingresos devengados por cada una de las líneas, el modelo permite determinar el 
margen de cada una de las líneas, y por adición de los márgenes el margen total. 
Así, el resultado de explotación se obtiene deduciendo del margen total, derivado de 
la actividad operativa de la empresa de transporte marítimo, los costes de los 
centros de coste de estructura o de capacidad ociosa. Conjuntamente, el objetivo 
final del modelo de costes desarrollado es la adecuada asignación de costes a 
centros de responsabilidad para determinar la rentabilidad por línea de servicio de 
transporte marítimo. 
 
El modelo de costes descrito es un instrumento que permite valorar y explicar las 
diversas transacciones que se efectúan en una empresa de transporte marítimo de 
contenedores. Permitiendo el modelo identificar y determinar los costes directos, no 
directos, y auxiliares, así como los costes de estructura o capacidad ociosa en las 
líneas de servicios analizadas. 
 

COSTES 

C.C.Principal 
directo 

C.C. Principal 
no directo 

C.C. Auxiliar 

 

C.C de 

 

Coste  
Línea “x” 

Coste  
Línea “y” 

Ingresos  
Línea “x” 

Ingresos  
Línea “y” 

Margen 
Línea “x” 

Margen 
Línea “y” 

MARGEN TOTAL Resultado de 
Explotación 

C.C.Principal 
directo 

 

Sub-distribución
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4. Resultados de la aplicación del sistema de costeo   
  
Tal como desarrolla Barlett (1986:348) para establecer una línea de servicios regular se 
debe investigar y analizar el movimiento de la propia carga, evaluar cuál es el buque más 
conveniente en tipo y tamaño, evaluar los puertos de escala y la frecuencia del servicio. 
En este trabajo se establecieron 3 líneas, a partir de datos suministrados por la organización 
en la que se aplicó. Por otra parte, los datos de las distancias entre puertos y el tiempo que 
es necesario para recorrerlas de acuerdo a la velocidad a la que la empresa navegará, 
fueron obtenidos por medio de un sistema de cálculo de la empresa y comparados con los 
que se encuentran disponibles  en algunos sitios web1.  
 
Línea 1 

Tramos Puerto Origen Puerto Destino Distancia 
(millas) 

Tiempo (días) 
Velocidad 19 nudos 

Este-Oeste     
Tramo 1 Rotterdam Le Havre 247 0,6 
Tramo 2 Le Havre Baltimore 3.196 7,0 
Tramo 3 Baltimore New York 410 1,0 
Tramo 4 New York Norfolk 172 0,38 
Oeste-Este     
Tramo 1 Norfolk Bremerhaven 3.747 8,2 
Tramo 2 Bremerhaven Felixstowe 311 0,8 
Tramo 3 Felixstowe Rotterdam 121 0,3 
  Total días en el mar 8.204 18 
 Total puertos = 7 Días prom. en puerto = 1,35  10 
Total Días Round Trip    28 

Tabla 5. Línea 1 

 
Tabla 6. Ruta Línea 1 

 

                                                            

1 Se puede acceder a www.distances.com 
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Línea 2 
Tramos Puerto Origen Puerto Destino Distancia 

(millas) 
Tiempo (días) 
Velocidad 20 nudos 

Sur-Norte     
Tramo 1 Montevideo Puerto Cabello 4.501 9,3 
Tramo 2 Puerto Cabello Cartagena 558 1,1 
Tramo 3 Cartagena Houston 1.626 3,3 
Tramo 4 Houston New Orleans 433 0,9 
Tramo 5 New Orleans Miami 762 1,6 
Norte-Sur     
Tramo 1 Miami Puerto Cabello 1.235 2,46 
Tramo 2 Puerto Cabello Salvador 2.814 5,8 
Tramo 3 Salvador Vitoria 480 1,0 
 Vitoria Montevideo 1.382 2,6 
   13.791 28 
 Total puertos = 9 Días prom. en puerto=1,35  12 
Total Días Round Trip   40 

Tabla 7. Línea 2 

 
Tabla 8. Ruta Línea 2 

Línea 3 
Tramos Puerto Origen Puerto Destino Distancia 

(millas) 
Tiempo (días) 
Velocidad 20 nudos 

Sur-Norte     
Tramo 1 Montevideo Río Grande 332 0,8 
Tramo 2 Río Grande Paranagua 496 1,3 
Tramo 3 Paranagua Santos 155 1,0 
Tramo 4 Santos Río de Janeiro 210 0,7 
Tramo 5 Río de Janeiro Barcelona 5.053 12,0 
Tramo 6 Barcelona Valencia 956 0,3 
Norte-Sur     
Tramo 1 Valencia Dakar 1.885 3,9 
Tramo 2 Dakar Pointe Noire 2.228 4,6 
Tramo 3 Pointe Noire Río de Janeiro 3.375 7,5 
Tramo 4 Río de Janeiro Santos 210 0,6 
Tramo 5 Santos Montevideo 901 2,0 
   15.801 35 
 Total puertos=11 Días prom. en puerto=1,35  15 
Total Días Round Trip                       50  
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Tabla 9. Línea 3 
 

 
Tabla 10. Ruta Línea 2 

La línea 1 tiene frecuencia semanal, y el round trip tarda 28 días, con lo cual para atender la 
línea, que recorre un total de 8.204 millas, serán necesarios 4 buques a una velocidad 
promedio de 19 nudos. Los 4 buques serán Full Container de 2.600 TEU´s cada uno, lo cual 
constituye un supuesto simplificador ya que habitualmente los buques que operan una línea 
no son exactamente iguales, sino que difieren por ejemplo en capacidad, medida en TEU´s, 
combinando buques de entre 2.600 y 2.800 TEU´s. 
 
La línea 2 tiene frecuencia mensual, y el round trip tarda 40 días a una velocidad promedio 
de 20 nudos, con lo cual para atender la línea, que recorre un total de 13.701 millas, serán 
necesarios 3 buques. Los 3 buques serán Full Container de 6.500 TEU´s cada uno, y serán 
compartidos con la línea 3, que también tendrá una frecuencia mensual, pero recorrerá 
15.801 millas y su round trip será de 50 días a una velocidad promedio de 20 nudos. 
 
En la Tabla 11 se resumen los datos de cada línea y su itinerario: 
 

 Línea 1 Línea 2 Línea 3 
Cantidad de buques 4 3 3 
Tamaño del buque (TEU´s) 2.600 6.500 6.500 
Edad (años) 5 5 5 
Distancia Round Trip (millas) 8.204 13.791 15.801 
Frecuencia del servicio semanal mensual mensual 
    Días en viaje 18 28 35 

Días en puerto 10 12 15 

Días Round Trip 28 40 50 

Puertos de escala 7 9 11 
Velocidad 19 20 20 

    Tabla 11. Resumen datos de líneas e itinerarios 
Cabe destacar que la edad de los buques que componen la flota, a los efectos de simplificar 
el presente trabajo, es la misma. Asimismo, se definieron los recorridos de la línea regular 
de transporte marítimo, suponiendo que ingresarán en todos los puertos de la escala. En la 
práctica no todos los puertos pueden recibir buques con capacidad mayor a 4.000 TEU´s, en 
particular y a modo de ejemplo se menciona el Puerto de Montevideo, cuya infraestructura y 
calado, permite el ingreso de buques de hasta 3.500 TEU´s. No obstante, es muy probable 
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que en el corto plazo, las Autoridades Portuarias de cada país adecuen sus instalaciones 
para la mejora en la explotación, y por tanto, este supuesto deje de ser tal. 

 
Asimismo, es necesario hacer precisiones en función de la capacidad de la flota de buques y 
del período de rotación de los contenedores. Es decir, se determina el número de 
contenedores que como mínimo requiere la empresa para poder operar en función del ratio 
de rotación que aplique. Para la presente empresa es de 76.700 TEU´s. Por otra parte, 
también se debe decidir sobre el mix de dicha flota de contenedores, o sea sobre la 
composición por tipo de contenedor y que luego,  se adquirirán o arrendarán. Dicho mix será 
definido sobre la base del tipo de cargas que se comercialicen en cada ruta de navegación, 
en este caso, la composición es la que sigue: 
 

Tipo de contenedor Mix (%) 
Común o Dryan (20 pies) 40% 
Común o Dryan (40 pies) 50% 
Reefer   (20 pies) 10% 
Total flota 100% 

          Tabla 12. Mix flota contenedores 
 
En el caso estudiado el 100% de la flota de contenedores utilizada en todas las 
líneas es propiedad de la empresa, de modo que no existirán cargos por concepto 
de arrendamiento o por operativas de leasing comerciales y/o financieros. La casa 
matriz está establecida en Rotterdam, existiendo 22 filiales (no existen agencias 
marítimas involucradas) ubicadas en los puertos de escala detallados en la Tabla 13: 
 

Baltimore Felixstowe New Orleáns Puerto Cabello 
Barcelona Houston New York Río de Janeiro 
Bremerhaven Le Havre Norfolk Río Grande 
Cartagena Miami Paranagua Salvador 
Dakar Montevideo Pointe Noire Santos 
Vitoria Valencia     

 
Tabla 13. Filiales de la empresa armadora 
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En la Tabla 14 se resumen los resultados comparativos de la aplicación del modelo 
de costeo descripto para la empresa en términos de costes eficientes –determinados 
a priori- y resultantes directos e indirectos –determinados a posteriori- de la Línea 1: 
 
 

Coste Eficiente Coste Real sin capacidad ociosa Variación Por Línea 

Factor 
 
 

Por Round 
 Trip 

Línea 1 Anual  
(52,12 Round Trip) 

Por  
Round Trip 

Línea 1 Anual  
(52,12 Round Trip) US$          % 

Combustible             
Maquina principal 105.056  5.475.519  123.435  6.433.432         957.913  17,49% 
Maquina Auxiliar         4.286  223.386  3.983  207.594  (15.792) -7,07% 
Avituallamiento             
Repuestos 6.120  318.974  5.200  271.024  (47.950) -15,03% 
Lubricantes        6.900  359.628  6.818  355.354  (4.274) -1,19% 
Provisiones 3.400  177.208  4.247  221.354           44.146  24,91% 
Agua          664  34.608  851  44.354  9.746  28,16% 
Tripulación 33.978  1.770.933  32.660  1.702.239  (68.694) -3,88% 
Servicios Portuarios      212.500  11.075.500  202.927  10.576.555  (498.945) -4,50% 
Comunicación 4.981  259.610  4.250  221.510    (38.100) -14,68% 
Rep. y Mantenimiento       63.773  3.323.849  58.649  3.056.786  (267.063) -8,03% 
Seguros 47.676  2.484.873  42.925  2.237.251       (247.622) -9,97% 

Bienes de consumo diferido 
            
160.778  8.379.749  160.500  8.365.260  (14.489) -0,17% 

Total costes directos al 
buque 

            
650.112           33.883.837              646.445           33.692.713         (191.124) -0,56% 

              
Manejo de contenedores             
Coste por TEU 6.895  359.367  6.895  359.367                     -    0,00% 
Coste por movimiento     663.000  34.555.560  663.000  34.555.560  -    0,00% 
Coste refrigeración 66.300  3.455.556  66.300  3.455.556                     -    0,00% 
Coste de intermodalidad      497.250  25.916.670  497.250  25.916.670  -    0,00% 

Coste de reposicionamiento 
              
78.000             4.065.360                78.000             4.065.360                      -   0,00% 

Total costes directos a la 
carga 

         
1.311.445           68.352.513          1.311.445           68.352.513                      -                    -  

              
Costes indirectos Carga L1            10.242.491             10.304.414             61.923  0,60% 

Costes indirectos Buques             

(4 buques de 2.600 TEU)    16.299.276    16.511.700         212.424  1,30% 

Total costes indirectos            26.541.767             26.816.114         274.347  1,03% 
              
TOTAL COSTES LINEA 1         128.778.118          128.861.341            83.223  0,06% 

Tabla 14. Comparativo costes reales y eficientes Línea 1 
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5. Reflexiones finales 
 
El sistema que fue diseñado será aplicado con base a la combinación de los 
diferentes modelos de costeo puros existentes: completo, variable, resultante y 
estándar. Dicha combinación será elegida dependiendo de la decisión que se 
requiera tomar al nivel gerencial, ya que “existen diferentes costes para diferentes 
decisiones”. El modelo definido en el presente trabajo tiene como objeto la adecuada 
asignación de costes indirectos, por tanto, no debe confundirse con la adecuada 
toma de decisiones. En principio, el cálculo de rentabilidades será factible, sin que 
con la utilización de este modelo se llegue a interrogantes asociadas a -eliminación 
de líneas de servicios, eliminación de escalas y/o recorridos- Para llegar a tal 
extremo, recomendamos la utilización del modelo de costeo variable con análisis de 
costos fijos específicos y programables, ampliamente tratados por Kaplan (2003). 
 
Al efectuar este análisis se observó que estas empresas tienen una gran proporción 
de costes fijos en su estructura de costes,  algunos de los cuales son fijos respecto 
al viaje y otros son fijos totales al nivel de la empresa, por lo que el inadecuado 
tratamiento de los mismos, podría derivar en decisiones erróneas. Por ejemplo, el 
análisis de la posibilidad de sustituir y/o eliminar una línea de servicio bajo un 
modelo completo puede arribar a conclusiones equivocadas si no se hace un 
exhaustivo análisis de evitabilidad bajo un  modelo de costeo variable. 
 
Asimismo, consideramos que el seguimiento de las variaciones de los costes 
incurridos con respecto a los costes eficientes de cada línea de la empresa, le brinda 
a ésta, información valiosa acerca de su desempeño, y le permite tomar diversas 
decisiones.  
 
Como características sobresalientes de la operativa de estas empresas de línea 
regular, se señalan: el cumplimiento estricto de un cronograma predeterminado; una 
inversión fija en buques que deben cumplir con las frecuencias pactadas, 
inflexibilización de la capacidad de manejar la oferta; altos costes de administración 
por la gran cantidad de personal que requieren, así como también las 
estacionalidades y los desbalances comerciales.  
 
Por otra parte, cabe mencionar que las tarifas de fletes de línea son reguladas por el 
mercado, dependiendo del tipo de carga y de la capacidad ociosa prevista de los 
buques para el período en cuestión, en definitiva son sensibles a las fluctuaciones 
en el volumen de las cargas en el ámbito mundial. 
 
Todo ello deriva en ingresos elevadamente volátiles para las empresas en cuestión, 
y dificulta su gerenciamiento. De ello, se desprende que la rentabilidad de una 
empresa marítima dependerá fuertemente de la eficiencia con la que la misma sea 
administrada, ya que por el lado de los ingresos no poseen capacidad de maniobra. 
Para lograr la eficiencia es necesario contar con información adecuada y oportuna 
para la toma de decisiones, siendo entonces la variable clave a conocer y controlar 
el coste de su operación. 
 
Consideramos que el presente trabajo, intenta abrir una discusión en el sector 
marítimo y es un granito de arena para la línea empírica que el management 
accounting ha emprendido en estos últimos años. 



 

 

 

68 

 
6.Bibliografía 
 
AECA (2006). La contabilidad de Gestión en el Sistema Portuario Español, Documento 

Nro.31 Principios Contabilidad de Gestión. Madrid. 
BACIC, M. J. (2006). Modelo para melhoria de processos aplicado na gestao de custos. 

Revista Universo Contábil 2(3), 9-24. 
BARTLETT, H. C. (1986). Prelude Corporation and Acquaculture. Journal of Management 

Case Studies 2(4), 346-353. 
BREWER, J. & HUNTER, A. (1989). Multimethod Research: A Synthesis of styles. Newbury 

Park, C.A.: Sage Publications. 
CRESPO TRUJILLO, A., GINER FILLOL, A., PONTET UBAL, N. & RIPOLL FELIU, V. 

(2005). La contabilidad de costos de las autoridades portuarias de Valencia y Marín de 
Pontevedra: Modelo de Mínimos. Boletín Técnico Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay 29, 55-60. 

DE CORLA-SOUZA, P., EVERETT, J., GARDNER, B., & CULP, M. (1997). Total cost 
analysis: An alternative to benefit-cost analysis in evaluating transportation alternatives. 
Transportation 24(2), 107-123. 

GINER FILLOL, A. & RIPOLL FELIU, V. (2007). De la contabilidad de costes a la 
contabilidad de gestión. El caso de la Autoridad Portuaria de Valencia - Valenciaport. 
Partida Doble (184), 62-72. 

GINER FILLOL, A., PONTET UBAL, N. & RIPOLL FELIU, V. (2008). Gestión avanzada de la 
contabilidad de costos en la Autoridad Portuaria de Valencia - Valenciaport (APV). In 
Logística e gestao portuaria: uma visao ibero-americana , pp. 175-194. Caxias do Sul: 
Editorial EDUCS. 

-(2007a). Evolución y estrategia de futuro de la gestión de costes: el caso de la Autoridad 
Portuaria de Valencia. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión V(10), 177-
198. 

-(2007b). Caso práctico: la contabilidad de gestión en el plan estratégico de la Autoridad 
Portuaria de Valencia. Harvard-Deusto Finanzas y Contabilidad 80(noviembre/diciembre). 

HORNGREN, C., FOSTER, G., & DATAR, S. (1996). Contabilidad de Costes. Un enfoque 
gerencial. Mexico, D.F.: Prentice Hall. 

KAPLAN, A. (2003). El MOEP y el PEEP, luces amarillas en el tablero de las decisiones 
empresariales. VIII Congreso del Instituto Internacional de Costos. Punta del Este 
(noviembre). 

LIEB, R. C. & RANDALL, H. (1999). Use of third-party logistics services by large US 
manufacturers in 1997 and comparisons with previous years. Transport Reviews 19(2), 
103-115. 

PUNAKIVI, M. & HINKKA, V. (2006). Selection Criteria of Transportation Mode: A Case 
Study in Four Finnish Industry Sectors.  Transport Reviews 26(2), 207-219. 

 
 



 

 

 

69 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
 

XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  
UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO APLICADO NA ÁREA DA SAÚDE:  
ESTUDO DE CASO EM MEDICINA DIAGNÓSTICA 

 
Tipificación: Comunicación de experiencias profesionales 

 
 
 
 
 

Autores 
 

Silvio José Moura e Silva 
Instituição: Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

Vínculo: Professor do curso de graduação em Administração de 
Empresas 

 
Antonio Robles Junior 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
Vínculo: Professor do curso de Mestrado em Ciências Contábeis e do 

curso de graduação em Ciências Contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trelew – Patagonia Argentina, Septiembre de 2009 



 

 

 

70 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO APLICADO NA ÁREA DA SAÚDE: 

ESTUDO DE CASO EM MEDICINA DIAGNÓSTICA 

Tipificación: Comunicación de experiencias profesionales 
 

 

RESUMO 

Em um ambiente mundial preocupado com temas como sustentabilidade, ética e 
transparência, este trabalho considera a importância da gestão dos recursos financeiros das 
empresas e a conduta ética que os gestores devem ter no comando das organizações. O 
foco é a análise do impacto dos impostos, especificamente na área da saúde e aplicada 
para um Centro de Medicina Diagnóstica. O estudo tem por objetivo verificar a influência da 
carga tributária, como parte do custo de uma empresa prestadora de serviços na área da 
saúde, na determinação do valor econômico da empresa. Com esta análise, a organização 
poderá desenvolver uma estratégia na área tributária para manter a competitividade e criar 
valor para a organização, dentro de princípios éticos e de acordo com a legislação vigente. 
O método para comprovar esse impacto foi o do estudo de caso, aplicado em uma empresa 
que desenvolve atividades na área de Medicina Diagnóstica na cidade de São Paulo. Para 
tanto, utilizou-se o Valor Econômico Agregado (EVA®) e o Valor Agregado pelo Mercado 
(MVA®). A aplicação dos conceitos de EVA® e MVA® nas  diferentes formas de tributação 
de acordo com a legislação, possibilitou verificar a influência dos tributos na estrutura de 
custos, e, como conseqüência, na criação ou destruição de valor e no valor de mercado da 
empresa e de suas unidades de negócio em função dos estudos apresentados. 

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica de Custos. Controladoria. Valor Econômico Agregado. 
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1 Introdução 
Este trabalho visa uma análise do impacto dos tributos na área da saúde, especificamente 
para um Centro de Medicina Diagnóstica, após as recentes modificações na legislação 
tributária brasileira. Em um ambiente com crescente competitividade, o planejamento, o 
controle,  as informações gerenciais e as decisões sobre o regime tributário, dentre outros 
aspectos da gestão empresarial estão no foco de estudos. A necessidade de buscar 
respostas cada vez mais acuradas para os problemas das empresas fez crescer as 
discussões e a pesquisa em torno dos controles gerenciais: informações significativas e bem 
elaboradas são fundamentais para orientar as decisões gerenciais também sob o aspecto 
tributário, considerando de forma lícita as possibilidades de planejamento tributário. 
 
Os instrumentos a serem considerados são: o Valor Econômico Agregado (EVA®) e o Valor 
Agregado pelo Mercado (MVA®).  
 
 
2 Método de Pesquisa 
Esta pesquisa utiliza o estudo de caso aplicado a um Centro de Medicina Diagnóstica. Yin 
(2001, p. 27), ao discutir o estudo de caso, entende que “[...] o poder diferenciador do estudo 
é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências”, tais como 
documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

 
O estudo de caso visa discutir a influência do regime tributário para um Centro de Medicina 
Diagnóstica no valor da empresa, bem como fornecer aos gestores uma ferramenta para a 
mensuração e avaliação do Valor Econômico Agregado (EVA®) e do Valor Agregado pelo 
Mercado (MVA®) da empresa em relação aos possíveis cenários tributários. 
 
 
3 Panorama da Área da Saúde no Brasil 
Na área da saúde no Brasil, durante as duas últimas décadas, observou-se uma maior 
profissionalização na gestão dos serviços, com o aprimoramento dos Sistemas de Custos e 
também dos Sistemas de Gestão, através da aplicação de novas ferramentas gerenciais.  
 
Dentre as intensas transformações que tem ocorrido na área da saúde nos últimos anos, 
destacam-se: 

• regulamentação dos planos de saúde pelo Governo; 
• fusões e aquisições na área de serviços de Medicina Diagnóstica; 
• participação de investidores estrangeiros e de bancos nos negócios; 
• maior controle da utilização dos planos de saúde por parte das operadoras, 

mediante confrontação dos custos, qualidade e efetividade dos procedimentos, 
constituindo o chamado managed care; 

• criação das agências reguladoras como ANS, Agência Nacional de Saúde 
Suplementar e ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

• perspectiva de uma remuneração diferenciada conforme o nível de certificação 
de qualidade, como o da ONA, Organização Nacional de Acreditação; e 

• criação de novas empresas na área  Hospitalar e de Medicina Diagnóstica. 
  
Logo, cabe aos profissionais da área de administração da saúde o gerenciamento dos 
custos, envolvendo também os tributos; visando identificar e aplicar o melhor modelo 
tributário, dentro de aspectos lícitos, com o objetivo de mensurar o valor econômico 
agregado da organização, identificando a criação ou não de riqueza. 
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4 A Medicina Diagnóstica 
Os Centros de Medicina Diagnóstica caracterizam-se por oferecer procedimentos na área da 
saúde e que estão enquadrados na categoria de SADT (Serviços de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutica), auxiliando a definição da conduta médica. 

 
O segmento da Medicina Diagnóstica no Brasil ainda é muito fragmentado e dominado por 
laboratórios de pequeno porte (na maioria dos casos, pertencentes a empresas familiares), 
embora seja notado um princípio de concentração entre as empresas Fleury Medicina 
Diagnóstica e Diagnósticos da América S/A. Estima-se que existam aproximadamente 
18.000 laboratórios em funcionamento, o que certamente é um atrativo para empresas de 
maior porte que buscam crescer através de aquisições. 
 
No mercado brasileiro, notadamente alguns serviços devem ser destacados, como o Fleury 
Medicina Diagnóstica, que realiza mais de 2.000 tipos de exames em 37 áreas da Medicina. 
Também deve ser citada a empresa DASA, Diagnósticos da América S/A, empresa de 
capital aberto, que oferece em suas unidades de atendimento mais de 3.000 tipos de 
exames. 
 
O principal conceito que justifica a ampliação deste tipo de serviço é o de one-stop-shop, ou 
seja, as organizações centralizam seus serviços em um único local. Quando o conceito é 
aplicado à área da saúde, o cliente/paciente dirige-se a um único local e pode realizar todos 
os exames solicitados pelo médico, utilizando melhor o seu tempo e recebendo os 
resultados em uma única ocasião, pessoalmente ou através do site da empresa na Internet.  
 
Os dados setoriais de 2005 divulgados pela ANS indicam que as operadoras de planos de 
saúde alcançaram uma receita próxima a R$ 38,1 bilhões. Em relação ao tamanho do 
mercado, Awad e Ferraz (2005, p. 7) estimam que “o mercado brasileiro de análises clínicas 
e diagnósticos por imagem é de aproximadamente R$ 8,0 bilhões por ano”, sendo que “não 
há dados oficiais relativos à divisão entre diagnósticos por imagem e análises clínicas.”  No 
Centro de Medicina Diagnóstica, os exames de análises clínicas e de diagnósticos por 
imagem são os dois principais tipos de procedimentos. 
 
A empresa Diagnósticos da América S/A, anteriormente denominada Delboni Auriemo, está 
presente em várias cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador e 
Fortaleza e possui marcas regionais: Club DA, Delboni Auriemo e Lavoisier, em São Paulo; 
Club DA, Lâmina e Bronstein, no Rio de Janeiro; Pasteur, em Brasília; Frischmann 
Aisengart, Delboni Auriemo e Curitiba Santa Casa, em Curitiba; Image Memorial, em 
Salvador e LabPasteur em Fortaleza, entre outras. 

 
A DASA é a primeira empresa da área de serviços de Medicina Diagnóstica a negociar suas 
ações no mercado de capitais brasileiro, com o IPO (Inicital Public Offering), ou seja, a 
oferta pública inicial de ações que foi realizada em 19/11/2004.  
 
No primeiro trimestre de 2008, o grupo Medial Saúde deu inicio às operações da UN 
Diagnósticos. Esta nova empresa agrega todos os ativos de medicina diagnóstica do grupo 
Medial Saúde, incluindo análises clínicas e diagnósticos por imagem. Segundo informações 
da própria  empresa, obtidas no seu site, “com investimento total de R$ 30 milhões, em 
2008, para expansão da capacidade de atendimento e aquisição de equipamentos ainda 
mais modernos, a unidade de medicina diagnóstica atende uma demanda de 4 mil pacientes 
diariamente e realiza cerca de 700 mil exames laboratoriais e 40 mil exames de imagem por 
mês. Atualmente a UN conta com uma rede de 48 unidades laboratoriais, para atendimento 
a beneficiários Medial e terceiros, sendo 20 com exames de imagem.” 
 
Em meados de abril de 2009 a empresa Bradesco Seguros adquiriu parte da empresa 
Fleury. Segundo informações obtidas no site UOL, a Bradesco Seguros “pagou R$ 342 
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milhões para adquirir 20% do capital votante e total da Integritas, holding dos laboratórios 
Fleury.”  
 

Empresa Estratégia Faturamento Presença Número de
Bruto Geográfica Unidades

2004 (R$ milhões)

DASA Segmentado 491,1 SP / RJ / Curitiba 176
e Brasília

FLEURY Renda elevada 315,3 SP / RJ e Brasilia 17

Instituto Hermes Pardini Referência 188,5 Belo Horizonte 25

Sérgio Franco Medicina Renda média 68,9 RJ / Niterói 44
Diagnóstica e Brasília  
 
Fonte: Adaptado de Awad e Ferraz (2005, p. 10) 

Quadro 1 - Mercado de Diagnósticos – Agentes em Análises Clínicas 
 
No Quadro 1, referente ao mercado de diagnósticos para os procedimentos de análises 
clínicas, Awad e Ferraz (2005, p. 10) apresentam os principais agentes deste mercado, 
fornecendo dados sobre o tipo de estratégia, as vendas, presença geográfica e número de 
unidades. É importante ressaltar que o mercado reconhece que os dois principais agentes 
são respectivamente DASA e Fleury Medicina Diagnóstica.  
 
 
5 Considerações sobre a Tributação de um Centro de Medicina Diagnóstica 
Este capítulo faz-se necessário para esclarecer as possibilidades de tributação de um 
Centro de Medicina Diagnóstica.  
 
A legislação tributária no Brasil estabelece duas formas de apuração do lucro para fins de 
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), a saber: 

• Lucro Real: os impostos são calculados com base no lucro real da empresa, apurado 
considerando-se todas as receitas, menos todos os custos e despesas, de acordo 
com o regulamento do imposto de renda; e 

 
• Lucro Presumido: os impostos são calculados com base em um percentual 

estabelecido sobre o valor das vendas realizadas, independentemente da apuração 
do lucro. Este tipo de apuração permite uma base de cálculo de 32% para o IRPJ e 
CSLL ou uma base de cálculo reduzida de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. 

 
Para enquadrar-se no regime de Lucro Presumido, tendo a equiparação com serviços 
hospitalares (Lucro Presumido com base de cálculo reduzida), faz-se necessário observar a 
legislação. Neste caso, as bases de cálculo dos tributos do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são, respectivamente, 8% e 12%. 

 
A Lei 9.718/98, no artigo 14, estabelece as vedações em relação ao regime de tributação do 
lucro presumido, a saber: 

“Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de 
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meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses; (Redação dada pela Lei nº 
10.637, de 2002) 
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, 
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto; 
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo 
regime de estimativa, na forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; 
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).” 
 

Este benefício de equiparação aos serviços hospitalares, cujo objetivo é reduzir a base de 
cálculo do IRPJ e da CSLL de 32% para 8% e 12%, respectivamente, foi anteriormente 
assegurado pela IN SRF (Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal) no. 306/03.  
 
Ainda, para obter o benefício da base de cálculo reduzida, os Centros de Medicina 
Diagnóstica devem estar constituídos sob a forma de uma sociedade empresária, conforme 
os artigos 966 e 982 do Código Civil e ainda exercer as atribuições citadas pela Resolução 
de Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no. 50, 
nos termos da IN SRF 539/05. 

 
Entretanto, a Instrução Normativa RFB (Receita Federal do Brasil) n. 791 de 10 de 
dezembro de 2007 inovou o entendimento anterior, com a seguinte redação: 

“Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados serviços 
hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que 
dispõem de estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de 
pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe 
clínica organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por 
médicos, que possuam serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao 
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e 
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos organizados 
para a rápida observação e acompanhamento dos casos. 
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares, para os fins desta 
Instrução Normativa, aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas: 
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio 
de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D") ou em 
aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e  
II - prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI 
móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B", "C" e "F", que 
possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte 
avançado de vida.” 

 
Deste modo, muitas empresas da área da saúde optaram no ano de 2008 pelo regime do 
lucro real, pois não tinham os requisitos necessários para a aplicação do lucro presumido 
com base reduzida. 
 
Porém, a lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008, em seu artigo 29 restabelece a 
possibilidade das empresas da área da saúde aplicarem o lucro presumido com base 
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reduzida para apuração dos impostos a partir do exercício de 2009. O texto da legislação 
tem a seguinte redação: 
 
“Art. 29.  A alínea a do inciso III do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de  serviços  hospitalares e de auxílio 
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e 
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a 
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e 
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;” 

 
Com esta breve explicação sobre a questão tributária, queremos esclarecer que um Centro 
de Medicina Diagnóstica deve analisar o melhor enquadramento tributário para a sua 
atividade, seja o Lucro Real ou o Lucro Presumido com base de cálculo de 32% ou 8%, 
sempre analisando se está cumprindo todas as exigências da legislação, sobretudo em 
relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
   
Ainda, é preciso atentar para o recolhimento do Imposto sobre Serviços de qualquer 
natureza – ISSqn, que no caso das sociedades empresárias da área da saúde equiparadas 
a serviços hospitalares e que estão situadas no município de São Paulo se traduz, 
atualmente,  em uma alíquota de 2% sobre o faturamento. 
 
Observa-se, ainda, o pagamento do adicional do imposto de renda, obtido pela subtração de 
R$ 20.000,00 da base de cálculo mensal do referido imposto, com a posterior multiplicação 
do resultado obtido pela alíquota de 10%. Para o cálculo anual, para efeitos deste estudo de 
caso, foi aplicada a redução de R$ 240.000,00, o equivalente a 12 meses do valor mensal 
para a apuração do imposto de renda adicional. 
  
Logo, como o enquadramento de um Centro de Medicina Diagnóstica pode considerar três 
opções, a análise para este estudo de caso será feita nas seguintes opções:  

Lucro Presumido com base de cálculo de 32%; 
Lucro Presumido com base de cálculo de 8%; e 
Lucro Real. 

 
Assim, é apresentado o Quadro 2, com os tributos, sua base de cálculo e alíquotas, tendo 
como base o Lucro Presumido – base de cálculo de 32% para uma pessoa jurídica sem a 
equiparação com uma prestadora de serviços hospitalares. 
 

Tributos Base de Cálculo Alíquota a utilizar
no Lucro Presumido

PIS Receitas totais 0,65%
COFINS Receitas totais 3,00%

IRPJ Receita com prestação de serviço * 32% Base de cálculo * 15%
CSSL Receita com prestação de serviço * 32% Base de cálculo *   9%
ISS Receita com prestação de serviço 2,00%  

Quadro 2 - Lucro Presumido – Apuração dos tributos para Sociedades Empresárias não 
enquadradas como Hospitalares – Base de Cálculo = 32% 
O Quadro 3 apresenta os tributos, sua base de cálculo e alíquotas, tendo como base o 
Lucro Presumido – base de cálculo reduzida para uma pessoa jurídica com a equiparação 
com uma prestadora de serviços hospitalares. 
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Tributos Base de Cálculo Alíquota a utilizar
no Lucro Presumido

PIS Receitas totais 0,65%
COFINS Receitas totais 3,00%

IRPJ Receita com prestação de serviço * 8% Base de cálculo * 15%
CSSL Receita com prestação de serviço * 12% Base de cálculo *   9%
ISS Receita com prestação de serviço 2,00%  

Quadro 3 - Lucro Presumido – Apuração dos tributos para Sociedades Empresárias 
enquadradas como Hospitalares – Base de Cálculo Reduzida 
 
A apuração do Lucro Real difere apenas no cálculo do IRPJ e da CSSL, cuja base é o 
resultado apurado antes do pagamento destes tributos, calculados conforme o Quadro 4. 
 

Tributos Base de Cálculo Alíquota a utilizar
no Lucro Presumido

PIS Receitas totais 0,65%
COFINS Receitas totais 3,00%

IRPJ Resultado antes do IRPJ/CSSL Base de cálculo * 15%
CSSL Resultado antes do IRPJ/CSSL Base de cálculo *   9%
ISS Receita com prestação de serviço 2,00%  

Quadro 4 - Lucro Real 
 
Esta explanação se faz necessária, pois a aplicação do EVA® também deve considerar as 
características tributárias da empresa, neste caso um Centro de Medicina Diagnóstica. 
 
 
6 Uma Medida da Criação de Valor: EVA® 
O EVA® informa o resultado efetivo ou puro de um negócio, pois parte do princípio que o 
custo de oportunidade dos recursos investidos deve ser deduzido para apurar-se o valor 
econômico agregado. Esse indicador foi patenteado pela Stern Stewart & Co. (EUA) com a 
sigla EVA®, Economic Value Added. Segundo os autores, o EVA® constitui o lucro 
verdadeiro de um negócio. 
 
Stewart (1999, p. 137) define EVA® como a diferença entre os lucros que a empresa extrai 
de suas operações e encargos nos quais o capital incorre em função do uso dessa “linha de 
crédito”. 
 
 
 
 
 
 

       Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2005, p. 180) 

Quadro 5 - Estrutura do cálculo do Valor Econômico Agregado (VEA) 
 
Conceitualmente, a estrutura básica do cálculo do EVA®, Valor Econômico Agregado, é 
dada conforme o Quadro 5, onde: 
 

Resultado Operacional Líquido Ajustado = Resultado Operacional Líquido depois dos 
impostos, com o ajuste das despesas financeiras; 

 CMePC =  Custo Médio Ponderado de Capital; e 

Resultado Operacional Líquido Ajustado   : XXX 

(-) Custo total de capital 

(CMePC In estimento) XX
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Investimento = Ativo Total - Passivo de Funcionamento. 
 
 

Uma empresa agrega valor econômico, segundo Assaf Neto (2005, p. 384) “quando for 
capaz de produzir um retorno operacional maior que o custo de suas fontes de capital. Esse 
excedente de remuneração expressa um acréscimo de riqueza dos proprietários, que 
promove condições de valorização de mercado da empresa.” E quando a empresa tem um 
retorno operacional menor do que o custo de suas fontes de capital, o entendimento é que 
ocorre uma destruição de valor.  

 
Em relação à apuração do Resultado Operacional Líquido, este deve ser devidamente 
ajustado e Assaf Neto apresenta a estrutura de cálculo que será utilizada neste trabalho no 
Quadro 6. 
 
Receita Operacional de Vendas
(-) Custos dos Produtos Vendidos
(=) LUCRO BRUTO
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Administrativas
(+) Receitas Financeiras
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(-) IR/CS s/ Resultado Operacional
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
(-) Despesas Financeiras Brutas
(+) Economia de IR/CS
(=) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  

  Fonte: Assaf Neto (2005, p. 193) 

Quadro 6 - Apuração do Resultado Operacional Líquido Ajustado 
 
O CMePC, Custo Médio Ponderado de Capital, considera a estrutura de capital da empresa, 
representando a remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital e credores. Os 
custos das fontes de capital são ponderados pelas suas participações frente ao total de 
financiamentos e dependem objetivamente da estrutura de capital da empresa.  
 
No tocante ao investimento, para Kassai et al. (2000, p. 174), “[...] é equivalente ao ativo 
líquido, ou seja, o total do ativo diminuído dos passivos de funcionamento (fornecedores, 
impostos, salários, dividendos, contas a pagar etc.).” 
 
Conforme a explicação anterior, para a apuração do investimento total é preciso subtrair os 
passivos não onerosos dos ativos totais. Cabe esclarecer que este tipo de passivo, também 
denominado de passivo de funcionamento, inclui contas como salários a pagar, encargos 
sociais, tarifas públicas, tributos a recolher, fornecedores. Enfim, diferentemente do passivo 
oneroso, o passivo de funcionamento não gera encargos financeiros.  
 
A estrutura patrimonial para apurar o investimento total da empresa a ser utilizado na 
apuração do EVA® está descrita no Quadro 7. 
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Estrutura Patrimonial
ATIVO TOTAL
(-) PASSIVOS NÃO ONEROSOS
(=) INVESTIMENTO TOTAL
(-) PASSIVO ONEROSO
(=) PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

         Fonte: Assaf Neto (2005, p. 193) 

Quadro 7 - Estrutura Patrimonial 
 
 
7 O Valor Agregado pelo Mercado: MVA® 
Como o valor de mercado de uma empresa não é capaz de informar sobre a criação de 
valor, pois ignora o capital investido pela empresa para chegar a este valor, foi desenvolvido 
um outro indicador que se relaciona com o VEA. Este indicador é o MVA®, Market Value 
Added, também registrado pela Stern Stewart & Co., que pode ser entendido como valor 
agregado pelo mercado. Seu objetivo principal é mensurar a riqueza gerada por 
determinado empreendimento. 
 
Segundo Stewart (1999, p. 153) o Valor Agregado pelo Mercado corresponde à diferença 
entre o valor de mercado da empresa e seu capital, entendendo-se capital como o 
Investimento Total, conforme demonstrado no Quadro 5. Para o autor, “o MVA é a medida 
acumulada do desempenho corporativo.” 
 
O Valor Agregado pelo Mercado é um indicador que, para Assaf Neto (2005, p. 386) 
“permite demonstrar em quanto o valor de mercado de uma empresa excede o montante de 
seu capital investido”, ou o que excede o investimento total (Quadro 5). 
 
Conforme proposta de Stewart, uma forma de obter o MVA® é dada pela relação entre o 
EVA® e o Custo Médio Ponderado de Capital, sendo: 
 
 
  

onde: 
 

EVA® = Valor Econômico Agregado; e 
CMePC = Custo médio ponderado de capital. 

 
 
8 Estudo de Caso – Breve Introdução 
A “Empresa XYZ”, assim denominada por questões de sigilo, tem uma estrutura familiar, 
mas está profissionalizando a sua gestão nos últimos cinco anos. Atua na área da saúde, 
especificamente no segmento de Medicina Diagnóstica. Sua direção é formada por dois 
Superintendentes, um na área técnica-médica e outro na administrativa-financeira, e por 
dois diretores que são profissionais contratados. Cada área médica tem um especialista 
responsável pelos diagnósticos médicos. 

 
Seus cinco principais serviços respondem por mais de 90% das receitas e dos 
custos/despesas, sendo que aproximadamente 95% da sua receita são oriundas da 
prestação de serviços para convênios médicos, unicamente no sistema de saúde 
suplementar. Este estudo terá como foco os seguintes serviços: 

• Patologia Clínica; 
• Anatomia Patológica; 
• Diagnóstico por Imagem; 

MVA® = EVA® / CMePC
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• Serviço da Mulher; e 
• Citologia. 

 
 
A Estrutura Patrimonial da Empresa XYZ é apresentada no Quadro 8. Segundo Assaf Neto 
(2000, p. 193), o investimento é obtido pela diferença entre o ativo total e os passivos não 
onerosos, ou seja, os passivos que não geram encargos financeiros. Neste estudo, o 
investimento total apurado é da ordem de R$ 2.500.000,00. 
 

ATIVO TOTAL 4.240.000,00R$        
(-) PASSIVOS NÃO ONEROSOS (1.740.000,00)R$       
(=) INVESTIMENTO TOTAL 2.500.000,00R$        
(-) PASSIVO ONEROSO -R$                        
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.500.000,00R$        

Estrutura Patrimonial - Empresa XYZ em 31/12/X1

 
Quadro 8 - Estrutura Patrimonial da Empresa XYZ 

 
O Quadro 9 está devidamente configurado para os ajustes, refletindo a orientação de Assaf 
Neto (2005, p. 193) para a apuração do Resultado Líquido ajustado. A apuração é pelo 
Lucro Presumido com base de cálculo de 32%. 
 

RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS 30.240.000,00R$         
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços (1.708.560,00)R$         
(=) RECEITA LÍQUIDA 28.531.440,00R$         
(-) Custo da Prestação de Serviço (18.144.000,00)R$       
(=) LUCRO BRUTO 10.387.440,00R$         
(-) Despesas Operacionais (5.600.000,00)R$         
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 4.787.440,00R$           
(-) IR, CSSL e adicional IR (2.752.032,00)R$         
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 2.035.408,00R$           
(-) Despesas Financeiras Brutas -R$                          
(+) Economia de IR/CSSL -R$                          
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS -R$                          
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.035.408,00R$           

Demonstração do Resultado do Exercício Ajustado de 31/12/X1

 
Quadro 9 - DRE ajustada da Empresa XYZ – Lucro Presumido – 32% 
 
O Quadro 10 apresenta a apuração do Resultado Líquido ajustado. A apuração é pelo Lucro 
Presumido com base de cálculo reduzida. 
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RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS 30.240.000,00R$         
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços (1.708.560,00)R$         
(=) RECEITA LÍQUIDA 28.531.440,00R$         
(-) Custo da Prestação de Serviço (18.144.000,00)R$       
(=) LUCRO BRUTO 10.387.440,00R$         
(-) Despesas Operacionais (5.600.000,00)R$         
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 4.787.440,00R$           
(-) IR, CSSL e adicional IR (798.528,00)R$            
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 3.988.912,00R$           
(-) Despesas Financeiras Brutas -R$                          
(+) Economia de IR/CSSL -R$                          
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS -R$                          
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.988.912,00R$           

Demonstração do Resultado do Exercício Ajustado de 31/12/X1

 
Quadro 10 - DRE ajustada da Empresa XYZ – Lucro Presumido com Base Reduzida 
 
 
O Quadro 11 reflete os dados da Empresa XYZ quando o resultado é apurado pela 
metodologia do Lucro Real. 
 

RECEITA OPERACIONAL DE SERVIÇOS 30.240.000,00R$         
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços (1.708.560,00)R$         
(=) RECEITA LÍQUIDA 28.531.440,00R$         
(-) Custo da Prestação de Serviço (18.144.000,00)R$       
(=) LUCRO BRUTO 10.387.440,00R$         
(-) Despesas Operacionais (5.600.000,00)R$         
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 4.787.440,00R$           
(-) IR, CSSL e adicional IR (1.196.797,20)R$         
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 3.590.642,80R$           
(-) Despesas Financeiras Brutas -R$                          
(+) Economia de IR/CSSL -R$                          
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS -R$                          
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.590.642,80R$           

Demonstração do Resultado do Exercício Ajustado de 31/12/X1

 
Quadro 11 - DRE ajustada da Empresa XYZ – Lucro Real 

 
Nota-se que nas Demonstrações do Resultado do Exercício da Empresa XYZ acima não 
constam valores com despesas financeiras, pois a empresa não utiliza recursos de terceiros. 
 
A seguir, os Quadros 12, 13 e 14 apresentam as Demonstrações do Resultado do Exercício 
por Unidade de Negócio, tendo como base os valores apresentados, respectivamente, nos 
Quadros 9, 10 e 11. 
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Quadro 12 - DRE ajustada por Unidade de Negócio da Empresa XYZ – Lucro Presumido – 
32% 
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Quadro 13 - DRE ajustada por Unidade de Negócio da Empresa XYZ – Lucro Presumido 
com Base Reduzida – 8% 
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Quadro 14 - DRE ajustada por Unidade de Negócio da Empresa XYZ – Lucro Real 
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9 Apuração do Valor Agregado considerando os Enquadramentos Tributários 
Serão consideradas as Demonstrações do Resultado do Exercício, conforme apresentadas 
nos Quadros 9 ao 14, refletindo as possíveis situações de tributação da Empresa XYZ. 
 
O CMePC, Custo Médio Ponderado de Capital, representa a remuneração mínima exigida 
pelos proprietários de capital e credores. Segundo Baldi (2007, p. 48), o custo médio 
ponderado de capital da empresa DASA, após a abertura do capital, foi apurado em 11,9%.   
 
Assim, considerando a disponibilidade desta informação para o estudo de caso, 
resguardardas as eventuais diferenças na estrutura de capital entre a DASA e a Empresa 
XYZ e admitindo uma taxa mínima de remuneração dos investimentos, será aplicada a 
remuneração de 12% a.a. para os proprietários de capital neste estudo de caso. 
Adicionalmente, como já explicado, a Empresa XYZ não utiliza recursos de terceiros. 

 
Aplicando os conceitos descritos anteriormente, temos: 
 
9.1 Apuração do VEA – Lucro Presumido com base de cálculo de 32%: 
 

VEA (1) = 2.035.408,00R$    - ( 2.500.000,00R$    x 12% ) = 1.735.408,00R$      
 
E o MVA®: 
 

MVA® (1) = 1.735.408,00R$     / 12% = 14.461.733,33R$     
 
O valor de mercado da empresa é formado pelo investimento total somado ao valor 
agregado pelo mercado, sendo, neste caso, o valor de mercado: 
 
Valor de mercado

da empresa (1) =  R$   2.500.000,00 +  R$   14.461.733,33 =  R$   16.961.733,33  
 
 
Quando analisadas as Unidades de Negócio na situação do Lucro Presumido com base de 
cálculo de 32%, tendo como base o Quadro 12 e realizados os mesmos procedimentos de 
cálculo descritos acima para as Unidades de Negócio, foram obtidos os seguintes valores: 
 

UEN / Conta Patologia Anatomia Diagnóstico Serviço Citologia Total
Clinica Patológica por Imagem da Mulher

Resultado 1.551.074,56R$      412.801,75R$       73.582,99R$         (90.270,00)R$         88.218,70R$         2.035.408,00R$      
Investimento 850.000,00R$         250.000,00R$       500.000,00R$       700.000,00R$        200.000,00R$       2.500.000,00R$      
CMePC 12% 12% 12% 12% 12%
VEA 1.449.074,56R$      382.801,75R$       13.582,99R$         (174.270,00)R$       64.218,70R$         1.735.408,00R$      
MVA® 12.075.621,31R$    3.190.014,59R$    113.191,57R$       (1.452.250,00)R$    535.155,86R$       14.461.733,33R$    
Valor de Mercado 12.925.621,31R$    3.440.014,59R$    613.191,57R$       (752.250,00)R$       735.155,86R$       16.961.733,33R$     
 
Nota-se que as unidades de negócio apresentam uma criação de valor para esta situação 
tributária, exceto pelo Serviço da Mulher. 
 
 
9.2 Apuração do VEA – Lucro Presumido com Base Reduzida - base de cálculo de 8%: 
 

VEA (2) = 3.988.912,00R$    - ( 2.500.000,00R$    x 12% ) = 3.688.912,00R$      
 
E o MVA®: 
 

MVA® (2) = 3.688.912,00R$     / 12% = 30.740.933,33R$     
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O valor de mercado da empresa é formado pelo investimento total somado ao valor 
agregado pelo mercado, sendo, neste caso, o valor de mercado: 
 
Valor de mercado

da empresa (2) =  R$   2.500.000,00 +  R$   30.740.933,33 =  R$   33.240.933,33  
 
Quando analisadas as Unidades de Negócio na situação do Lucro Presumido com base de 
cálculo de 8%, tendo como base o Quadro 13 e realizados os mesmos procedimentos de 
cálculo descritos acima para as Unidades de Negócio, foram obtidos os seguintes valores: 
 

UEN / Conta Patologia Anatomia Diagnóstico Serviço Citologia Total
Clinica Patológica por Imagem da Mulher

Resultado 2.976.516,39R$      792.167,71R$       141.205,96R$       (90.270,00)R$         169.291,94R$       3.988.912,00R$      
Investimento 850.000,00R$         250.000,00R$       500.000,00R$       700.000,00R$        200.000,00R$       2.500.000,00R$      
CMePC 12% 12% 12% 12% 12%
VEA 2.874.516,39R$      762.167,71R$       81.205,96R$         (174.270,00)R$       145.291,94R$       3.688.912,00R$      
MVA® 23.954.303,29R$    6.351.397,58R$    676.716,33R$       (1.452.250,00)R$    1.210.766,14R$    30.740.933,33R$    
Valor de Mercado 24.804.303,29R$    6.601.397,58R$    1.176.716,33R$    (752.250,00)R$       1.410.766,14R$    33.240.933,33R$     
 
Observa-se um incremento na criação de valor para esta situação tributária, o que era 
esperado, mantendo-se a exceção para o Serviço da Mulher. 
 
 
9.3 Apuração do VEA – Lucro Real: 
 

VEA (3) = 3.590.642,80R$    - ( 2.500.000,00R$    x 12% ) = 3.290.642,80R$      
 

E o MVA®: 
 

MVA® (3) = 3.290.642,80R$     / 12% = 27.422.023,33R$     
 
O valor de mercado da empresa é formado pelo investimento total somado ao valor 
agregado pelo mercado, sendo, neste caso, o valor de mercado: 
 
Valor de mercado

da empresa (3) =  R$   2.500.000,00 +  R$   27.422.023,33 =  R$   29.922.023,33  
 
 
Quando analisadas as Unidades de Negócio na situação do Lucro Real, tendo como base o 
Quadro 14 e realizados os mesmos procedimentos de cálculo descritos acima para as 
Unidades de Negócio, foram obtidos os seguintes valores: 
 

UEN / Conta Patologia Anatomia Diagnóstico Serviço Citologia Total
Clinica Patológica por Imagem da Mulher

Resultado 2.685.905,48R$      714.824,75R$       127.419,38R$       (90.270,00)R$         152.763,19R$       3.590.642,80R$      
Investimento 850.000,00R$         250.000,00R$       500.000,00R$       700.000,00R$        200.000,00R$       2.500.000,00R$      
CMePC 12% 12% 12% 12% 12%
VEA 2.583.905,48R$      684.824,75R$       67.419,38R$         (174.270,00)R$       128.763,19R$       3.290.642,80R$      
MVA® 21.532.545,68R$    5.706.872,93R$    561.828,13R$       (1.452.250,00)R$    1.073.026,58R$    27.422.023,33R$    
Valor de Mercado 22.382.545,68R$    5.956.872,93R$    1.061.828,13R$    (752.250,00)R$       1.273.026,58R$    29.922.023,33R$     
 
Neste cenário a Empresa XYZ também apresenta uma criação de valor.  
 
 
Das três situações apresentadas, o Lucro Presumido com Base Reduzida apresentou a 
maior criação de valor, seguido pelo cenário do Lucro Real e pelo Lucro Presumido com 
base de cálculo de 32%.  
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10 Conclusões e Recomendações 
 
Com a crescente importância e discussão na área empresarial de temas como 
sustentabilidade e ética, notadamente com um maior foco na área ambiental, não podemos 
deixar de observar que estes tópicos também são aplicáveis em outras áreas das 
organizações, como na área fiscal ou tributária. 
 
As decisões sobre a tributação da empresa devem considerar, de forma lícita e ética, a 
possibilidade da opção, por parte da organização, de um regime tributário que permita uma 
redução da carga tributária e, deste modo, propiciar a uma melhor gestão dos recursos 
financeiros da empresa, visando a sua continuidade. É importante salientar que a área da 
saúde necessita de investimentos constantes para manter um elevado grau de inovação e 
tecnologia aplicada aos procedimentos e exames. 
 
Os empresários da área da saúde devem ser alertados para que as áreas fiscais ou 
tributárias das suas organizações realizem simulações, tanto no Lucro Real como no Lucro 
Presumido, pois foi observado de forma objetiva o impacto da tributação sobre os custos da 
empresa, sua capacidade de gerar valor e o valor de mercado e, conseqüentemente, sobre 
a sua capacidade de manter-se competitiva. 
 
No caso apresentado foi possível apurar um valor de mercado para a Empresa XYZ para as 
situações de tributação propostas. Nos cenários apresentados, a situação do Lucro 
Presumido com Base Reduzida mostrou-se capaz de gerar o maior valor de mercado das 
situações analisadas. A apuração da destruição de valor do Serviço da Mulher explica-se 
pelo fato do elevado investimento realizado nesta unidade que, quando da apuração dos 
dados para o estudo, estava no início da sua operação. 
 
Entretanto, o estudo não pretende afirmar que o regime de tributação do Lucro Presumido 
com Base Reduzida é o melhor para as empresas da área da saúde, pois dependendo da 
situação particular de cada empresa em relação ao Lucro Real e do seu enquadramento ou 
não  na base de cálculo reduzida para o Lucro Presumido, o cenário pode indicar outra 
opção diferente da apresentada neste trabalho. Adicionalmente, empresas com faturamento 
superior a quarenta e oito milhões de reais anuais são, obrigatoriamente, enquadradas no 
regime de tributação do Lucro Real. 
 
Assim, deve-se registrar a influência e a importância do enquadramento tributário na 
estrutura de custos de uma empresa na área da saúde, tendo como instrumento teórico a 
mensuração do EVA®, do MVA® e do valor de mercado da empresa aplicados neste estudo 
de caso. 
 
E, como demonstrado neste estudo de caso, foi possível apurar os valores do EVA®, do 
MVA® e do valor de mercado para cada Unidade de Negócio. Logo, além da análise sobre a 
empresa, é possível identificar as unidades de negócio que geram valor e as que estão 
destruindo valor. Esta informação é relevante para os gestores, que podem fazer uma opção 
pelo regime de tributação que contribua para a criação de valor e, ao mesmo tempo, 
também tem a possibilidade de elaborar estratégias visando modificar a situação de 
destruição de valor das unidades de negócio. Ainda, outros instrumentos de gestão podem 
ser utilizados em conjunto com as metodologias apresentadas, como, por exemplo, o 
Custeio Baseado em Atividades. 
 
Esta metodologia, ao auxiliar na análise do impacto tributário no valor do negócio, reforça a 
importância da Gestão Estratégica de Custos na organização, sobretudo com o intuito de 
mantê-la competitiva. Cabe esclarecer que o EVA® não é a única metodologia e nem se 
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pretende afirmar que é a melhor, mas sim uma das mais difundidas para a apuração do 
valor de mercado de uma empresa. 
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RESUMO 
 
 O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente os impactos potenciais de uma 
contabilidade enxuta (Lean Accounting) na gestão da cadeia de valor. Trata-se de um 
ensaio que analisa o tema de forma integrada, levando em conta a inserção da 
contabilidade gerencial como ferramenta de gestão da cadeia de valor, especificando suas 
funções, identificando o contexto conceitual, as demandas estruturais e de gestão e 
desenvolvendo uma abordagem de análise do potencial dos artefatos. A reflexão feita pelos 
autores advém da pesquisa realizada (bibliográfica) e da experiência em processos de 
implementação de sistemas de custos, inclusive o do custeio baseado em atividades (ABC). 
A fundamentação teórica do trabalho é baseada em estudos realizados sobre a filosofia 
lean, a base do Sistema Toyota de Produção. A contribuição do trabalho está no fato de 
tratar o tema de maneira integrada, num enfoque sistêmico no contexto da cadeia de valor 
(Porter, 1991, 1992, 1996, 1997), para que os processos possam ser entendidos e 
gerenciados. Estudos anteriores, confirmam que, no contexto da Gestão da Cadeia de 
Valor, está se tornando absolutamente prioritário que os profissionais de custos passem a 
olhar e entender o comportamento das variáveis físicas (Johnson e Broms, 2000), 
verdadeiros direcionadores do consumo de recursos das empresas nos seus processos de 
negócio. A tese é que esses requisitos podem ser atendidos pela Lean Accounting (Maskell 
e Baggaley, 2004) Assim, a questão da pesquisa é: “Quais são as implicações potenciais da 
Lean Accounting na competitividade e no desempenho econômico-financeiro do negócio, no 
contexto da Cadeia de Valor? A busca da resposta a essa questão-chave é que reside a 
motivação para o estudo desta matéria. Como resultado, algumas técnicas e praticas de 
Lean Accounting na Gestão da Cadeia de Valor são apresentadas.  
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INTRODUÇÃO  
 
 O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente os impactos potenciais da 
Lean Accounting (contabilidade enxuta), no contexto da gestão da cadeia de valor.  
 
 Trata-se de um ensaio que analisa o tema de forma integrada, levando em conta a 
inserção da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão da cadeia de valor, 
especificando suas funções, identificando o contexto conceitual, as demandas estruturais e 
de gestão, e desenvolvendo uma abordagem de análise do potencial dos artefatos. 
 
 A reflexão feita pelos autores advém da pesquisa bibliográfica realizada e da 
experiência pessoal em processos de implementação de sistemas de custos, inclusive o do 
custeio baseado em atividades (Relvas, 2003). 
 
 A fundamentação teórica do trabalho está no fato de se tratar o tema de maneira 
integrada, num enfoque sistêmico, no contexto da gestão da cadeia de valor (Porter, 1985), 
para que os processos possam ser entendidos e gerenciados. 
 
 Estudos anteriores confirmam que no contexto da gestão da cadeia de valor está se 
tornando absolutamente prioritário que os profissionais de custos passem a olhar e entender 
o comportamento dos elementos físicos (Johnson e Broms, 2000), verdadeiros 
direcionadores do consumo de recursos das empresas nos seus processos de negócio. 
 
 A tese que se assume neste trabalho é que esses requisitos podem ser atendidos 
pela Lean Accounting (Maskell e Baggaley, 2004). 
 
 Assim, a questão de pesquisa é “Quais são as implicações potenciais da Lean 
Accounting na capacidade competitiva e no desempenho econômico-financeiro do negócio, 
no contexto da gestão da cadeia de valor?” 
 
 Na busca da resposta a essa questão-chave é que reside a motivação para o estudo 
desta matéria e a sua contribuição ao desenvolvimento da contabilidade gerencial. 
 
 No item final referente a técnicas e práticas da Lean Accounting na gestão da cadeia 
de valor, os autores apresentam uma aplicação em andamento na empresa metalúrgica 
LINGOTECH S.A., cujo objetivo final será a análise e interpretação das variações das 
Demonstrações Trimestrais do Valor Adicionado das Operações Industriais.  
 
ANTECEDENTES 
 
 Em artigo publicado na revista Cost Management (Johnson, 2006) sustenta a idéia 
de que para a Lean Accounting tornar-se efetivamente uma ferramenta da contabilidade 
gerencial aplicável à otimização do modelo de gestão da cadeia de valor, será necessário 
rediscutir, nas nossas instituições de ensino superior, o atual projeto político-pedagógico de 
ensino nas áreas da economia, administração e ciências contábeis. . 
 
 Segundo ele o poder das abstrações quantitativas, reforçado pela ênfase na 
modelagem quantitativa que foi priorizada nas escolas americanas de negócios, durante as 
três últimas gerações, tem causado aos executivos americanos a perda da realidade 
subjacente aos fenômenos da economia real, de onde emergem na verdade as abstrações 
quantitativas e financeiras. 
 
 Esta perda de conexão com a realidade foi antecipada nos trabalhos publicados pelo 
filósofo-matemático Alfred North Whitehead nos anos 1920´s, quando ele se referia à 
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“falácia da materialidade enviesada” como uma das grandes fraquezas do moderno 
pensamento filosófico. 
 
 Em termos da Lean Accounting, como objeto de estudo,  Johnson (2006) sustenta 
que o uso generalizado de sistemas contábeis de controle, visando direcionar o 
desempenho das operações de produção, baseia-se na errônea crença de que as metas 
financeiras ou quantitativas podem ser usadas para explicar, motivar e controlar o 
desempenho de um negócio.  
 
 Na opinião de Johnson (2006) a gestão das operações empresariais e também a 
gestão da cadeia de valor, com base nessas crenças, poderão ter conseqüências fatais para 
o negócio. Como proposta de substituição aos sistemas contábeis tradicionais  
de controle surgiu o trabalho intitulado Profit Beyond Measure (Johnson e Broms, 2000). 
 
 W. Edwards Deming, um dos maiores pensadores sistêmicos do século passado e 
criador da moderna gestão total da qualidade, já sustentava há algumas décadas atrás, que 
uma boa gestão significa ter como foco a otimização de sistemas e não o atingi mento de 
metas.  
 
 O exemplo mais recente dessas afirmações é o Sistema Toyota de Produção, o 
arquétipo mais conhecido mundialmente como exemplo de lean, que incorpora os mesmos 
princípios ora mencionados.  
 
 Johnson (2006) esclarece, ainda, que Lean e Accounting são duas expressões 
independentes, que devem ser visualizadas e interpretadas, preliminarmente, de maneira 
separada para, posteriormente, serem compreendidas na sua totalidade. 
 
 A expressão Lean como é usada na literatura de natureza gerencial enfatiza as 
ações de shedding, ou seja, de mudanças comportamentais e/ou culturais, na busca da 
eliminação de perdas, desperdícios, excessos, etc. 
 
 Para Johnson (2006), no contexto em que a expressão Accounting está sendo 
considerada tem o significado de contabilidade gerencial e sistemas de controle e não o de 
sistemas contábeis que as empresas usam para reportar desempenhos financeiros do seu 
negócio.  
 
 Vale a pena, neste ponto, revisitar as definições de Accounting e de Bookeeping, que 
constam da revista The Accounting Review, Volume XXVI (Taggart, 1951) e do livro 
Fundamentals of Accounting (Mason, Davidson e Schindler, 1959): 
 
 Se for necessário que se faça uma distinção entre escrituração contábil  
 (bookeeping) e contabilidade (accounting), pode-se dizer que a  escrituração 
contábil está inserida na contabilidade, mas a contabilidade propriamente dita é, na 
verdade, uma atividade muito mais ampla e analítica, ou seja, ela tem como foco a 
interpretação e comunicação  dos fenômenos contemplados pela escrituração contábil 
(tradução livre e integrada dos dois textos, elaborada pelos autores deste trabalho). 
 
CUSTO TOTAL CERTO NO TAMANHO CERTO DA EMPRESA 
 
 A partir do conceito de que Custo Total = Vendas – Lucro, os autores deste trabalho 
vêm trabalhando a mais de dez anos em pesquisas sobre o conceito de custo total certo, 
com base no pressuposto de que o mesmo é uma decorrência do momento em que se 
consiga dimensionar o tamanho certo da empresa. O tamanho certo da empresa, por sua 
vez é uma resultante da lei dos rendimentos decrescentes que se estuda em 
microeconomia.  
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 Na direção em que os autores deste trabalho vêm estudando o conceito de custo 
total certo no tamanho certo da empresa julgou-se muito oportuna a afirmação que faz 
Huntizinger (2006,18) na revista Cost Management, onde ele afirma categoricamente que 
“as economias de escala estão mortas”. Com base nessa suposição as pessoas que 
trabalham na Companhia Toyota de Motores vêm aperfeiçoando, continuamente, seus 
sistemas de produção, desde antes da II Guerra Mundial, para assegurar que a empresa 
mantenha-se no seu tamanho certo e, assim, seu custo total seja o certo.  
 
 Yasuhiro Monden, por sua vez, citado por Huntzinger (2006, 18), professor de 
contabilidade gerencial e de gestão de operações do Instituto de Planejamento  Sócio-
Econômico da Universidade Tsukuba, no Japão, pesquisou e publicou um trabalho que 
revela uma grande variedade de questões contábeis e de gestão de custos.   
 
 Ele estudou, por muitos anos, os sistemas contábeis e de produção da Toyota. Seu 
trabalho revela um ponto importante para as pessoas que desejam conhecer quais são os 
Lean Princíples: a contabilidade precisa ser um sistema parceiro do sistema de produção.  
 
 Em outras palavras, o desenvolvimento de um sistema de contabilidade gerencial,  
dependerá sempre do desenvolvimento e implementação do sistema Lean de manufatura, 
ou seja, do sistema físico dos processos relativos às operações de produção.  
 
 Huntzinger (2006) menciona que Monden constatou que há uma crescente tendência 
para se acreditar que a aplicação de controles contábeis tornou-se impraticável ou 
redundante no atual cenário de competitividade global.  
  
 O que é importante para a empresa tornar-se Lean será controlar os elementos 
físicos da produção, que poderão influenciar os padrões de custos. O controle de custos, 
nesse sentido, implica em que o profissional de custos mude o seu local de trabalho  para 
mais perto das operações de produção. Com esta afirmação Monden quer dizer que o 
desenho e a operação do sistema de produção é que direciona a gestão dos projetos de 
sistemas de custos e não o contrário. 
 
 Como resultado das observações até agora registradas, as vantagens e 
desvantagens, que na prática podem ser observadas durante os processos de 
implementação da Lean Accounting, devem ser interpretadas e compreendidas sob a luz 
dos Lean Principles2, que podem ser obtidas na publicação editada pela Manufacturing 
Extension Partnership (MEP, 2003).  
 
 Os referidos princípios foram aplicados, inicialmente, em ambientes de manufatura, 
onde passaram a ser conhecidos sob uma variedade de sinônimos, tais como, Lean 
Manufacturing, Lean Production, Toyota Production System, etc.  
  
LEAN MANUFACTURING  
 
 Segundo Feld (2001) os principais elementos da Lean Manufacturing são os 
seguintes:  
 

• Fluxo da Manufatura: aspecto direcionado para o monitoramento, controle, 
estabilização e na busca de melhorias do processo. 

• Organização: aspecto relacionado com as pessoas, seus papéis e funções, 
treinamento em novas maneiras de se trabalhar e de se comunicarem. 

                                                            

2 KILPATRICK, Jerry, Lean Principles, UTAH: Manufacturing Extension Partnership, 2003 
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• Controle do Processo: aspecto direcionado ao monitoramento, controle, 
estabilização e busca de melhorias contínuas do processo. 

• Métricas: aspecto que busca a visibilidade, desempenho baseado resultados, 
melhorias com base em metas pré-fixadas, e recompensas baseadas no 
reconhecimento da eficiência e eficácia. 

• Logística: aspecto que provê definições de regras de produção e mecanismos de 
planejamento e controle do fluxo de materiais.  

 
 À página 93 o autor propõe um modelo de implementação do programa de Lean 
Manufacturing que compreende as seguintes etapas: 
 

• Definição do contexto em que ocorrerá a implementação do programa. 
• Como iniciar o programa de implementação. 
• Como organizar o jogo implícito no programa de implementação. 
• Como avaliar o processo de implementação do programa. 
• Análise do atual estado de arte do programa. 
• Desenho do futuro estado de arte do programa. 
• Como fazer acontecer a disseminação do programa. 
• Avaliação dos resultados obtidos com o programa. 
 

 O Institute of Management Accountants (IMA) publicou o Statement on Management 
Accounting (SMA) Número 4KK (2000) que trata do tema Implementing Lean Production 
Fundamentals, e à página 13 descreve quais são os objetivos da arquitetura do sistema de 
informação de suporte à Lean Production:  
 

• Ter a capacidade de ligar as operações diárias da produção aos objetivos 
estratégicos da empresa. 

• Assegurar o balanceamento das mensurações não financeiras da produção com 
as mensurações financeiras da empresa. 

• Transformar a estrutura organizacional da empresa de um sistema verticalmente 
rígido para um sistema que responda rapidamente e de forma horizontal às 
decisões da empresa.  

• Ser motivador das ações dos trabalhadores e gerentes. 
• Ser capaz de contribuir para a eliminação de reconhecer, mensurar, avaliar e 

eliminar desperdícios. 
• Ser capaz de reconhecer e mensurar o que é importante para os clientes da 

empresa. 
• Acelerar o processo de aprendizado e crescimento da empresa, diante das 

mudanças das expectativas e necessidades dos clientes. 
• Ser capaz de traduzir as metas de flexibilização da empresa através de 

mensurações específicas.  
 
 A meta da arquitetura do sistema de informações na estratégia de Lean Production, 
segundo o IMA é zerar qualquer tipo e forma de desperdício, tanto de geração como de 
utilização de dados e informações da empresa.   
 
LEAN SERVICING  
 
 Ehrlich (2002) faz o alerta de que o modelo corporativo conhecido como “big 
corporation”, direcionado à manufatura de produtos de consumo em grande escala e que foi 
desenvolvido com grande interesse sócio-técnico e acadêmico no século passado, mostra 
clara tendência de ser substituído por um novo modelo de indústria com base na melhoria 
do nível de prestação de serviços aos clientes na atual geração.  
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 O autor faz referência ao caso da AMEX-American Express, que graças à aguda 
percepção e agressiva atuação do seu CEO Harvey Golub declarou guerra à VISA em 1992. 
Golub, estabeleceu um agressivo programa de três anos para a redução de custos de US$1 
bilhão e melhoria do nível de serviço aos clientes.  
 
 Sua estratégia mercadológica foi a da comoditização dos produtos da AMEX tendo 
como suporte os conceitos da competitividade head on.  Seu sucesso foi considerado como 
um caso de superior gestão de processos.  
 
 Outro caso de empresa citado pelo autor em termos de sucesso com a superior 
gestão de processo visando a melhoria de sua saúde, ocorreu com a General Electric (GE) 
sob a liderança de Jack Welch, que elegeu como estratégia de implementação de seus 
planos o modelo Seis Sigmas. 
 
 Pragmaticamente, o autor do livro sugere a partir do Capítulo 2, o cumprimento de 
todas as fases necessárias à implementação com sucesso do programa Seis Sigmas 
Transacional e Lean Servicing.  
   
LEAN ACCOUNTING  
 
 Considerando-se o importante papel que cabe à Lean Accounting para a otimização 
do desempenho da cadeia de valor, sugere-se, preliminarmente, que se conheça a definição 
de Lean desenvolvida pelo National Institute of Standards and Technology Manufacturing 
Extension Partinership´s Lean Network: 
 
 
 
 
 Trata-se de uma abordagem sistêmica para se identificar e eliminar o desperdício, 
por meio de processos de melhorias contínuas, onde os produtos, na busca de sua 
perfeição, fluem através do sistema puxado pelos consumidores (tradução livre dos 
autores).  
 
 Numa abordagem específica ou tática, determinado componente individual do 
conceito de Lean ou um agrupamento deles poderá ser aplicado, isoladamentje, na gestão 
dos fluxos da cadeia de valor. Entretanto, para a máxima eficiência e eficácia da Lean 
Accounting o conceito Lean deverá ser sempre usado na organização como um todo, sob a 
ótica matricial e cross functionally. 
 
 Sob uma ótica holística das técnicas e práticas de implementação da Lean 
Accounting, dizem Maskell e Bagalley (2004) “há razões positivas e negativas sobre a 
importância ou não da implementação da Lean Accounting.  As razões positivas se  referem 
às afirmações de que a Lean Accounting:   
 

• Provê informações para uma melhor tomada de decisão,  as quais sendo de 
melhor qualidade viabilizam aumentos de receitas e de lucratividade.  

• Reduz tempos, custos e desperdícios, pela eliminação de sistemas, espaços, 
atividades e transações desnecessárias. 

• Identifica os potenciais benefícios financeiros das iniciativas de melhorias 
contínuas e coloca o foco nas estratégias necessárias à realização dos 
benefícios. 

• A longo prazo, motiva iniciativas de melhorias contínuas, provendo estatísticas e 
informações focadas em Lean.  
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• Chama atenção para o valor desejado pelos clientes, relacionando as 
mensurações de desempenhos com os direcionadores que contribuem para a 
criação de valor e direcionando as mudanças necessárias à criação desse valor.  

 
 Todas as razões negativas estão relacionadas diretamente com as deficiências dos 
sistemas tradicionais de mensuração, controle e contabilidade, que não funcionam 
adequadamente nas empresas interessadas em Lean Thinking e são as seguintes:   
 

• Motivam as pessoas a usarem procedimentos que não são de natureza Lean, 
tais como produção em grandes lotes e formação de grandes inventários. 

• Os sistemas tradicionais causam desperdícios (mudás), exigem enormes 
volumes de trabalho que provocam acúmulo e análise infrutífera de dados 
desnecessários, produzem relatórios inúteis e geram tarefas adicionais que não 
agregam valor.  

• Os sistemas de custo-padrão podem causar danos às companhias Lean porque 
são baseados em premissas fundadas na produção em massa. “A manufatura 
Lean viola todos os pressupostos da produção em massa.” 

 
 A empresa Lean necessita de mensurações de desempenho em três níveis 
diferentes do negócio: 
 

• Mensurações em nível das células de produção; 
• Mensurações em nível das atividades operacionais da cadeia de valor; 
• Mensurações em nível da planta ou da empresa como um todo.  
 

 As mensurações em nível das células de produção são desenhadas para oferecer 
apoio ao pessoal das operações de fabricação, para completar as atividades programadas, 
para serem finalizadas em cada dia, criar produtos de qualidade em tempo real de acordo 
com as necessidades e expectativas de ótimos níveis de qualidade e de serviços desejados 
pelos clientes.  Estas mensurações são monitoradas visualmente e, geralmente, divulgadas 
de hora em hora, com foco na atenção devida às necessidades imediatas, que é a criação 
de valor aos clientes.  
 
 As mensurações em nível das atividades da cadeia de valor são as necessárias ao 
pessoal responsável pelas contínuas melhorias dos processos relacionados com os fluxos 
enxutos da cadeia de valor. 
 
 As mensurações em nível de cada planta ou da companhia como um todo se referem 
àquelas que já são mais familiares aos gestores da empresa para monitorar o cumprimento 
dos objetivos estratégicos previamente estabelecidos. Estas mensurações são, geralmente, 
de natureza financeira, diferentemente do que ocorre em nível das células de produção ou 
na gestão dos fluxos enxutos da cadeia de valor.  
  
 Já Carroll (2008) sugere à página 27 e seguintes do Capítulo 1 – Foundations of 
Lean Performance que, com o objetivo de estimular o aprendizado da empresa e seus 
colaboradores, em matéria de Lean Accounting, a contabilidade financeira e gerencial 
deveriam desenvolver um programa de jogos.  
 
 O objetivo desse programa de jogos é o de capacitar a empresa e seus 
colaboradores a estimarem os impactos da prática do Lean Thinking nos seus Relatórios 
Financeiros. 
GESTÃO DA CADEIA DE VALOR 
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 Por meio de dois boletins, SMA 4X (1996) e SMA 4AA (1997) o Institute of 
Management Accountants (IMA) abordou o tema da Cadeia de Valor, a saber:  
 
 O SMA 4X Statement on Management Accounting de março 1996: traz a afirmação 
de Shank e Govindarajan (1993) no sentido de que a Cadeia de Valor começa com os 
processos de criação de valor dos fornecedores que fornecem as matérias primas e 
componentes. Esse processo continua com os processos de criação de valor dos diferentes 
clientes da empresa ou consumidores finais e culmina com a exclusão do produto da linha 
de produtos ou com a reciclagem dos materiais. 
 
 O SMA 4AA Statement on Management Accounting de março 1997: a otimização da 
cadeia de valor requer que os gestores do negócio exibam uma profunda compreensão do 
comportamento das variáveis que determinam o valor da empresa. Conhecidos como 
direcionadores chaves do valor (key value drivers) há duas razões porque tal compreensão 
se torna essencial. Primeiro, a organização não pode agir diretamente na criação do valor. 
Ela deve agir sobre coisas que pode ser influenciada por ela, tais como a satisfação dos 
consumidores, custos, investimentos de capital etc. Segundo, será através desses 
direcionadores chaves de valor que os gestores seniors do negócio aprendem a 
compreender como a organização funciona como um todo e para estabelecer um diálogo 
sobre o que se espera seja alcançado. Um direcionador de valor é qualquer variável que 
afeta significativamente o valor da empresa. Para se tornar útil, entretanto, os 
direcionadores devem possuir alto grau de impacto sobre o valor, bem como deve-se atribuir 
às pessoas responsáveis pelo bom desempenho a responsabilidade correspondente ao 
cumprimento das metas traçadas pela empresa.  
 
 Maskell e Baggaley (2004) contribuem com o entendimento de que a cadeia de valor 
representa todas as coisas que fazemos para criar valor ao consumidor. O primeiro princípio 
da Lean Thinking diz respeito ao valor do cliente. Nosso foco é o de se criar uma grande 
soma de valor para os clientes.  O segundo princípio da Lean Thinking diz respeito ao fato 
de que sempre trabalhamos pela otimização do fluxo de valor. Um fluxo típico de cadeia de 
valor se preocupa em atender os pedidos dos clientes através de um processo como se 
segue:  
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 A cadeia de valor representada na figura acima compreende muito mais atividades 
do que simplesmente as do processo de produção. A produção é mostrada apenas como 
uma etapa de todo o processo de servir o cliente e criar valor.  
 
 
 
 Algumas empresas que possuem armazéns e distribuem seus produtos através de 
centros de distribuição (CD) costumam incluí-los também como parte do fluxo acima. Os 
armazéns e CD podem estar localizados longe das vistas do pessoal de controle da 
empresa, mas contribuem tanto para a criação de valor como também de desperdícios de 
diversos tipos e formas.  
 
 Empresas suficientemente maduras em termos de Lean Manufacturing e Lean 
Thinking extendem o entendimento de seus fluxos de valor muito além dos quatro muros de 
sua propriedade. Elas incluem seus fornecedores e clientes na cadeia de valor representada 
na figura acima.  
 
 As empresas Lean necessitam gerenciar com eficiência e eficácia a sua cadeia de 
valor. Entretanto, a companhia poderá estar dividida em muitos departamentos e o fluxo de 
valor poderá percorrer através desses departamentos. A organização departamental, muitas 
vezes, torna-se um sério obstáculo para a otimização  gestão da cadeia de valor Torna-se, 
assim, de vital importância buscar-se uma forma de identificação do caminho percorrido 
pelos fluxos da cadeia de valor a fim de monitora-los e controlar seus desempenhos.  
 
TÉCNICAS E PRÁTICAS EM LEAN ACCOUNTING NA GESTÃO DA CADEIA DE VALOR.  
 
 Os autores vêm desenvolvendo, em caráter experimental, um conjunto de técnicas e 
práticas em Lean Accounting na Gestão da Cadeia de Valor. Os exemplos que se seguem 
foram aplicados na Metalúrgica LINGOTECH S.A. As planilhas que se seguem foram 
desenvolvidas pelos autores do presente trabalho e encontram-se ainda em fase de 
experimentação, aguardando os devidos testes de validação.  
 
 As planilhas que se seguem já foram preenchidas pela Metalúrgica LINGOTECH 
S.A., e seus resultados estão sendo analisados pelos autores. Outras empresas já se 
disponibilizaram a preencher as mesmas planilhas que, no contexto dos conceitos, técnicas 
e formatos de análises expostos neste trabalho, serão oportunamente analisados. 
 
 As planilhas acima mencionadas são as que se sequem: 
  
1. PLANILHA PARA MAPEAMENTO FÍSICO-CONTÁBIL DO PATRIMÕNIO DA 

ORGANIZAÇÃO 
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MAPEAMENTO FÍSICO-CONTÁBIL PATRIMONIAL (SUGESTÃO)

BASE DE DADOS: (1) Planta Fisica; (2) Controle Ativo Permanente; (3) Balanços; (4) DRE; (5) Outras Fontes

ÁREA ATIVO PERMANENTE ENERGIAS RECURSOS HUMANOS
CÉLULAS

MAQ EQU MOV TI DIV LUZ FOR HID ARC DIV GER TEC ESP ADM DIVM2 INV

 
 
 
 Os dados necessários para o preenchimento desta planilha são os que se podem 
encontrar na planta física da emresa, controle contábil do ativo permanente, relatórios 
financeiros completos contendo notas explicativas e relatório da administração 
 
 Segundo a experiência dos autores torna-se, na maioria das vezes, o levantamento 
dos processos de produção, com os detalhes correspondentes às atividades logísticas de 
abastecimento das linhas de produção, logística de produção, logística de embalagem e/ou 
acabamento final dos produtos, logística de armazenamento dos produtos acabados e/ou 
entrega aos centros de distribuição etc. 
 
 Em todos os levantamentos de elementos físicos do processo de produção o registro 
das atividades e o detalhamento das operações torna-se de fundamental valor para a 
análise crítica posterior, para fins de se compreender as variações periódicas que serão 
observadas através das demonstrações do valor adicionado nas atividades operacionais de 
produção.  
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2. MAPEAMENTO FÍSICO-CONTÁBIL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
  

MAPEAMENTO FÍSICO-CONTÁBIL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
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CONCLUSÃO 
 
 O tema da Lean Accounting na gestão da cadeia de valor é ainda muito recente no 
Brasil, embora no exterior, tanto nos meios acadêmicos quanto nas áreas de consultoria 
tenha sido bastante explorado nos últimos cinco anos.  
 
 O presente trabalho reuniu quase todo o acervo de pesquisas realizadas pelos 
autores sobre esse tema, especialmente, os decorrentes de sua utilização nas aulas que 
vem sendo ministradas na Universidade de São Paulo, Departamento de Contabilidade e 
Atuária. 
 
 Um dos textos utilizados nas atividades de pesquisa e ensino pelos autores é o de 
Maskell e BaggaleyY (2004). Notável, entretanto, tem sido os trabalhos publicados por 
Johnson (2006) e Huntzingeer  (2006) e outros autores em escala menor.. 
 
 Uma primeira conclusão a que se pode chegar sobre o tema Lean Thinking é a de 
que o mesmo ainda encontra no limiar das grandes transformações tecnológicas de 
automação industrial, comunicação via satélite, treinamento dentro da industria (TWI), e 
conseqüentes mudanças organizacionais e estratégicas a que estão sendo submetidas as 
grandes corporações mundiais e globalizadas. 
 
 De grandes dominadoras do mercado de bens de consumo duráveis ou não por 
muitas décadas e, até mesmo, sempre em escala crescente, demonstrando crescentes 
avanços nos indicadores da relação insumo/produto, hoje elas estão sofrendo a assustadora 
e surpreendente concorrência de empresas que até há pouco tempo eram desconhecidas 
nesse cenário social, político e econômico, especialmente localizados em paises da Ásia, 
Oriente Médio etc. 
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 Uma segunda conclusão a que se chega através  das pesquisas realizadas é a 
percepção da presença cada vez mais constante e valorizada da pessoa humana, bem 
como, da necessidade que se constata de uma atenção inesperada para a análise dos 
processos de produção, como elementos indispensáveis ao entendimento e compreensão 
do que é o Lean Thinking, bem como, de suas derivadas Lean Manufacturing, Lean 
Logistics, Lean Servicing, Lean Management, Lean Accounting  etc. 
 
 Em termos de técnicas e práticas em matéria de Lean Accounting na gestão da 
cadeia de valor os autores vêm desenvolvendo, com a colaboração de diversas empresas 
industriais, de serviços e de saúde. Essas empresas se dispuseram a contribuir para o 
sucesso das pesquisas dos autores. 
 
 Como consequência dessa colaboração os autores desenvolveram uma metodologia 
de implementação da Lean Accounting na gestão da cadeia de valor, criando para tal fim 
algumas planilhas de levantamento de dados, entre os quais dois são apresentados como 
anexo ao presente trabalho. 
 
 Embora ainda estejam em fase de experimentação, tanto a metodologia de 
implementação, como das planilhas de dados necessários à análise do desempenho 
quando devidamente preenchidas tem demonstrado serem de grande utilidade às análises 
posteriores que vem sendo realizadas pelos autores e sua equipe. 
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RESUMO 
 
Este estudo tem por objetivo verificar qual foi o impacto que a internacionalização das 
operações de uma empresa de serviços em seu controle gerencial, através de entrevista e 
resposta a questionários, visando à análise do processo de internacionalização da 
SPOLETO. A orientação desta pesquisa foi norteada pela premissa de que, conforme o 
aumento do escopo geográfico das operações de uma organização a complexidade 
administrativa também aumenta, determinando a adoção de novos e mais sofisticados 
sistemas de controle. As evidências coletadas junto ao entrevistado e os questionários 
respondidos indicam não houve total adaptação dos sistemas de controle gerencial ao novo 
contexto de maneira que sua sofisticação, pode não ocorrer. À luz desses resultados é 
possível verificar a necessidade de considerar variáveis contextuais e organizacionais, em 
conjunto com habituais medidas financeiras, para que possa atender aos interesses dos 
diversos stakeholders da organização com eficiência e eficácia. 
 
Palavras-chave: Controle Gerencial, Globalização, Internacionalização 
 
This study has for objective to verify which was the impact that the internationalization of the 
operations of a company of services in yours management control. Through interview and 
answer to questionnaires, seeking to the analysis of the process of internationalization of 
SPOLETO. The orientation of this research was orientated by the premise that, according to 
the increase of the geographical mark of the operations of an organization the administrative 
complexity also increases, determining the adoption of new and more sophisticated control 
systems. The evidences collected the interviewee close to and the answered questionnaires 
indicate there was not total adaptation of the systems of management control to the new 
context so that their sophistication, it cannot happen. To the light of those results it is 
possible to verify the need to consider variables setting and organizational, together with 
habitual financial measures, so that can assist to the interests of the several stakeholders of 
the organization with efficiency and effectiveness. 
 
Key-Words: Management Control, Globalization, Internationalization 
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1. Introdução 
 
As premissas que orientaram a pesquisa foram que na medida em que se aumenta o 
escopo geográfico das operações de uma empresa, a complexidade administrativa também 
cresce, obrigando a adoção sistemas de controle mais sofisticados. Este processo torna-se 
mais controlado dada a necessidade de ampliação do escopo do controle sobre os recursos 
humanos e financeiros alocados externamente para as organizações que tenham realizados 
investimentos em outros países. As características culturais de vários países não coadunam 
com um sistema de controle único haja vista a necessidade do estabelecimento em seus 
controles adicionais para suportar a nova conjuntura dos negócios. Tais premissas 
encontram base no aforismo de Dyment (1987), segundo o qual a gestão de uma 
organização globalizada deverá diferir de forma significativa de uma empresa doméstica ou 
mesmo de uma multinacional, isto porque a forma do sistema de controle gerencial se 
adequará a uma estratégia global.  
 

POR OUTRO LADO, É NOTÓRIO QUE NAS ÚLTIMAS DÉCADAS AS OPERAÇÕES DE 
SERVIÇOS TENHAM TIDO UMA EXPRESSIVA PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA DOS 
PAÍSES E NO PRÓPRIO COMÉRCIO INTERNACIONAL. NO ENTANTO, O CONTROLE 
GERENCIAL DE EMPRESAS DO SETOR DE SERVIÇOS POSSUI DESAFIOS 
SINGULARES, DIFERENTES EM MUITOS ASPECTOS DAQUELES ENCONTRADOS NA 
ÁREA DE MANUFATURA. DESTE MODO, CONFORME SALIENTARAM FITZSIMMONS E 
FITZSIMMONS (2000, P.42), “COMPREENDER A NATUREZA DOS SERVIÇOS E 
IDENTIFICAR AS SUAS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS É PRIMORDIAL NA 
GERÊNCIA DESTE TIPO DE ORGANIZAÇÃO”. 
 
A maior parte dos sistemas de contabilidade de gestão utilizados foi instituída em condições 
muito díspares daquelas que observamos atualmente (GOMES, 1977). Técnicas contábeis 
usadas atualmente – sistemas de custos por absorção, orçamentos flexíveis – foram 
desenvolvidas em um contexto social de condições constantes, com pressão competitiva 
reduzida, em estruturas centralizadas, com uma produção padronizada de artigos com um 
ciclo de vida e um elevado componente de mão-de-obra e gastos de fabricação. A 
contabilidade de gestão se desenvolveu para ser aplicada em organizações industriais, 
basicamente enfatizando o controle de custos da produção. 
 
 
Contudo, à luz das mudanças ocorridas nos últimos anos levam as organizações a uma 
conjuntura social mais aberta, universal e dinâmica onde a concorrência se intensifica com 
mutação constante e acelerada o que inevitavelmente trouxe profundas conseqüências 
sobre os sistemas de controle gerencial. Para Otley (1994), as fundamentais mudanças 
ambientais foram: 
 
 

¤ O aumento da incerteza; 
¤ O porte das organizações; 
¤ A concentração e alianças e 
¤ O declínio da manufatura. 

 
 

DIANTE DESTAS CONSIDERAÇÕES, PERCEBE-SE QUE UM SISTEMA DE CONTROLE 
GERENCIAL ESTARÁ SUJEITO A ADAPTAÇÕES OU MODIFICAÇÕES QUANDO UMA 
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL RESOLVE INTERNACIONALIZAR SUAS ATIVIDADES, 
ESPECIALMENTE, QUANDO SE TRATA DE EMPRESA DO SETOR DE SERVIÇOS, UMA 
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VEZ QUE NESTE CASO A PRODUÇÃO É DE BENS COM CARACTERÍSTICAS 
INTANGÍVEIS QUE REQUEREM A PRESENÇA DO CLIENTE NO PROCESSO. 
 
 
Gomes (1999) aponta que as variáveis-chaves de controle no novo contexto passam a ser a 
flexibilidade, a eliminação dos níveis hierárquicos intermediários, a aderência dos sistemas 
de contabilidade de gestão à cultura, estrutura, estratégia organizacional e contexto social, e 
a rapidez de resposta às mudanças. As características desejadas de um sistema de 
contabilidade de gestão passam a ser: estar orientado para o longo prazo, atribuir maior 
ênfase a dados futuros, a larga utilização de medidas não financeiras, o uso intensivo de 
benchmarking interno e externo, e fazer face à ambigüidade das decisões estratégicas. 
 
 
Torna-se necessário, enfim, a adoção de uma perspectiva mais ampla de controle, na qual o 
controle organizacional é exercido através de diferentes mecanismos que tratam de motivar, 
orientar e influir para que o comportamento individual e organizacional seja o mais 
conveniente para alcançar os objetivos a longo prazo dos membros da organização. Nesta 
perspectiva, o controle não é realizado apenas pela gerência, mas também, por todas e 
cada uma das pessoas que fazem parte da organização; é realizado permanentemente, e 
não apenas a posteriori; não se limita apenas aos aspectos técnicos de seu desenho, mas 
se adequa tanto à cultura da organização como às pessoas que fazem parte dela; e não se 
centra exclusivamente no resultado, mas é utilizado de forma flexível, considerando o 
processo de controle como um instrumento orientado ao aperfeiçoamento contínuo das 
pessoas e dos próprios processos. 

 
DENTRO DESTE CONTEXTO, O PRESENTE ESTUDO SE PROPÕE A VERIFICAR O 
IMPACTO PROVOCADO PELO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO SOBRE OS 
SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS 
BRASILEIRA, A SPOLETO. 
 
 
DE MODO MAIS ESPECÍFICO, PRETENDE-SE ATINGIR OS SEGUINTES OBJETIVOS 
ANALISANDO AS POSSÍVEIS MODIFICAÇÕES NOS SISTEMAS DE CONTROLE 
GERENCIAL EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
EMPRESA PESQUISADA EXPLORANDO A RELAÇÃO EXISTENTE, EM TERMOS DE 
PROXIMIDADE OU AFASTAMENTO, ENTRE OS SISTEMAS DE CONTROLE 
GERENCIAL DA EMPRESA PESQUISADA E A LITERATURA SOBRE CONTROLE 
GERENCIAL. 
 
 

2. Revisão da Literatura 
 
O processo de controle gerencial, para Gomes (1983), é aquele que permite um efeito 
aprendizado de forma que a organização venha corrigir seus erros e avigorar seus pontos 
fortes na busca de seus objetivos. Para Anthony (2006), controle gerencial é o processo 
através do qual os administradores se certificam que os recursos sejam obtidos e aplicados 
de forma eficaz e eficiente na consecução dos objetivos da organização. Dentro desta 
perspectiva, Anthony propõe um modelo pragmático do processo de controle, desenvolvido 
a partir do estudo da estrutura organizacional e fortemente baseado no conceito de centros 
de responsabilidade e na avaliação de desempenho. 

 
PRESSUPONDO-SE A EXISTÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE DECISÃO, O 
OBJETIVO DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL É O GOAL CONGRUENCE, OU 
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SEJA, FAZER COM QUE OS OBJETIVOS DAS PESSOAS COINCIDAM COM OS 
OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO. NO ENTANTO, NÃO CONSIDERA O SISTEMA DE 
VALORES DAS PESSOAS QUANDO ASSUME QUE OS ELEMENTOS ACEITAM A 
NECESSIDADE DE CONTROLE, COMO SE FOSSEM COMPELIDOS POR UMA 
MOTIVAÇÃO RACIONAL. 
 
Com vistas a alcançar estes objetivos, a administração se assegura de obter a informação e 
influenciar o comportamento das pessoas para atuar sobre as variáveis internas e externas 
de que depende o funcionamento da organização. Conforme Gomes e Amat (1999), o 
processo de controle precisa obter informação que possibilite a formulação de diretrizes e a 
mensuração do resultado nos mesmos moldes. Esta informação pode fazer referência à 
evolução do contexto social global, à evolução do setor e à evolução da própria 
organização. De posse da informação relevante, coletada e selecionada pelo sistema de 
informações, é possível a tomada de decisões – tentar antecipar o que pode acontecer, – 
avaliar o comportamento de cada responsável e analisar o que efetivamente ocorreu. 

 
AO FORMULAR ESTE PLANO DE REFERÊNCIA, ANTHONY TAMBÉM PRETENDEU 
DISTINGUIR O PROCESSO DE CONTROLE GERENCIAL DO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DO CONTROLE OPERACIONAL EXISTENTE NAS 
ORGANIZAÇÕES. DESTE MODO, NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO O CONTROLE 
GERENCIAL DEVE BUSCAR OS OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO E AS ORIENTAÇÕES 
PARA ALCANÇÁ-LO, ENQUANTO PARA O CONTROLE OPERACIONAL DEVE 
FORNECER PARÂMETROS QUE CERTIFIQUEM SE AS TAREFAS ESTÃO SENDO 
CONDUZIDAS EFICAZ E EFICIENTEMENTE. 
 
Para estes autores, o controle pode ser considerado a partir de duas perspectivas: uma 
perspectiva estratégica e uma perspectiva organizacional. Na primeira, trata-se de facilitar a 
adaptação estratégica da organização em seu contexto social; na segunda, trata-se de 
assegurar que toda a organização se orienta conjuntamente na direção dos objetivos da 
administração. 
 
Ainda, segundo estes autores, o controle organizacional, por outro lado, refere-se ao 
desenho de instrumentos e ao exercício de ações que estejam direcionadas a influenciar no 
comportamento das pessoas que fazem parte da organização para que atuem de acordo 
com os objetivos da administração. Os instrumentos e ações de controle, por sua vez, 
sofrem a influência de diversos aspectos que, quase sempre, não estão precisamente 
desenhados e determinados pela administração, tais como a cultura organizacional, o 
contexto social, entre outros. Tais influências devem ser consideradas quando se busca 
compreender o comportamento individual e organizacional. 

 
AO INVÉS DE ESTABELECER CLASSIFICAÇÕES E NÍVEIS DE DECISÕES, LORANGE 
E MORTON (1974) PREFEREM ENFATIZAR O CARÁTER ORGÂNICO DO CONTROLE 
GERENCIAL, ATENTANDO PARA SUA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES E 
CONFORMAÇÕES A IMPOSIÇÕES AMBIENTAIS EXTERNAS E INTERNAS, ISTO É, 
PARA O FATO DAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS CONDICIONAREM AS 
CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONAIS. NESTE CASO, O PROCESSO DE CONTROLE 
GERENCIAL É DIVIDIDO ENTRE O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DA VARIÁVEL DE 
CONTROLE, O PROCESSO ESQUEMÁTICO DE DIREÇÃO DE CURTO PRAZO E O 
PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO DE CURTO PRAZO.  
 
 
JÁ PARA FLAMHOLTZ (1979), O CONTROLE GERENCIAL É VISTO COMO SENDO O 
PROCESSO DE INFLUENCIAR O COMPORTAMENTO DOS MEMBROS DA 
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ORGANIZAÇÃO AUMENTANDO A PROBABILIDADE DAS PESSOAS SE 
COMPORTAREM DE MODO A ALCANÇAR OS OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO. 
NESTA ABORDAGEM A MOTIVAÇÃO DE INDIVÍDUOS OU GRUPOS É O ELEMENTO-
CHAVE, NÃO SE TRATANDO DE CONTROLAR O COMPORTAMENTO DAS PESSOAS 
DE MANEIRA PREDETERMINADA, MAS INFLUENCIÁ-LAS A AGIREM DE FORMA 
COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO. 
 
A preferência por um ou outro sistema de controle deverá decorrer, portanto, das 
características da organização e do contexto social. Dentre as características 
organizacionais, consideram-se as mais determinantes a sua dimensão, a relação de 
propriedade, a cultura, o estilo dos gerentes e as relações interpessoais, o grau de 
descentralização e a formalização da atividade. Quanto ao contexto social, as 
características mais importantes são o grau de dinamismo e a concorrência. 

 
DURANTE AS DÉCADAS DE 80 E 90, NOTA-SE UM MAIOR INTERESSE EM ENTENDER 
A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O CONTEXTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL E OS 
SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL. “A PREMISSA BÁSICA É A DE QUE HÁ 
IMPORTANTES LIGAÇÕES ENTRE O AMBIENTE, A ESTRATÉGIA, A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E O CONTROLE GERENCIAL E QUE UM AJUSTE CONGRUENTE 
DESTAS VARIÁVEIS É ESSENCIAL PARA O DESEMPENHO” MACINTOSH (1994, P.87). 
FUNDAMENTADO NESTA CONCEPÇÃO, O CONTROLE GERENCIAL PASSA A SER 
CONSIDERADO A PARTIR DE DUAS PERSPECTIVAS: UMA PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA E UMA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL. NA PRIMEIRA, TRATA-SE 
DE FACILITAR A ADAPTAÇÃO ESTRATÉGICA DA ORGANIZAÇÃO EM SEU AMBIENTE 
OU CONTEXTO SOCIAL; NA SEGUNDA, TRATA-SE DE ASSEGURAR QUE TODA 
ORGANIZAÇÃO SE ORIENTE CONJUNTAMENTE NA DIREÇÃO DOS OBJETIVOS DOS 
MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO. SENDO QUE AMBAS AS PERSPECTIVAS 
DEVEM SER DIRECIONADAS PARA O DESEMPENHO, CONFORME SINTETIZADO NA 
REPRESENTAÇÃO A SEGUIR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTADO DE MACINTOSH (1994, CAP.6, P. 87-109) 
 
 
MACINTOSH (1994) ARGUMENTA QUE AS ORGANIZAÇÕES ATUAM SOBRE SEU 
AMBIENTE POR MEIO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, AO INVÉS DE 
SIMPLESMENTE ADAPTAR-SE AO MESMO. LOGO, A ESTRATÉGIA DEVE SER UM 
PLANO PARA INDICAR COMO UMA EMPRESA PRETENDE COMPETIR EM SEU 
AMBIENTE, INCLUINDO AS FORMAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE 
NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAR O PLANO. SOB A PERSPECTIVA 

Objetivos da alta 
administração 

Ambiente ou 
contexto social 

Controle 
Gerencial Desempenho

Perspectiva 
Estratégica

Perspectiva 
Organizacional
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ESTRATÉGICA, ATKINSON (1998) ASSEVERA QUE HÁ A NECESSIDADE DA 
CONTABILIDADE E O CONTROLE GERENCIAL SE ARTICULAREM COM AS OPÇÕES 
ESTRATÉGICAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS DE FORMA QUE SE TORNEM 
COLABORADORES IMPORTANTES, VISANDO O SUCESSO DA ORGANIZAÇÃO. 
DESTA FORMA, AS MEDIDAS DE DESEMPENHO ESTRATÉGICO DEVEM 
PROPORCIONAR AÇÕES QUE ESTEJAM NORTEADAS PARA MANUTENÇÃO E 
MELHORIA CONTÍNUA DA POSIÇÃO COMPETITIVA DA ORGANIZAÇÃO.   
 
 
DESTA FORMA, O QUE IRÁ DEFINIR A ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE 
SERÁ A PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL E A PERSPECTIVA ESTRATÉGICA, 
SENDO QUE A DIMENSÃO DA ORGANIZAÇÃO, AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, O 
GRAU DE DESCENTRALIZAÇÃO E A FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
COMPREENDEM CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO; ENQUANTO O AMBIENTE 
EXTERNO, O GRAU DE DINAMISMO DO MERCADO E A CONCORRÊNCIA MOLDAM O 
CONTEXTO SOCIAL.        
 
 
NOTA-SE, ENTÃO QUE ATRAVÉS DESTAS VÁRIAS ABORDAGENS, O NÚMERO DE 
VARIÁVEIS DETERMINANTES DO SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL A SER 
UTILIZADO POR UMA ORGANIZAÇÃO É GRANDE, DE FORMA QUE GOMES E SALAS 
(1999) SUGEREM DISTINTOS TIPOS DE CONTROLE COM BASE NA DIMENSÃO DA 
ORGANIZAÇÃO (PEQUENA OU GRANDE), NO CONTEXTO SOCIAL (LOCAL OU 
INTERNACIONAL), NA ESTRUTURA (CENTRALIZADA OU DESCENTRALIZADA) E NA 
FORMALIZAÇÃO DO SISTEMA (LIMITADA OU ELEVADA). A TIPOLOGIA DE 
CONTROLE É REPRESENTADA DA SEGUINTE FORMA: 
 

 Contexto local Contexto internacional  

Pequeno porte Familiar Ad-hoc Limitada formalização 

Grande porte Burocrático POR RESULTADOS Elevada formalização 

 Centralizada Descentralizada  

Adaptado de Gomes e Salas (1999, p.56) 
 
 
O controle familiar é utilizado em empresas cuja menor dimensão ou estabilidade do 
contexto social permitam um controle mais informal, com ênfase nas relações pessoais. A 
limitada descentralização, que é uma característica desta forma de controle, reduz a 
necessidade dos mesmos. O controle de gestão está fundamentado na utilização de 
mecanismos de controle informais, na liderança do gerente (que pode ser o proprietário), na 
centralização das decisões, na delegação de autoridade baseada na amizade pessoal e no 
desenvolvimento de uma cultura que promova a lealdade e a confiança. Assim, os estilos de 
liderança podem variar desde os extremamente centralizadores, até os que trabalham em 
equipe, mas sempre dirigindo a empresa com orientação para os resultados. Este tipo de 
controle encontra limitações quando a empresa se volta para um ambiente de maior 
competição, aumenta sua dimensão ou surgem ameaças à figura do líder. Seu maior risco é 
a lealdade ao líder, sobrepujar os requerimentos de eficácia e inovação necessários aos 
tempos atuais. 
 
 
O controle burocrático é comum de ser encontrado em ambientes estáveis e pouco 
competitivos. Baseia-se em regras e normas rígidas, com predomínio de medidas 
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financeiras, com uma forte estrutura funcional, com limitado grau de autonomia. Como 
conseqüência, tende a gerar e manter uma cultura organizacional avessa à mudança. É 
próprio da administração pública. 
 
 
O controle por resultados é amplamente utilizado em contextos sociais muito competitivos e 
é intimamente baseado em controles financeiros. Nas organizações deste tipo é feita a 
opção pela descentralização através do desenvolvimento de centros de responsabilidade, 
que são avaliados com base nos resultados apresentados, aumentando o grau de 
autonomia, responsabilidade e discricionaridade e, portanto, a necessidade de controle. 
Associado a empresa de grande porte, o controle se obriga à formalização dos 
procedimentos bem como a utilização de técnicas padronizadas com vistas a facilitar o 
controle. Da mesma forma que o controle burocrático este tipo de controle dá grande ênfase 
ao controle financeiro, entretanto, neste caso, ele é mais abrangente e não se limita aos 
registros contábeis. Isto se explica pelo tipo de cultura existente nestas organizações, mais 
profissionais. Os sistemas de controle utilizados encontram-se fortemente baseados na 
estratégia traçada pelos responsáveis pelos centros, nas diretrizes emanadas da alta 
direção e nos incentivos ligados aos resultados alcançados pelos centros. 
 
 
Por derradeiro, o controle ad-hoc baseia-se na utilização de instrumentos não formais que 
promovam o autocontrole. Por ser adequado a ambientes dinâmicos e complexos, o controle 
ad-hoc se vale de estruturas descentralizadas; apesar de se utilizar medidas financeiras, 
estas organizações realizam atividades que dificultam a formalização dos procedimentos e 
de comportamentos por não possuírem características repetitivas e cujos fatores críticos não 
são de caráter financeiro. Exemplos podem ser encontrados nas empresas de alta 
tecnologia, centros de pesquisa e desenvolvimento ou departamentos de marketing.  
 

FAZ-SE NECESSÁRIO OBSERVAR QUE, NÃO OBSTANTE ESTA DISTINÇÃO PODE-SE 
ENCONTRAR EM MUITAS ORGANIZAÇÕES SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL 
COM CARACTERÍSTICAS DE MAIS DE UM DOS TIPOS DE CONTROLE 
APRESENTADOS ANTERIORMENTE. POR EXEMPLO, UMA EMPRESA COM VÁRIOS 
DEPARTAMENTOS CONTROLADOS DE FORMAS DIFERENTES, OU SEJA, 
BUROCRÁTICOS (DEPARTAMENTO CONTÁBIL E JURÍDICO), FAMILIARES (NO CASO 
DE GESTÃO CENTRALIZADORA), POR RESULTADOS (DEPARTAMENTO DE VENDAS) 
E AD-HOC (DEPARTAMENTOS DE P&D). 
 
 
O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 
 
SÃO NECESSÁRIAS ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE VÁRIAS LINHAS DE 
PENSAMENTO PARA QUE SE POSSA DISCUTIR SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS. TAIS FUNDAMENTAÇÕES SÃO ORIGINADAS TANTO DA 
ADMINISTRAÇÃO QUANTO DA ECONOMIA. ENQUANTO DO TIPO DE VISTA 
ECONÔMICO SE DESENVOLVERAM AS TEORIAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL E 
A VISÃO MACRO DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO FOI DADO UM ENFOQUE ALTERNATIVO AO PROPOR 
EXPLICAÇÕES SOBRE PROCESSO QUE UMA EMPRESA INGRESSA NO MERCADO 
INTERNACIONAL E A INFLUÊNCIA DE ATITUDES, PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS 
DOS SEUS EXECUTIVOS, CONHECIDOS COMO ENFOQUE COMPORTAMENTAL. 
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NO QUE SE REFERE À CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS, 
NORMALMENTE, SÃO APRESENTADOS OS SEGUINTES TIPOS (BARTLETT E 
GHOSHAL, 1992; CANALS, 1994; DYMENT, 1987): 

 
 

• EMPRESA EXPORTADORA – FASE INICIAL DO PROCESSO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO, SENDO QUE AS UNIDADES OPERACIONAIS FICAM, 
NORMALMENTE, NO PAÍS DE ORIGEM. 

 
• EMPRESA MULTINACIONAL – PRETENDE EXPLORAR AS VANTAGENS 

COMPETITIVAS IMPORTANTES DOMESTICAMENTE DIVERSIFICANDO 
ATIVIDADES EM OUTROS PAÍSES. O OBJETIVO DA EMPRESA 
MULTINACIONAL SERIA A REPRODUÇÃO QUASE EXATA DA EMPRESA 
MATRIZ EM CADA UMA DAS FILIAIS NO EXTERIOR, CRIANDO FORTE 
PRESENÇA LOCAL ATRAVÉS DE SENSIBILIDADE E RECEPTIVIDADE ÀS 
DIFERENÇAS NACIONAIS; 

 
• EMPRESA GLOBAL – O MODELO MULTINACIONAL DEMONSTROU ALGUNS 

PROBLEMAS E NO FINAL DOS ANOS 70 HOUVE UMA TENDÊNCIA OPOSTA, 
NA QUAL A EMPRESA ADOTAVA ESTRATÉGIAS COORDENADAS COM 
TODOS OS PAÍSES ONDE OPERAVA. DESTA FORMA, O OBJETIVO É 
ADQUIRIR VANTAGEM COMPETITIVA EM TERMOS DE CUSTOS E RECEITAS 
ATRAVÉS DE OPERAÇÕES CENTRALIZADAS EM ESCALA GLOBAL, SENDO 
QUE SUAS ATIVIDADES CRÍTICAS DEVEM SE CONCENTRAR EM UM OU 
POUCOS PAÍSES. 

 
• EMPRESA TRANSNACIONAL – É A EMPRESA QUE COMBINA 

ADEQUADAMENTE UMA MÁXIMA EFICIÊNCIA ECONÔMICA, UMA MÁXIMA 
CAPACIDADE DE RESPONDER A MERCADOS LOCAIS E UMA FLEXIBILIDADE 
PARA TRANSMITIR AS EXPERIÊNCIAS QUE SURGEM EM ALGUNS PAÍSES 
PARA TODA A ORGANIZAÇÃO. A EMPRESA TRANSNACIONAL “BUSCA 
EFICIÊNCIA, NÃO PELA EFICIÊNCIA EM SI, MAS COMO MEIO DE ALCANÇAR 
COMPETITIVIDADE GLOBAL” (BARTLETT E GHOSHAL, 1992, P.85). SENDO 
ASSIM, A RECEPTIVIDADE LOCAL E AS INOVAÇÕES SÃO VISTAS COMO 
RESULTADO DO PROCESSO DE APRENDIZADO QUE ENGLOBA TODOS OS 
ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO. 

 
 

ENFOQUE ECONÔMICO 
 
ESTA CORRENTE DE PENSAMENTO DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS É FUNDAMENTADA, PRINCIPALMENTE, NO CONCEITO DE CUSTO DE 
TRANSAÇÃO ENUNCIADO POR WILLIAMSON (1975). AS DUAS PRINCIPAIS TEORIAS 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO PROVENIENTE DO ENFOQUE ECONÔMICO SÃO A 
“TEORIA DA INTERNALIZAÇÃO” E O “PARADIGMA ECLÉTICO DA PRODUÇÃO 
INTERNACIONAL”. 
 
 
A TEORIA DA INTERNALIZAÇÃO ESTUDA A INTERNACIONALIZAÇÃO SOB A ÓTICA 
DE SE DEVE OU NÃO INTERNALIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. SENDO ASSIM, 
ESTA TEORIA SERIA A TEORIA DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO APLICADA AOS 
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS, POIS VISA ANALISAR QUAL O MODO DE ENTRADA 
EM OUTRO PAÍS MINIMIZA OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO DA EMPRESA.  DE ACORDO 
COM FINA E RUGMAN (1996, P.200), “OS TEÓRICOS DA INTERNALIZAÇÃO SUGEREM 
QUE O INVESTIMENTO DIRETO NO EXTERIOR OCORRE QUANDO OS BENEFÍCIOS 
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DA INTERNALIZAÇÃO SUPERAM OS CUSTOS”. DESTE MODO, A TEORIA DA 
INTERNALIZAÇÃO CONSIDERA QUE AS FALHAS DE MERCADO, TAIS COMO 
CUSTOS DE INFORMAÇÃO, OPORTUNISMO E ESPECIFICAÇÃO DE ATIVOS, CRIAM 
AS CONDIÇÕES QUE LEVARIAM UMA EMPRESA MULTINACIONAL A UTILIZAR O 
INVESTIMENTO DIRETO COMO MODO DE ENTRADA EM UM MERCADO EXTERNO, 
OU SEJA, INTERNALIZARIA SUA ATIVIDADE NO MERCADO EXTERNO.  
 
 
PARTINDO DE PRINCÍPIOS DE ECONOMIA, DO CONCEITO DE CUSTO DE 
TRANSAÇÃO E DA TEORIA DA INTERNALIZAÇÃO, DUNNING (1988) FEZ SURGIR O 
PARADIGMA ECLÉTICO DA PRODUÇÃO INTERNACIONAL. TRATA-SE DE UM 
MODELO CONCEITUAL PARA INTERNACIONALIZAÇÃO QUE PRETENDE EXPLICAR A 
AMPLITUDE, FORMA E PADRÃO DA PRODUÇÃO INTERNACIONAL, COM BASE EM 
TRÊS TIPOS DE VANTAGENS: (1) AS VANTAGENS ESPECÍFICAS DA PROPRIEDADE 
DAS FIRMAS RELATIVAS À PRODUÇÃO NO EXTERIOR; (2) A PROPENSÃO A 
INTERNALIZAR MERCADOS E (3) A ATRATIVIDADE DA LOCALIZAÇÃO DA 
PRODUÇÃO NO EXTERIOR. 
 
 
ESTES TRÊS ELEMENTOS (PROPRIEDADE, INTERNALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO) 
SERIAM FUNDAMENTAIS EM CADA DECISÃO DE PRODUÇÃO DE UMA EMPRESA 
ATUANDO NOS MERCADOS INTERNACIONAIS ATRAVÉS DA PRODUÇÃO NO 
EXTERIOR. DUNNING (1988) CONSIDEROU AINDA A NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO 
DAS TEORIAS ECONÔMICA E COMPORTAMENTAL DA FIRMA PARA MELHOR 
ENTENDIMENTO DA FIRMA MULTINACIONAL, EM ESPECIAL DEVERIA SE 
IDENTIFICAR E AVALIAR PADRÕES SISTEMÁTICOS DE TAIS COMPORTAMENTOS. 
 
    
ENFOQUE COMPORTAMENTAL 
 
A PRINCIPAL ESCOLA DESTA CORRENTE É A NÓRDICA, ESPECIALMENTE DA 
UNIVERSIDADE DE UPSSALA, QUE DESENVOLVEU O MODELO DE UPPSALA. PARA 
ESTE MODELO A INTERNACIONALIZAÇÃO É UM PROCESSO DE AJUSTES 
INCREMENTAIS ÀS CONDIÇÕES VARIÁVEIS DA EMPRESA E DO SEU AMBIENTE, 
APRESENTANDO OS SEGUINTES ESTÁGIOS DE ENVOLVIMENTO INTERNACIONAL: 
 

• ESTÁGIO 1 – NÃO EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES REGULARES DE 
EXPORTAÇÃO; 

• ESTÁGIO 2 – EXPORTAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE REPRESENTANTES 
INDEPENDENTES; 

• ESTÁGIO 3 – ESTABELECIMENTO DE UMA SUBSIDIÁRIA DE VENDA NO 
EXTERIOR; 

• ESTÁGIO 4 – UNIDADES DE OPERAÇÕES NO EXTERIOR (PRODUÇÃO, POR 
EXEMPLO). 

 
 
DE ACORDO COM JOHANSON E VAHLNE (1990, P.13), “ESSA SEQÜÊNCIA DE 
ESTÁGIOS INDICA O COMPROMETIMENTO CRESCENTE DE RECURSOS COM O 
MERCADO. ELA INDICA, AINDA, AS ATIVIDADES CORRENTES (OPERAÇÕES) QUE 
SE DIFERENCIAM EM RAZÃO DA EXPERIÊNCIA ACUMULADA”. 
 
OBSERVOU-SE ATRAVÉS DAS PESQUISAS QUE ORIGINARAM ESTE MODELO, UM 
DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES INTERNACIONAIS ATRAVÉS DE PASSOS 
PEQUENOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE MAIORES INVESTIMENTOS EM PRODUÇÃO NO 
EXTERIOR. DESTE MODO, UMA EMPRESA COMEÇA EXPORTAR PARA UM PAÍS 
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ATRAVÉS DE REPRESENTANTES, DEPOIS ESTABELECE UMA SUBSIDIÁRIA DE 
VENDAS E, POR FIM, COMEÇA A PRODUZIR EFETIVAMENTE NAQUELE PAÍS.      
 
 
Sistemas de controle gerencial – o impacto da internacionalização 
 
OBSERVA-SE UM TRATAMENTO RELATIVAMENTE SEMELHANTE NO TRATAMENTO 
DO TEMA DENTRE OS AUTORES QUE TRATAM DO CONTROLE GERENCIAL EM 
EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS, (VER ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2006; 
MACIARIELLO E KIRBY, 1994; MERCHANT, 1998), ENTRE OUTROS. PRIMEIRAMENTE 
SE DESTACA A IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR ÀS DIFERENÇAS CULTURAIS 
EXISTENTES ENTRE OS PAÍSES, APESAR DESSAS DIFERENÇAS NÃO AFETAREM 
DIRETAMENTE O DESENHO DO SISTEMA DE CONTROLE, ELAS PODEM TER UMA 
GRANDE INFLUÊNCIA NA FORMA COMO A INFORMAÇÃO GERADA PELO SISTEMA É 
USADA. ISTO OCORRE PORQUE PESSOAS DE DIFERENTES ORIGENS TÊM 
PREFERÊNCIAS E REAÇÕES DIVERSAS A CONTROLES GERENCIAS, 
EVIDENCIANDO O CARÁTER COMPORTAMENTAL DO CONTROLE. 
 
 
A CERCA DOS PROBLEMAS DE ORDEM TÉCNICA OU OPERACIONAL NOS 
SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL UTILIZADOS EM ATIVIDADES NO EXTERIOR, 
É DESTACADO, POR ANTHONY E GOVINDARAJAN (2006), A POLÍTICA DE PREÇOS 
DE TRANSFERÊNCIA E AS TAXAS DE CÂMBIO.  
 
 
PARA OS MESMOS AUTORES, NO QUE DIZ RESPEITO NA DEFINIÇÃO DE PREÇO DE 
TRANSFERÊNCIA DE OPERAÇÕES NO EXTERIOR, DEVEM SER INCLUÍDAS OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES ALÉM DAS OBSERVADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, TAIS COMO: 
 
 

• TRIBUTAÇÃO – REFERE-SE ÀS DIFERENÇAS ENTRE TAXAS DE IMPOSTOS 
EXISTENTES ENTRE OS PAÍSES; 

 
• REGULAMENTOS GOVERNAMENTAIS – PODEM RESTRINGIR A LIBERDADE 

DE A ORGANIZAÇÃO DETERMINAR OS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA QUE 
MAXIMIZE SEU LUCRO GLOBAL; 

 
• CONTROLES DE CÂMBIO – PODEM LIMITAR OS MONTANTES DE 

IMPORTAÇÃO DE CERTAS MERCADORIAS DEVIDO A VARIAÇÕES NOS 
PREÇOS; 

 
• ACUMULAÇÃO DE RECURSOS – UMA EMPRESA PODE DESEJAR ACUMULAR 

RECURSOS NUM PAÍS E NÃO EM OUTRO; 
 

• SOCIEDADES EM COTA DE PARTICIPAÇÃO (JOINT VENTURES) – REALIZAR 
ESTE TIPO DE PARCERIAS COM EMPRESAS NO EXTERIOR PODE 
RESTRINGIR A LIBERDADE DA ORGANIZAÇÃO EM VIRTUDE DA 
RESISTÊNCIA DA PARCERIA ESTRANGEIRA EM INCORRER EM EVENTUAIS 
PREJUÍZOS.  

 
 
SÃO IMPORTANTES ESTAS CONSIDERAÇÕES, POIS DA FORMA COMO O PREÇO DE 
TRANSFERÊNCIA É CONSTITUÍDO IRÁ, CONSEQÜENTEMENTE, COMPROMETER A 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS UNIDADES OPERACIONAIS INSTALADAS NO 
EXTERIOR.  
 
 
AS OPERAÇÕES DE EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS PODEM SER FEITAS EM 
DIVERSAS MOEDAS, APESAR DOS POSSÍVEIS PROBLEMAS EM FACE DAS TAXAS 
DE CÂMBIO. NESTE TÓPICO HÁ UMA CONCORDÂNCIA ENTRE OS AUTORES 
(ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2006; MACIARIELLO E KIRBY, 1994; MERCHANT, 
1998) PARA QUE A UMA UNIDADE LOCALIZADA NO EXTERIOR NÃO DEVA SER 
RESPONSABILIZADA PELOS RESULTADOS OBTIDOS DA CONVERSÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES PARA A MOEDA DA EMPRESA DO PAÍS DE ORIGEM.  
 
 
PROBLEMAS DE ORDEM CULTURAL FREQUENTEMENTE SÃO ENCONTRADOS. 
DENTRE ALGUNS SE DESTACAM A LÍNGUA, OS COSTUMES, AS PRÁTICAS DE 
NEGÓCIO, AS REGRAS, AS LEIS, ETC. ESTES PROBLEMAS PODEM VARIAR 
SIGNIFICATIVAMENTE DE UM PAÍS PARA O OUTRO, O QUE TORNA MAIS 
COMPLEXO A TOMADA DE DECISÕES SEM ATENTAR PARA AS 
PARTICULARIDADES DOS NEGÓCIOS LOCAIS E SUAS INCERTEZAS. 
 
 
MERCHANT (1998) CHAMA A ATENÇÃO PARA O AMBIENTE INSTITUCIONAL DO PAÍS 
ONDE A ORGANIZAÇÃO VENHA TER UMA UNIDADE INSTALADA, OU SEJA, É 
IMPORTANTE CONHECER O SISTEMA LEGAL DO PAÍS (DIREITOS DE 
PROPRIEDADE, OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DE CONTRATOS, 
RELAÇÕES TRABALHISTAS, ETC.), A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
(CONDIÇÕES DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO, POR EXEMPLO), PADRÕES 
CONTÁBEIS VIGENTES E DEMAIS PARTICULARIDADES INSTITUCIONAIS 
RELEVANTES.    
 
 
OUTRO ASPECTO QUE NÃO DEVE SER DESCONSIDERADO, HAJA VISTA SUA 
RELEVÂNCIA, OBSERVADO POR MACIARIELLO E KIRBY (1994), É A ESTRATÉGIA 
QUE A ORGANIZAÇÃO ADOTA PARA A SUA OPERAÇÃO INTERNACIONAL, COM 
VISTAS A POSSIBILITAR A DETERMINAÇÃO DOS FATORES CHAVES DE SUCESSO 
PARA AQUELA ESTRATÉGIA. PARA QUE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE 
CONTROLE GERENCIAL TENHA UM FUNCIONAMENTO EFICAZ, A IDENTIFICAÇÃO 
DO TIPO DE ATIVIDADE INTERNACIONAL QUE A EMPRESA PRETENDE REALIZAR É 
PRIMORDIAL, SIGNIFICANDO DIZER QUE A FORMA COMO UMA EMPRESA SE 
INTERNACIONALIZA PODE REFLETIR DIRETAMENTE EM SEU SISTEMA DE 
CONTROLE.  
 
 
PARA DYMENT (1987, P.20) “EMPRESAS GLOBALIZADAS DEVEM SER 
GERENCIADAS DE MODO BEM DIFERENTE DE EMPRESAS NACIONAIS OU 
MULTINACIONAIS. O SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL DEVE SER 
ESTRUTURADO PARA ATENDER À ESTRATÉGIA MUNDIAL”. A IMPLICAÇÃO DISSO 
ESTÁ NA FORMA DO TRATAMENTO DADO A UMA EMPRESA MULTINACIONAL 
TRADICIONAL QUE PODE NÃO SER O MESMO DO QUE UMA EMPRESA GLOBAL. O 
CONTROLE GERENCIAL REQUERIDO POR UMA ORGANIZAÇÃO GLOBAL DEVE 
PERMITIR À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL COORDENAR A ESTRATÉGIA DA 
ORGANIZAÇÃO EM TODOS OS PAÍSES NOS QUAIS ELA OPERA, ENQUANTO NUMA 
ORGANIZAÇÃO MULTINACIONAL O SISTEMA DE CONTROLE DEVE SE ADEQUAR AO 
CONCEITO DE NEGÓCIOS SEPARADOS CUJAS ESTRATÉGIAS PODEM VARIAR DE 
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UM PAÍS PARA OUTRO, UTILIZANDO PARA ESTA FINALIDADE RELATÓRIOS DE 
CONTROLE VOLTADOS PARA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL.       
 
 
O OBJETIVO DO CONTROLE GERENCIAL NA EMPRESA GLOBALIZADA DEVERIA 
SER A VERIFICAÇÃO DE QUE SE AS ESTRATÉGIAS GENÉRICAS E MUNDIAIS DA 
ORGANIZAÇÃO ESTÃO SENDO IMPLEMENTADAS COM SUCESSO. PARA TANTO, 
SERIA NECESSÁRIO UTILIZAR UM PADRÃO MUNDIAL DE CLASSIFICAÇÃO 
CONTÁBIL, PROJETADO PARA FACILITAR A CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 
DA MATRIZ DA CORPORAÇÃO. NO ENTANTO, CONFORME CORROBORADO POR 
PRAHALAD E DOZ (1993), A PARTIR DO MOMENTO EM QUE AS SUBSIDIÁRIAS 
CRESCEM E CONSEGUEM MAIOR AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS 
ESTRATÉGICOS, PASSAR A EXISTIR UM PROBLEMA NO SISTEMA DE CONTROLE 
GERENCIAL DE EMPRESAS GLOBALIZADAS, POIS A CAPACIDADE DA 
ORGANIZAÇÃO CENTRAL CONTROLAR AS ESTRATÉGIAS DAS SUBSIDIÁRIAS SE 
REDUZ.    
 
POR OUTRO LADO UMA EMPRESA QUE ESTEJA VIVENCIANDO UMA TRANSIÇÃO DE 
POSTURA MULTINACIONAL OU GLOBAL PARA O MODO TRANSNACIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, ONDE O DESAFIO CONSISTE NA CRIAÇÃO DE UMA 
ORGANIZAÇÃO AUTO-ADAPTÁVEL E PRONTA PARA APRENDER, REQUER A 
ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE BASTANTE INOVADORES. BARTLETT 
E GHOSHAL (1992, P.243) ASSEVERAM QUE MUITAS DAS EMPRESAS 
TRANSNACIONAIS “DIANTE DE UMA TAREFA DE COORDENAÇÃO 
ORGANIZACIONAL CADA VEZ MAIS COMPLEXA, RESPONDERAM COM A 
SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ATRAVÉS DOS QUAIS GERENCIAM A 
CRESCENTE DIVERSIDADE DAS TAREFAS COORDENADAS”. LOGO, 
DESENVOLVERAM UM ESTILO DE CONTROLE QUE SE TORNOU FAMILIAR E 
CONFORTÁVEL, MAS PARA MUITAS EMPRESAS A BUSCA DA SIMPLICIDADE FOI 
SUPLANTADA PELA NECESSIDADE DE MAIOR SOFISTICAÇÃO E FLEXIBILIDADE 
ORGANIZACIONAL. 
 
 
DESTA FORMA, A IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE 
GERENCIAL NAS EMPRESAS QUE ADOTAM A ESTRATÉGIA TRANSNACIONAL 
PRECISAM ATENDER OS SEGUINTES PRÉ-REQUISITOS: (1) LEGITIMAR A 
DIVERSIDADE, (2) ADMINISTRAR A COMPLEXIDADE E (3) CRIAR 
COMPROMETIMENTO. PARA QUE HAJA O ATENDIMENTO DESTES PRÉ-
REQUISITOS, BARTLETT E GHOSHAL (1992) DESTACAM QUE A ADMINISTRAÇÃO DE 
UMA EMPRESA TRANSNACIONAL DEVE, PRIMEIRO, RESPONDER ÀS MUDANÇAS 
AMBIENTAIS COM BASE NOS VÁRIOS RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONÍVEIS, 
DEPOIS DESENVOLVER UMA COORDENAÇÃO FLEXÍVEL QUE SEJA CAPAZ DE 
GERENCIAR A COMPLEXIDADE E, POR FIM, CRIAR MECANISMOS QUE 
DESENVOLVAM NA MENTE DOS GESTORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS UM MAIOR 
COMPROMETIMENTO COM OS PROPÓSITOS DA ORGANIZAÇÃO. 
 
 
3. METODOLOGIA 
 
 
Foi realizada uma pesquisa exploratória através de estudo de caso. Conforme definido por 
Gil (1996, p.45), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 
Desta forma, este tipo de pesquisa possibilitou aprimorar idéias e consolidar intuições. 



 

 

 

116 

 
 
O emprego do método de estudo de caso como estratégia de pesquisa ocorreu em função 
da sua melhor adequação para coletar e analisar as provas empíricas desejadas. Isso 
porque o estudo de caso permite uma investigação que preserva as características e 
significados dos eventos da vida real. Além disso, como observa Yin (2001, p.32), o estudo 
de caso é adequado quando se tratar de uma pesquisa empírica que “investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 
FORAM UTILIZADOS COMO COLETA DE DADOS UMA ENTREVISTA COM 85 
MINUTOS DE DURAÇÃO, COM O RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS DA EMPRESA OBJETO DESTE ESTUDO, ALÉM DE 
QUESTIONÁRIOS E OUTRAS RÁPIDAS CONVERSAS DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO DESTE ARTIGO. 
 
EM PRIMEIRO LUGAR O CASO FOI ESTRUTURADO EM FORMA NARRATIVA, SENDO 
EXPLORADA A RIQUEZA DOS DETALHES QUE UMA ENTREVISTA EM 
PROFUNDIDADE PROPORCIONA. APÓS ESTA ETAPA, FOI REALIZADA A ANÁLISE 
DO CASO À LUZ DO PLANO DE REFERÊNCIA EXTRAÍDO DA REVISÃO DA 
LITERATURA.  
 
CABE RESSALTAR QUE OS PRINCIPAIS DIRECIONADORES DESTAS ANÁLISES 
FORAM AS DUAS QUESTÕES DE PESQUISA, CONFORME A SEGUIR: 
 

1. QUAL O IMPACTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS 
DE CONTROLE GERENCIAL DA ORGANIZAÇÃO? 

 
2. EXISTE RELAÇÃO, EM TERMOS DE PROXIMIDADE OU AFASTAMENTO, 

ENTRE OS SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAL ADOTADOS PELA 
EMPRESA E A LITERATURA SOBRE CONTROLE GERENCIAL 
APRESENTADA? 

 
 
4.  CASO DA spoleto 

 
4.1  A empresa e seus serviços 

 
Fruto de uma amizade e trabalho de dois empreendedores que após oito anos atuando 
juntos no ramo de alimentação perceberam a grande necessidade por parte das pessoas eu 
se alimentam fora de casa em terem uma refeição saborosa, de qualidade, com ótimo e 
rápido atendimento, aliando a isto a liberdade de escolha dos ingredientes, criando suas 
próprias receitas eis que, em 1999, surgiu no Rio de Janeiro a SPOLETO, onde o cliente é 
seu próprio chef, inovação esta que possibilitou a qualidade de um restaurante com a 
rapidez de um fast-food. "RESTAURANTE DE CULINÁRIA ITALIANA, RÁPIDO E 
SAUDÁVEL COMO VOCÊ QUER", a SPOLETO com sua proposta inovadora ganhou um 
público fiel se destacando no mercado possibilitando a abertura de mais quatro lojas. 
No Spoleto, o próprio cliente é o chef e tem liberdade de montar o prato na hora, com as 14 
massas e ainda muitas variações com seus diversos ingredientes, como kani, alcaparras, 
nozes, salmão, gorgonzola, alho poró, cebola, champignon, tomate seco e mussarela de 
búfala. O consumidor ainda pode escolher entre oito diferentes temperos e os 12 molhos 
especiais: seis para as massas e seis para as saladas. 
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Suas massas recheadas, todas de fabricação própria e feitas com grano duro importado, 
são criações exclusivas, desenvolvidas especialmente para a rede. Entre elas, estão 
cappelletti de frango (massa verde) e de carne; ravioli de picanha, camarão, ricota, salmão, 
tomate seco com mussarela de búfala e queijo e presunto; e raviolini de rúcula com 
espinafre e mussarela.  
 
 
Seu cardápio conta ainda com os já tradicionais spaghetti, fettuccine, fusilli integrale e 
tradicional, penne e farfalle, além da lasanha nos sabores bolonhesa, queijo com presunto e 
quatro queijos e o gnocchi, tradicionalmente disponível todo dia 29 de cada mês, dentro da 
Promoção “Gnocchi da Fortuna”, quando o cliente leva um dólar verdadeiro na compra do 
prato e refrigerante. 
 
 
Após dois anos estudando e aprimorando o restaurante seus sócios se dedicaram a um 
novo desafio: levar esse modo diferenciado a mais pessoas através do sistema de 
franchising, e hoje, dez anos depois, detém a marca de 207 lojas no Brasil, onde 176 estão 
abertas e as demais com contratos assinados e aculturando a marca SPOLETO. Das 207 
lojas, são 25 próprias, e as demais franqueadas. No mercado internacional a SPOLETO tem 
nove lojas no México, 1 própria e 8 franqueadas e cinco na Espanha. 
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4.2.  A INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCA 

 
 

4.2.1 A experiência mexicana. 
 
 
Em 1999 a DOMINU’S PIZZA, patrocinada pelo Grupo Alcea, um forte grupo mexicano, 
iniciou suas operações no Brasil, e por não se adequarem à cultural local começaram a 
enfrentar dificuldades neste novo mercado. Observando que o jovem Grupo SPOLETO 
estava em franca expansão, iniciou uma negociação para que o novo grupo administrasse, 
no Brasil a marca DOMINU’S PIZZA. Em dezembro de 2004 a SPOLETO assumiu as 
operações da DOMINU’S no Brasil com 50% de participação, em contrapartida, o Grupo 
Alcea se comprometeria a ser um master franqueado da SPOLETO, no México, levando a 
marca, pela primeira vez, para o mercado exterior. No entanto o Grupo Alcea não atendeu 
aos anseios da SPOLETO em propagar a marca no mercado internacional conforme 
esperado, e fazendo uma nova negociação o Spoleto adquiriu os 50% restantes da 
participação da DOMINU’S PIZZA, se tornando detentora da marca no Brasil, propôs ao 
grupo Alcea a transferência da master franquia para o Grupo Serna, atual master 
franqueado da SPOLETO no México, com isto sua marca vem se expandido de forma sólida 
naquele país contando, hoje, com uma loja própria e oito franquias. Sua meta para o ano de 
2009 é aumentar o numero de lojas para 15 lojas franqueadas e duas lojas próprias, além 
de duas escolas e um centro de distribuição. 
 
 

4.2.2 A experiência espanhola. 
 
A Espanha vem se posicionando como o país com maior crescimento econômico da Europa, 
além de exportar tendências para seus vizinhos e outros continentes. Logo, a entrada por 
Madri é estratégica perfeita para a entrada no mercado europeu e a SPOLETO, acreditando 
na parceria, através da DOMINU’S PIZZA, opera hoje com o master franqueado Past and 
Foods, naquele país onde conta com cinco lojas na capital Madri, a rede (brasileira) de 
culinária italiana Spoleto está entre os seis restaurantes de comida rápida mais cotados na 
hora do almoço. Segundo estudo da Federação dos Usuários - Consumidores 
Independentes (Fuci), seis em cada dez espanhóis têm o hábito de se alimentar fora de 
casa no almoço e as redes de franquias aparecem como boas opções, por oferecer um 
cardápio variado e bom preço.  
 
 
A perspectiva do Spoleto é abrir pelo menos 50 lojas em cinco anos no país e chegar a 
Portugal e outros países europeus. Para tanto está sendo elaborado um projeto de 
ambientação de loja, inclusive com mesas no período noturno, pois o público espanhol é 
muito exigente no que diz respeito à alimentação. Seu prato médio, naquele país, monta em 
sete euros aproximadamente e os espanhóis preferem pagar aproximadamente dois euros a 
mais para que possam ser servidos com qualidade nas mesas do que enfrentar filas de 
espera. 
 
 
4.2.3 Novas experiências internacionais 

 
 

O grupo Spoleto iniciou um processo de internacionalização no mercado norte-americano há 
três anos. Seu business plans foi aprovado pelos investidores locais. A intenção do grupo é 
investir em lojas próprias, e não franquias. No entanto o grupo de investidores, observando 
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que o mercado estava muito vulnerável para novos investimentos, orientou a organização 
que focasse seus investimentos no mercado brasileiro ou outras unidades no exterior, com 
vistas a fortalecer a marca, visto que se acenava um período de recessão e não seria 
aconselhável, naquele momento, investir. 
 
 
Seguindo as orientações desses investidores, o grupo Úmbria, holding da Spoleto, vem se 
focando, principalmente, nas unidades Mexicanas, onde a crise parece não ter, ainda, 
chegado. Além de novas unidades franqueadas e próprias, investimentos e duas escolas e 
um centro de distribuição, no México, e nova ambientação de suas lojas próprias e 
franqueadas na Espanha, com vistas a atender ao exigente mercado europeu. Isto tudo sem 
perder o foco no mercado americano, que, certamente será um excelente investimento na 
época própria.  
 
 
5. Sistema de controle gerencial 
  
A SPOLETO efetua seus controles gerenciais de forma doméstica, sempre baseada no 
desempenho financeiro do ano anterior, para os resultados no Brasil, enquanto que no 
exterior esses controles são baseados no desempenho da semana anterior, comparando 
com a mesma semana no ano anterior, em face das características culturais da economia 
local.    
 
O Grupo SPOLETO é focado no desempenho dos franqueados e funcionários atuantes em 
suas lojas próprias. Em cada loja aberta, quer própria quer franqueada, os novos 
empreendedores e seus funcionários passam pela escola Spoleto, onde aprendem a 
cozinhar preparar pratos, apesar do cliente seu próprio chef, inclusive fazer malabarismos, 
pois, além da excelência em fast foods italianas, a Spoleto patrocina eventos de 
malabarismos em sua cozinha, que é um diferencial no atendimento personalizado. 
 
Seu sistema contábil, com base nos procedimentos básicos da contabilidade privada aliada 
com a pública foi projetado pela própria empresa, onde contabilidade e custos são 
plenamente integrados. Os centros de responsabilidade são organizados como centros de 
lucro, onde o resultado é medido em termos de insumos e receitas obtidas pelo centro. Seus 
preços de transferências são feitos através de controles sob a aprovação dos gestores das 
áreas da organização. 
 
Esses relatórios foram introduzidos na cultura da organização nos últimos seis meses, pois 
sugiram da necessidade da empresa em obter informações mais detalhadas, precisas para 
a avaliação dos gestores dos centros de lucros bem como fornecer à administração central 
informações sobre o desempanho. 
 
Como suporte à internacionalização da marca a empresa tem uma equipe que cuida 
exclusivamente dessas franquias. Esta equipe é responsável pela preparação dos contratos 
e, conseqüentemente, pela definição de todos os direitos e obrigações que a empresa e seu 
parceiro estarão sujeitos, bem como ao treinamento dos nossos franqueados exportando a 
cultura da culinária SPOLETO, de forma que não se perca a identidade em qualquer 
continente, bem como o controle e acompanhamento de todo o desenvolvimento 
econômico/financeiro das franquias no exterior. 



 

 

 

120 

 
6. Considerações Finais. 

 
 

Alguns aspectos da literatura, em especial o emprego de mecanismos formais de controle 
financeiros são coincidentes, enquanto outros são distantes quando as decisões se 
encontram centralizadas na direção geral e nos centros de responsabilidades, por não 
serem autônomos. 
 
 
O sistema de controle gerencial do Grupo SPOLETO não atende aos requisitos de um 
sistema de controle eficaz e eficiente, isto porque a empresa não dispõe de instrumentos 
que permitam, efetivamente, a certificação, pela administração, de que os recursos que 
estão sendo obtidos estão sendo aplicados corretamente na consecução seus objetivos 
(Anthony, 2006). Pode ser constatado que o processo de internacionalização ainda não 
afetou o sistema de controle gerencial da empresa. 
 
 
Tais resultados reforçam as conclusões de que existem circunstâncias em que o processo 
de internacionalização de uma empresa não envolve, necessariamente, uma ampla 
sofisticação e complexidade do sistema de controle gerencial. 
 
 
Os impactos sofridos de forma negativa, como a falta de comprometimento do Grupo Alcea, 
não dando da importância esperada pelo SPOETO à sua marca no México, por conta da 
administração daquele grupo de cinco grandes marcas, foi determinante para o SPOLETO 
em buscar novos investidores naquele país de língua latina. 
 
 
Os impactos negativos trazidos pela falta de investimento na marca, por sua vez, trouxe 
aspectos positivos para a internacionalização da marca SPOLETO, foram a obtenção de 
dois cases internacionais – México e Espanha -, o conhecimento adquirido no mercado 
exterior, experiência em tratamento com master franqueados, uma forte estruturação do 
setor internacional do Grupo Úmbria, possibilitando transferir a experiência para outras 
marcas do grupo – KONI STORE, DOMINU’S, bem como a evidenciação na mídia brasileira 
como uma empresa brasileira, de fast food, bem sucedida no exterior. 
 
 
Como sugestão para novas pesquisas propõe-se a realização de estudos que utilizem 
outras abordagens sobre controle gerencial disponíveis na literatura, como aquelas que ao 
invés de tratar dos aspectos financeiros, privilegiem aspectos comportamentais como 
modelos de decisão e sistemas de informação gerencial.  
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RESUMO 
 
Os hospitais, principalmente os públicos, sofrem da escassez de recursos, o que gera um 
impacto negativo nos atendimentos à comunidade. Este artigo tem por objetivo escolher o 
sistema de custeio adequado ao setor hospitalar, com uso do Método AHP (Analytic 
Hierarchy Process). O método de pesquisa adotado foi baseado em survey, com oito 
gestores de hospitais no vale do Paraíba, estado de São Paulo, região considerada um dos 
principais  centros tecnológicos do Brasil. Entre os sistemas de custos analisados estão o 
RKW, Absorção, Variável e ABC. A pesquisa constatou que os hospitais pesquisados têm 
preferência pelo uso do RKW, que apresenta, como inconveniente, pouca acurácia para o 
controle de custos. O uso do AHP indicou que o ABC é o sistema de custeio adequado a 
esse setor. No entanto, apesar da acurácia que o ABC apresenta, sua utilização apresenta 
resistência dos gestores pesquisados, que argumentam que esse Sistema de Custeio é 
complexo e de difícil implementação. 
 
 
Palavras-chave: Sistema de Custeio, AHP, Instituição Hospitalar. 
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Introdução 
 O Sistema de Saúde é conhecido pelo seu alto custo, mas sabemos, também, que 
nele existem sérios problemas de qualidade e demanda reprimida. Há fortes evidências de 
que grande parte dos tratamentos está bastante aquém do esperado pela população 
brasileira que, em sua maioria, é usuária do Sistema Público de Saúde. 

 Há muitas dimensões no Sistema de Saúde, todas de difícil mensuração, quanto a 
suas proporções, e é muito fácil justificar seus problemas com base em sua complexidade. 

 Muitos Hospitais procuram controlar o custo de materiais e medicamentos 
negociando preços mais baixos com fornecedores, encorajando o uso de genéricos. Os 
Governos vêem como solução dotar os consumidores de mais autoridade e 
responsabilidade, levando-os a ter interesse (ganho/perda) pessoal no custo e intensidade 
do seu tratamento, por meio de pesquisa permanente de qualidade e de um sistema de 
ouvidoria. Outros, ainda, defendem os avanços da tecnologia da informação (TI) como uma 
espécie de solução para todos os problemas do sistema de saúde. 

 Contudo, nenhuma dessas soluções implementadas, ou outras, tem funcionado, e 
nem poderá funcionar, porque são incompletas e acarretam novos problemas. Tratam os 
problemas com interesses isolados, não considerando toda a cadeia de valores. É uma área 
que tem demanda reprimida. Alguns agentes do sistema competem entre si, e outros não 
identificam qualquer competição. Assim, elimina-se o conceito de cadeia de valores, pois o 
paciente (cliente – usuário do sistema) não é considerado, por estar em filas, suplicando por 
atendimento. 

 É necessária uma nova forma de pensar sobre o sistema de saúde. Os 
pesquisadores de gestão hospitalar, em sua maioria, começam ou terminam suas 
publicações afirmando que se trata de uma área impar, com sistema operacional e ou 
estratégico de grande complexidade. Com essa justificativa, estudam parte do problema 
como se fosse a solução.  

 Estudam os custos de uma cirurgia bariátrica, os custos de uma operação cesariana, 
os custos da clínica de Ginecologia e Obstetrícia, da Clínica Cirúrgica, da Unidade de 
Terapia Intensiva, e sempre comparam esses custos com o reembolso do governo, com a 
remuneração dos planos de saúde ou dos valores pagos pelos pacientes particulares, como 
se fosse a solução para uma unidade hospitalar. Esquecem que o resultado de uma 
empresa é o somatório do resultado de cada produto e ou serviço, considerando-se os 
recursos consumidos e a sinergia implícita nos processos de otimização da produção. 

 Para Beuren e Schlindwein (2008), as organizações hospitalares são consideradas 
como ambientes complexos, em virtude da multidisciplinaridade de profissionais que nelas 
atuam e da divergência de objetivos.  

Vejamos os diversos grupos e objetivos profissionais: os gestores buscam obter o 
equilíbrio econômico-financeiro a partir da recuperação dos custos e maximização do 
resultado; os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas, e outros, 
buscam prover a melhor assistência possível, independentemente do custo a ela 
relacionado; os pacientes buscam atendimento cortês, com qualidade, eficiência e eficácia, 
quanto à cura de suas doenças; os fornecedores buscam obter o máximo lucro a partir do 
maior preço possível dos medicamentos, materiais, serviços e equipamentos; o governo, 
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para evitar custos com acompanhamento e fiscalização, define o sistema de reembolso dos 
custos hospitalares por pacotes pré-determinados, independentemente da  

intensidade dos serviços prestados pelos hospitais. Assim, gera-se um sistema operacional 
com interesses dispersos, o que dificulta a mensuração de sua atividade, em decorrência de 
um processo decisório não linear e em rede, e também dos diversos níveis de influência 
desses grupos.     

 Não há responsável pela situação atual do sistema de saúde; nem o problema real 
nem a solução serão encontrados em um aspecto isolado. Toda tentativa de acomodar 
interesses está predestinada ao fracasso. A única solução é unir, num propósito comum, 
todos os participantes do sistema: governos, seguradoras, prestadores de serviços e 
usuários. De que adiantam planejamentos operacionais, táticos e estratégicos, indicadores 
de desempenho, metas e outros meios de gestão implementados pelos expertises em 
administração, se os médicos não participam das decisões e não têm responsabilidade na 
gestão administrativo-financeira da unidade? Se são eles que decidem a intensidade do 
tratamento, e de forma individualizada, os custos de cada procedimento dependem do 
paciente ou do médico que o atende. 

 Para Porter (2007): 

Os participantes do sistema competem na transferência de custos, 
uns para os outros, no acúmulo de poder de barganha e na limitação 
de serviços. Esse tipo de competição não gera valor para os 
pacientes, mas corrói a qualidade, nutre a ineficiência, [...] e eleva 
os custos administrativos, entre outros efeitos abomináveis. 

 O sistema de gestão na área de saúde não acompanhou a evolução dos conceitos 
de gestão ocorridos em outras áreas, estando mais de meio século atrás, embora utilize de 
tecnologia operacional de ponta.  

 Vejamos Kaplan e Norton (2004): 

 A gestão de clientes reflete boa parte do que é novo na moderna 
estratégia de negócios. Na era industrial, as estratégias eram 
orientadas a produtos: “se produzirmos, os clientes comprarão” era 
a filosofia básica. As empresas alcançavam o sucesso por meio de 
processos eficientes de gestão operacional e com base na inovação 
dos produtos. Os processos operacionais, focados no 
gerenciamento de custos, na economia de escala e na qualidade, 
[...]. Os processos de inovação produziam um fluxo contínuo de 
novos produtos que ajudavam a promover o crescimento da 
participação no mercado e a impulsionar as receitas. A gestão de 
clientes concentrava-se nas transações - promover e vender os 
produtos da empresa. A construção de relacionamentos com os 
clientes não era prioridade. 

 Se refletirmos sobre a gestão de saúde pública atualmente, poderemos concluir que 
ainda estamos na era industrial. Temos processos de inovação produzindo um fluxo 
contínuo de novos serviços, clínicas e laboratórios, constituídos e em pleno crescimento no 
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mercado, tecnologia de produção e de informação de marca mundial, mas diariamente 
encontramos muitas reclamações dos clientes (pacientes), quanto à falta de qualidade no 
atendimento. Quase todos têm uma reclamação a fazer, e poucos têm um final feliz em seu 
tratamento, muitas vezes devido à extraordinária capacidade e tratamento humanitário por 
parte dos profissionais prestadores dos serviços de saúde pública. No entanto, esses finais 
felizes se devem a uma grande determinação, a relacionamentos pessoais ou a insistência 
por parte da família.  

 Quando ouvimos críticas ao sistema de saúde, automaticamente imaginamos 
hospitais lotados, com falta de recursos materiais e ou humanos, porque essa é a nossa 
imagem dos nossos hospitais públicos. Embora existam muitos municípios com postos de 
atendimento distribuídos pelos bairros, programas de atendimento domiciliar, policlínicas  

 

com ambulatórios e laboratórios, os hospitais públicos continuam com o atendimento nas 
três esferas dos serviços à saúde: atendimento ambulatorial, laboratorial e internações. 

  

 Sistemas de custos hospitalares 
Miranda et al (2007) pesquisaram 34 hospitais universitários e apontaram que 65%  

dos sistemas de custos adotados são razoavelmente acurados, 3% razoavelmente 
inacurados, 6% muito inacurados, 18 % não disponíveis e apenas 9% muito acurados. 
Quanto à importância da utilização de sistema de custos para a tomada de decisões, 
apontaram que 44% dos gestores consideram que é muito importante; de alta prioridade, 
41%; apenas importante, mas não de alta prioridade, 6%; sem importância e  não 
disponível, 9%. E, quanto à importância da utilização de sistema de custos para o controle 
dos gastos, apontaram que 53% a consideram muito importante; de alta prioridade, 32%; 
apenas importante, mas não de alta prioridade, 9%; sem importância e não disponível, 6%. 

 Observamos que 74% utilizam sistema de custos com razoável acurácia ou sem 
acurácia, e apenas 9% são muito acurados. Nesse caso fica a pergunta: Para que servem 
as informações de um sistema de custos, sem uma boa acurácia? 

Quanto à importância da utilização de sistema de custos para a tomada de decisões e 
controle dos gastos, as respostas “muito importante” foram 44% e 53%, respectivamente, 
apontando que o sistema de custos para o controle dos gastos supera o sistema de custos 
para tomada de decisão em 9%. Se considerarmos as respostas muito importante e 
importante, o resultado foi de  85% para ambos, tomada de decisões e controle dos gastos. 

 A publicação de Miranda et al (2007) não aponta os métodos de custeio utilizados 
pelos hospitais, apenas afirma que 15% dos Hospitais pesquisados estão utilizando ou 
implantando o Custeio ABC, e, nos que adotaram o sistema ABC, os sistema tradicionais 
não foram totalmente substituídos, ou seja, estão trabalhando com dois sistema de custos.
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 Objetivo e metodologia 
O objetivo geral deste trabalho é levantar os sistemas de custeio utilizados nos 

hospitais do vale do Paraíba, estado de São Paulo, e selecionar o sistema que melhor 
atende à Instituição, no controle dos gastos e na tomada de decisões, levando em 
consideração os que oferecem uma boa acurácia. 

O método de pesquisa adotado foi baseado em survey, com oito gestores de 
hospitais no vale do Paraíba, estado de São Paulo, região considerada um dos principais  
centros tecnológicos do Brasil. Entre os sistemas de custos analisados, estão o RKW, 
Absorção, Variável e ABC.  

Para a decisão de qual método de custeio atende aos objetivos dos gestores dos 
hospitais, foi aplicado o Método AHP (Analytic Hierarchy Process), desenvolvido por 
Thomas L. Saaty (1991), que incorpora critérios múltiplos na tomada de decisão. 

 Uma survey compreende um levantamento de dados em amostra significativa acerca 
de um problema a ser estudado, para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-
se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Os levantamentos tipo survey têm 
como objetivos contribuir para o conhecimento em uma área particular de interesse, por 
meio da coleta de informações sobre indivíduos ou sobre os ambientes desses indivíduos 
(Miguel, 2007). 

 

 

Síntese das referências bibliográficas fundamentais 
 A Contabilidade de Custos emprega vários sistemas que representam conjuntos de 
critérios, convenções, procedimentos e registros que interagem de modo coordenado, para 
atender a determinadas finalidades. 

 Segundo Gerreiro (1984), sistema de custos é: 

[...] um conjunto de elementos interdependentes que interagem na 
consecução de um objetivo comum, coletando, processando e 
gerando informações derivadas do desempenho das operações. E 
explica que os objetivos específicos de um sistema de custos 
dependem fundamentalmente dos modelos decisórios dos usuários 
das informações. 

 Nesse sentido, Iudícibus (2000) pondera que: 

[...] provavelmente, o sistema de informação de custo dentro da 
empresa deveria ser dimensionado para captar e registrar uma séria 
bastante ampla de informações elementares, que poderiam ser 
agregadas, classificadas e apresentadas em vários subconjuntos, 
conforme o interesse particular de cada tipo de usuários. 

 Martins (2003) afirma que, devido às necessidades de dados para controle e 
decisão, é comum vermos empresas adotarem sistemas de custos repentinamente, 
acreditando em resultados imediatos. No entanto, isso não acontece, por dois motivos. 
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Primeiro, porque nenhum sistema é capaz de resolver todos os problemas; segundo, 
porque, para atingir sua capacidade de funcionar como instrumento de administração, o 
sistema deve ser desenvolvido e aprimorado. O sucesso de um sistema de custos não 
depende de rotinas, papéis e de números, depende primordialmente do pessoal que o 
alimenta e o faz funcionar. 

 O objetivo do sistema de custos é apurar custos por objeto de custo, acumulá-los e 
demonstrá-los com a formatação de cálculos planejados pelo gestor do sistema, conforme 
modelo de decisão, de mensuração e de informação identificado, proposto e aceito pelos 
gestores usuários das informações finais (PEREIRA, 2003). 

 

 Custeio por Absorção 
 O Custeio por Absorção consiste na apropriação de todos os custos de produção aos 
bens elaborados, e só os de produção; todos os gatos relativos ao esforço de fabricação são 
atribuídos para todos os produtos feitos (MARTINS, 2003).  

No Custeio por Absorção, os custos gerais de produção são absorvidos totalmente 
pelos produtos, por meio de exercícios de rateio, não importando a natureza dos itens de 
custos que formam essa coletividade denominada custos indiretos de fabricação. São 
debitados ao produto todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos 
como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacional. O próprio nome do 
critério é revelador dessa particularidade, ou seja, o procedimento é fazer com que cada 
produto, ou a produção (ou serviço), absorva uma parcela dos custos.  

O grande problema desse sistema de custeio está na determinação dos critérios de 
rateio aplicados, assim como na dedução das despesas diretamente do resultado. 

Segundo Beuren e Schlindwein (2008), nas instituições hospitalares o sistema de 
custeio por absorção ainda é amplamente utilizado, embora seja criticado na literatura, por 
não fornecer informações adequadas para subsidiar o processo decisório. É conhecido, e, 
nas organizações, trata o custo do paciente-dia de forma linear e, assim, apresenta-se 
inadequado para a tomada de decisão. É importante observar que os  

 

sistemas devem possibilitar a mensuração do custo dos serviços e a análise das variações 
desses custos. 

 

 Custeio Variável 
 Iudícibus (1998) afirma que existe um método de custeamento da produção que 
aloca à produção apenas os custos variáveis, considerando todos os custos fixos como 
custos do período. Esse método é denominado custeamento Variável ou Direto. 

 No Custeio Variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os 
fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para o 
Resultado; para o estoque só vão os custos variáveis.  
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 A premissa dessa concepção é a de que o volume de produção independe dos 
custos fixos (dentro de certos limites), e não tem sentido alocar tais custos à produção. Não 
há grande utilidade para fins gerenciais no uso de um valor em que existem custos fixos 
apropriados. Vejamos por que: 

Primeiro: por sua natureza, os custos fixos existem independentemente da fabricação ou 
não desta ou daquela unidade, e acabam presentes no mesmo montante, mesmo que 
oscilações (dentro de certos limites) ocorram no volume de produção. 

Segundo: por não dizerem respeito a este ou aquele produto ou a esta ou aquela unidade, 
são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio. 

Terceiro: o valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume de produção: 
aumentando-se o volume, tem-se um menor custo fixo por unidade, e vice-versa. Para uma 
empresa que produz vários produtos, o custo de um produto pode variar em função, não de 
seu volume, mas da quantidade da produção dos outros (MARTINS, 2003).  

 

Custeio RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit)  
Conhecido também como Custeio Pleno ou Integral, caracteriza-se pela apropriação 

de todos os custos e despesas aos produtos e aos serviços. Esses custos e despesas são: 
custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, de comercialização, de distribuição, de 
administração em geral, etc. Poder-se-ia dizer, em linhas gerais, que são apropriados ao 
custo do produto todos os gastos realizados por uma empresa em suas atividades, com 
exceção dos gastos com investimentos. 

No início do século passado, o governo alemão impunha às empresas um método 
para o cálculo de todos os seus custos, e o lucro era fixado pelo governo. 

Sua utilização no Brasil se deve em parte à influência do antigo Conselho 
Interministerial de Preços, o qual incentivou a divulgação de custos na área de saúde, na 
década de 70, como condição obrigatória para manter vínculo com a rede pública de 
prestação de serviços médico-hospítalares. Contudo, seu impacto foi mínimo, diante da 
inflação galopante da época, e o interesse de custos, na área de saúde, foi abandonado 
rapidamente, pois, quando o governo fazia o reembolso, seu valor já não satisfazia nem o 
custo de reposição dos recursos consumidos, e muito menos o percentual para investimento 
(COELHO, 2007). 

Para fins de apropriação desses custos, divide-se a instituição em centros de custos, 
que podem ser determinados considerando-se o organograma, a localização, as 
responsabilidades e a homogeneidade. Esse sistema permite que cada centro de custo 
transfira seu custo total, por meio de rateio, a todos os centros de custo que tenham 
prestado serviços, por meio de uma seqüência hierarquizada dos centros de custos. 

A operacionalização do método de custeio RKW é sintetizada por Bornia (2002) em 
cinco fases: a) separação dos custos em itens; b) divisão da instituição em centros de 
custos; c) identificação dos custos com os centros (distribuição primária); d) redistribuição 
dos custos dos centros indiretos até os diretos (distribuição secundária); e) distribuição  

 



 

 

 

130 

dos custos dos centros diretos aos produtos (distribuição final). Esse ciclo completo de 
rateio dos custos pressupõe o objetivo de se chegar ao custo final do objeto de custeio.  

 

Custeio ABC (Activity Based Costing) 
O método de Custeio Baseado em Atividades era bastante  conhecido e usado na 

década de 60, mas apenas nos últimos anos vem despertando maior atenção por parte de 
profissionais, acadêmicos e pesquisadores, pela contribuição à análise de custos e ao 
enriquecimento de sistemas de informações, desenvolvidos, tanto para a Gestão da 
Competitividade, como para a Gestão Econômica de Empresas. 

Hornegren (2001), em seu livro “Cost Accounting – A Managerial Emphaasis –, 
editado pela Preentice Hall, Inc., Englewood Clifs, NJ, em 1967”, afirma que a única maneira 
de se descobrir por que o desempenho dos custos indiretos variáveis não concorda com o 
orçamento é pesquisar as causas possíveis, item por item. Entretanto, a análise resumida 
dá uma visão global que pode ser usada como trampolim para análise mais rigorosa. O 
autor cita como se deve medir a atividade: identificar as causas da flutuação dos custos; 
verificar a independência da unidade de atividade; constatar se há facilidade de 
compreensão nas unidades de medição da atividade; e, se o denominador comum utilizado 
para medir a atividade está sob controle adequado. 

Para Atkinson e outros (2000), no Custeio Baseado em Atividades (ABC) atribuem-se 
primeiro os custos dos recursos às atividades executadas pela empresa. A seguir, esses 
custos são atribuídos aos produtos e clientes que se beneficiam dessas atividades ou 
criaram sua demanda. 

As atividades podem ser definidas como a combinação adequada de pessoas, 
tecnologia, materiais, métodos e ambientes, tendo como objetivo a produção de 
determinados produtos e ou serviços. 

Segundo Brimson (1996): 

[...] uma atividade descreve o modo como uma empresa emprega 
seu tempo e recursos para alcançar os objetivos empresariais./.../ A 
função principal de uma atividade é converter recursos (material, 
mão-de-obra e tecnologia) em produção (produtos e serviços). /.../ 
As atividades transcendem todas as etapas dentro da cadeia de 
valor – projeto do produto, engenharia de fabricação, produção, 
distribuição. Marketing e serviços pós-vendas.  

As atividades basicamente respondem às indagações sobre onde e por que os 
custos foram realizados. 

 

Método AHP – Analytic Hierarchy Process 
É um método de escolha da melhor alternativa de decisão, considerando-se múltiplos 

critérios ou múltiplos objetivos, expressos por valores qualitativos ou quantitativos. Foi criado 
por Thomas L. Saaty, na década de 70, e tem sido empregado nas mais diversas áreas, 
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para definição da prioridade nas decisões estratégicas, planejamento, previsão, avaliação, 
alocação de recursos, medida de desempenho, entre outros (SHIMIZU, 2006). 

A estrutura de um problema no método AHP começa com a definição de um objetivo 
desejado. Com base nesse objetivo, definem-se os fatores ou critérios e, na seqüência, as 
alternativas de decisão, numa estrutura hierárquica.  

Para Yoshitake (2000), o processo consiste de quatro principais passos: 

• Modelar o problema de decisão pelo seu desmembramento em uma 
hierarquia de elementos de decisão inter-relacionados: critérios de decisão e 
alternativas de decisão; 

• Desenvolver preferências por julgamento de decisões alternativas para cada 
critério e importância do julgamento do critério de decisão por comparação 
em pares; 

• Calcular as prioridades relativas para cada elemento da decisão por meio de 
um conjunto de cálculos numéricos; 

• Agregar as prioridades relativas para se chegar à classificação de prioridade 
das alternativas de decisão. 

 

 

Figura 1 – Estrutura Hierárquica para seleção de sistema de custeio 

      Adaptado de Salomon (2004) 

  

Neste trabalho, o objetivo desejado é selecionar um sistema de custeio, 
representado na figura 1, no primeiro nível hierárquico. No segundo nível estão os critérios 
representados pelos atributos: informação para controle; informação para tomada de 
decisão e informação para ambos (controle e tomada de decisão). Na seqüência, como 
último nível hierárquico, estão as alternativas, representadas pelos sistemas de custeio 
utilizados pelos Hospitais (ou que gostariam de utilizar): sistemas de custeio por absorção, 
variável, RKW ou por atividade (ABC). 

 Após modelado o objetivo da decisão em forma hierárquica, o tomador de decisão 
precisará desenvolver um conjunto de matrizes de comparação que numericamente 
caracterize a preferência relativa de cada critério e também a preferência relativa de cada 
alternativa com respeito a cada critério. Isto é feito empregando-se uma escala de valores 
em comparação por pares, atribuindo valor numérico que expressa a preferência entre cada 
par de critérios ou de alternativas.  
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Tabela 1 - Escala de valores para comparações paritárias. 

Valor Definição Explicação 

1 Igual importância entre os 
elementos i e j  

Dois elementos contribuem 
igualmente para o objetivo ou 
critério 

3 Fraca importância de um elemento 
sobre o outro 

A experiência ou o julgamento é 
levemente a favor de um 
elemento sobre o outro 

5 Forte importância O julgamento é fortemente a favor 
de um elemento 

7 Importância muito forte ou 
importância demonstrada 

Um elemento é fortemente 
favorecido, e sua dominância 
pode ser demonstrada na prática 

9  Importância absoluta A evidência a favor de um 
elemento sobre o outro é da 
maior ordem de afirmação 

2,4,6,8 Valores intermediários entre dois 
julgamentos adjacentes 

Quando se necessita de 
comprometimento ou coerência 
entre os julgamentos 

Recíprocos 
dos 
números 
acima 

Se um elemento i recebe um dos valores não nulos acima quando 
comparado com o elemento j, então j receberá o valor recíproco quando 
comparado com i.  

  

Números 
racionais 

Valores fora da escala Para forçar a coerência 

Fonte: Salomon, 2004. 

 

A preferência relativa de cada critério ou de cada alternativa é a média geométrica 
normalizada de cada linha da matriz. 

 Para encontrar qual alternativa deve ser implementada, extraímos o somatório da 
multiplicação da preferência relativa dos critérios pela preferência relativa das alternativas, 
chegando assim à decisão que deverá ser tomada.   

 X, Y e Z = Preferência relativa dos critérios.  

 A, B, C. e D = Preferência relativa das alternativas.  

 Alternativa a ser implementada = Σ[X(A,B,C,D)],   Σ[Y(A,B,C,D)],   
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                   Σ [Z(A,B,C,D)] 

O somatório que apresentar maior resultado será a alternativa a ser implementada.    

Tabela 2 – Matriz importância relativa do critério para escolha do método de custeio. 

Critérios Controle  Tomada de decisão Ambos Preferência

Controle 1 9 3 0,672 

Tomada de decisão 1/9 1 1/5 0,063 

Ambos 1/3 5 1 0,265 

 Tabela 3 – Matriz  controle 

Custeio Por absorção Variável RKW ABC Preferência 

Por absorção 1 9 1/2 3 0,316 

Variável 1/9 1 1/9 1/5 0,038 

RKW 2 9 1 5 0,518 

ABC 1/3 5 1/5 1 0,128 

Tabela 4 – Matriz tomada de decisão 

Custeio Por absorção Variável RKW ABC Preferência 

Por absorção 1 1/8 1 1/9 0,050 

Variável 8 1 7 1/3 0,308 

RKW 1 1/7 1 1/9 0,051 

ABC 9 3 9 1 0,591 

Tabela 5 – Matriz Ambos (Controle e tomada de decisão) 

Custeio Por absorção Variável RKW ABC Preferência 

Por absorção 1 3 1/3 1/9 0,090 

Variável 1/3 1 1/7 1/9 0,043 

RKW 3 7 1 1/3 0,248 

ABC 9 9 3 1 0,619 
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Tabela 6 – Matriz de decisão do método de custeio. 

Custeio/Critério Controle 0,672 
(X) 

Tomada de Decisão 0,063 
(Y) 

Ambos 0,265 

(Z) 

Por Absorção (A) 0,316 0,050 0,090 

Variável (B) 0,038 0,308 0,043 

RKW (C) 0,518 0,051 0,248 

ABC (D) 0,128 0,591 0,619 

 

Tabela 7 – Composição das prioridades. 

Custeio/Critério Controle  Tomada de Decisão  Ambos  Preferência (Σ) 

Por Absorção 0,212 0,003 0,024 0,239 

Variável 0,026 0,019 0,011 0,056 

RKW 0,348 0,003 0,066 0,417 

ABC 0,086 0,038 0,164 0,288 

 

 No método AHP, os valores de preferência dos critérios e das alternativas são 
obtidos com o autovetor, w, da matriz de julgamento, A, conforme a equação, Aw = λw, onde 
λ é o autovalor máximo. Esse método permite verificar a coerência dos julgamentos, pois, 
quando se tem λ = n, a matriz apresenta todos os julgamentos coerentes entre si, onde n é a 
ordem da matriz de julgamento.  

 O indicador da coerência dos julgamentos, CR (Consistency Ratio – Razão de 
Coerência), considera o afastamento entre λ e n, e considera também um erro aleatório 
associado à ordem da matriz de julgamentos, RI (Random Consistency Index – Índice de 
Coerência Aleatória). Assim, temos a equação: CR = (λ – n) / [(n – 1)RI] (SALOMON, 2004). 

 Saaty (2001, apud SALOMON, 2004) recomenda que, para valores de CR acima de 
0,20, os julgamentos sejam revistos para se obter uma melhoria do auxílio à decisão. Assim, 
podemos afirmar que os julgamentos apresentados nas tabelas 2, 3 ,4 e 5 são coerentes, 
uma vez que apresentaram CR = 0,076; 0,143; 0,108 e 0,142, respectivamente. 

Conclusão 
O método proposto e utilizado neste trabalho mostrou-se muito útil para a aplicação 

na determinação do sistema de custos que os gestores de instituições hospitalares preferem 
utilizar. Constatou-se que eles têm preferência absoluta pela informação do controle dos 
custos, 67,2%. Em segundo lugar na preferência deles, informação para o controle e para a 
tomada de decisão (26,5%), e a informação para a tomada de decisão, apenas 6,3%. Assim, 
o sistema de custos escolhido, com aplicação do Método AHP, utilizando os valores 
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expressos pelos gestores, é o Método de Custeio RKW, com 41,7%, conhecido como 
Custeio Pleno ou Integral, por considerar todos os gastos da Instituição, com exceção dos 
gastos com investimentos. 

Considerando que o ideal é um sistema que forneça informações para ambos, o uso 
do AHP indicou que o ABC é o método de custeio adequado a esse setor. No entanto, 
apesar da acurácia que o ABC apresenta, sua utilização apresenta resistência dos gestores 
pesquisados, que argumentam que esse Sistema de Custeio é complexo e de difícil 
implementação. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación estuvo centrada en analizar las estrategias financieras para el 
control de costos en las Empresas del Sector Metalmecánico en la Región Zuliana-
Venezuela; ello en virtud de la situación critica financiera que viven las diversas economías 
a nivel mundial y de la presión ejercida sobre los costos de producción en las empresas 
objeto de estudio. Dicha investigación estuvo basada en autores como Horngren y otros 
(2007), Ehrhardt y Brigham (2007), Gómez (2005),  y Del Rio (2004), la metodología 
aplicada fue analítica con diseño no experimental y de campo, la población estuvo 
representada por las empresas del sector metalmecánico inscritas en la cámara petrolera 
venezolana  y en el Registro Nacional de Contratistas, de los cuales se obtuvo información a 
través de un cuestionario diseñado sobre la base de escalas dicotómicas y de alternativas 
cerradas, cuya validación estuvo a cargo de varios expertos en el área, y fue aplicado a las 
empresas que conforman la prueba piloto dado que el proyecto esta en proceso. Los datos 
fueron procesados y analizados por indicadores reflejados con estadísticos de frecuencia y 
porcentajes, mediante procedimientos descriptivos organizados en cuadros y gráficos. Los 
resultados preliminares arrojaron que las estrategias financieras para el control de costos 
que emplean estas empresas con mayor frecuencia es, el apalancamiento propio y la 
aplicación de negocios conjuntos con otros entes, así como también basan sus necesidades 
financieras fundamentalmente en la compra de activos a largo plazo y capital de trabajo 
operativo con miras a la reducción de los costos ocasionados regularmente en la 
producción.  
 
Palabras Clave: Estrategias Financieras, Control de Costos, Sector Metalmecánico.  
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1.- Introducción.  

 

En los últimos años se han producido profundos cambios en el entorno en el que 
operan las empresas del sector metalmecánico y consecuentemente, en las estrategias 
financieras en respuesta a éstas nueva realidad. Fenómenos como la globalización, la Unión 
Europea, el progreso tecnológico general y muy en particular, la actual recesión económica 
mundial, están cambiando las reglas tradicionales en el control de costos planteando nuevas 
dificultades y riesgos pero también grandes oportunidades que deberán saberse aprovechar.  

 

En Venezuela y por ende en el Estado Zulia, aún el empresario del interior y el 
microempresario sufren el impacto de la competencia, los estándares productivos de 
calidad, diseño y precios exigidos por el mercado tienden a ser homogéneos a nivel mundial. 
Es por ello, que para poder afrontar exitosamente estos cambios las empresas requieren 
cada vez más utilizar los conocimientos científicos en el proceso productivo y de gestión en 
general, orientados a la reducción de los costos, incremento del diseño y valor agregado de 
los productos, generando así estrategias financieras que sean efectivas y adecuadas al 
contexto económico de las empresas objeto de estudio.  

 

Los enfoques tradicionales de finanzas actualmente ya no responden a las exigencias 
competitivas de los mercados. Al efecto como elementos condicionantes del sector en 
cuestión, se puede mencionar: las crecientes dificultades para la importación de materias 
primas a través de los procedimientos establecidos para la tramitación de divisas, la 
multiplicación de los problemas laborales, las cargas impositivas adicionales no imputables a 
los contratos, la inseguridad, la excesiva tramitología, la proliferación de legislaciones con 
excesivas responsabilidades y penalidades para el sector empresarial, un entorno confuso 
para la materialización de las inversiones y limitaciones crecientes para ejercer y aprovechar 
la capacidad exportadora.  

 

Ante esta realidad de problemas presentados las distintas empresas del sector 
metalmecánico requieren para obtener los recursos necesarios que les permitan el 
adecuado desarrollo contar con gerentes que se constituyan en lideres estrategas, capaces 
de identificar los aspectos que los puede afectar o beneficiar y estar preparados para 
enfrentar cualquier situación que se les presente con los recursos que cuenta, tratando de 
conseguir los que no posee y al mismo tiempo desarrollar, resaltar y mantener en el tiempo 
un efectivo control sobre los costos organizacionales y así afrontar situaciones de coyuntura 
económica.  

 

De tal manera que, es imperioso el diseño de estrategias financieras que fortalezcan el 
control de costos requiriendo un replanteamiento de los esquemas para el análisis del 
desempeño económico de la organización, ello con el fin único desde luego para conservar 
posiciones de vanguardia y transitar con éxito en la gestión empresarial.  

 

Las ideas expuestas anteriormente revisten pues la importancia de analizar las 
estrategias financieras para el control de costos en las empresas del sector metalmecánico 
en la región Zuliana-Venezuela. Debido a la gran expectativa de cara al 2009, en el que se 
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prevé un año de ajustes en los proyectos de inversión a consecuencia de las implicaciones 
de la crisis financiera internacional, el ajuste forzoso en las finanzas del sector público, el 
posible ajuste de los niveles de presión tributaria sobre el sector empresarial, el 
sostenimiento de la presión inflacionaria y probables limitaciones en la oferta de divisas.  
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2.- Estrategias. Apreciaciones Conceptuales.  

 

El estudio de las estrategias desde diversas perspectivas se relaciona con el contexto, 
tiempo y espacio de aplicación. En tal sentido, existen múltiples conceptos que facilitaran la 
comprensión de ellas. El desarrollo de estrategias por lo general de acuerdo con Ehrhardt y 
Brigham (2007), debe partir de la formulación de un plan corporativo global, el cual debe 
establecer los propósitos macro que demarquen la filosofía de gestión organizacional. Una 
vez definidos, los objetivos y su alcance, la compañía requiere pues definir una estrategia 
para conseguirlos. 

David (1997) define las estrategias como “el resultado del proceso de decidir sobre 
objetivos de la organización, sobre los cambios de estos objetivos, sobre los recursos 
utilizados para obtener estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, uso y 
organización de estos recursos”. (p.35) 

 De igual manera, Stoner (1996), define “La estrategia como la determinación de 
propósitos fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa y la adopción de los 
recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos”. (p.12) 

Por otra parte, Fierro (1994), señala que la estrategia es el proceso general de definir y 
lograr los objetivos de una organización, es decir, es la respuesta de la organización ante un 
entorno a lo largo del tiempo. Por lo que las estrategias viene a representar el como se va a 
utilizar los recursos aportados generando con ello los cursos de acción necesario para el 
logro de los objetivos propuestos.  Por su parte, Horngren y otros (2007), indica que el 
propósito de las estrategias, “Es especificar la manera en que una organización acopla sus 
capacidades con las oportunidades disponibles en el ámbito del mercado para lograr sus 
objetivos.”(p.456).   

Es así entonces, que las estrategias muestran la dirección, empleo general de 
recursos y esfuerzos, tratan de delinear exactamente como debe cumplir la empresa sus 
objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número enorme de programas, pero son una 
referencia útil para guiar el procesamiento y acción de la empresa además de lograr ventaja 
competitiva con respecto a sus rivales y sostenible en el tiempo. Esta utilidad consiste en la 
práctica y su importancia es guía en los planes que testifican su consideración por separado 
para su análisis.  

Thompson y Strickland (2004) exponen que: 

   Reaccionar ante los nuevos desarrollos que surgen en el entorno 
de las empresas es parte normal y necesaria del proceso de la elaboración 
de la estrategia. Siempre hay alguna ventana estratégica que se abre, ya 
sea debido a nuevos desarrollos competitivos, a tendencias del 
presupuesto en las necesidades y expectativas del comprador, a 
incrementos o disminuciones inesperados en los costos, a fusiones y 
adquisiciones entre los principales actores de la industria, a nuevas 
regulaciones, al hecho de que las barreras comerciales suban o bajen, o a 
otros incontables acontecimientos que hacen que resulte necesario alterar 
primero un aspecto y después otro de la estrategia actual.(p.233)  

Algunos autores consideran que los objetivos son parte de la estrategia, pero para 
otros esta se refiere sólo a los medios. Esta divergencia no es tal en la práctica empresarial 
del sector en estudio, puesto que los medios para alcanzar objetivos constituyen a su vez, 
objetivos.  
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2.1.- Clasificación de las estrategias:  

Las estrategias según Koontz y Weihrich (2004)  persiguen una dirección general, por 
lo cual se clasifican de la siguiente manera:  

• Estrategia de crecimiento: Da respuesta a las aspiraciones de ampliación y 
multiplicación de las actividades y de los beneficios del sistema organizacional.  

• Estrategia de finanzas: Permite de antemano la forma de adquisición, de 
determinación de capitales así como la asignación de capital de trabajo y sus derivados.  

• Estrategia de organización: Se refiere al tipo de módulo organizacional que adopta 
una empresa.  

• Estrategia personal: Están orientados a fomentar relaciones humanas con todos los 
beneficios para el arancel del trabajo que persiguen, sean mejoradas.  

• Estrategia de relaciones públicas: Establecen comunicación entre el medio interno 
y externo de la organización, crean una cercanía con el público y son susceptibles a la 
reglamentación gubernamental.  

• Estrategia de productos y servicios: Se persigue mediante la atención de las 
actividades, establecen un indicador de la eficiencia con que la compañía atiende a sus 
clientes, por consiguiente estas estrategias determinan lo que es y debe hacer una empresa.  

• Estrategia de mercadotecnia: Son aquellas que se han asignado  

para orientar a los administradores, a obtener productos o servicios que satisfagan a los 
clientes e incentivo para su uso o consumo. 

 Para Saldivar (1999), establece que es la forma en que la empresa se relaciona 
con el medio económico y social en el que opera, para el cual es necesario tomar 
en cuenta cuatro aspectos: objetivos, estructura, entorno y medio ambiente para 
poder analizarla.  

1. Objetivos: que constituyen el conjunto de propósitos y metas de tipo económico 
(rendimiento) financiero, técnico, comercial y social que pretenda alcanzar.  

2. La Estructura, constituida por los recursos con que cuenta para desarrollar sus 
funciones, y que incluyen:  

a. Los medios físicos de producción: locales, instalaciones, maquinaria, mobiliario y 
equipo.  

b. La tecnología que emplea en sus procesos productivos.  

c. La organización y los elementos humanos y los sistemas de trabajo administrativo.  

d. La posición comercial; imagen de la empresa, penetración en el mercado, prestigio 
de marcas, red de distribución, entre otros.  

e. Los recursos financieros fijos (capital y créditos a largo plazo).  

3. El Entorno, del que forman parte las personas y compañías con las que las 
empresas se relacionan directamente el curso de sus actividades; por ejemplo: los clientes, 
los proveedores, las instituciones de crédito, los organismos del gobierno y otros.  

4. El Medio Ambiente, que incluye aquellos elementos externos que en forma 
indirecta afectan tanto a la propia empresa como a su entorno; por ejemplo: la situación 
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económica general, la situación política, la reglamentación fiscal, el desarrollo de la 
tecnología y la evolución de los patrones culturales, costumbres y preferencias de la 
sociedad en general.  

La estrategia de la empresa se expresa por un conjunto de “estrategias funcionales”, 
congruentes entre sí. De la teoría desarrollada por los diferentes autores se puede analizar 
que básicamente el principal elemento en una estratégica es el logro de objetivos a corto y 
largo plazo de cualquier organización a través del medio ambiente, haciendo del entorno su 
mejor aliado y convirtiendo las amenazas en oportunidades que aseguren la proyección y 
mantenimiento de la empresa a través del tiempo.  

Los objetivos de esta investigación están guiados al análisis de las estrategias 
financieras para el control de costos en el sector metalmecánico, por ello se hace especial 
hincapié en las estrategias funcionales sin restar importancia a los otros niveles de 
formación de una estrategia. 

Estrategias funcionales:  

La estrategia general de las empresas está soportada por estrategias funcionales o 
subestrategias que corresponden a cada una de las principales funciones que desarrolla la 
organización, como son la comercialización, producción, suministro y el personal. De igual 
manera Thompson y Strickland (2004), argumentan que la estrategia funcional concierne al 
plan de acción administrativo para manejar una actividad funcional o un proceso importante 
dentro de un negocio.  

A su vez Frances (2001), comenta que en la formulación de la estrategia funcional, 
para cada función en particular, deben tomarse en cuenta cuatro insumos clave: la 
estrategia corporativa (incluyendo las estrategias funcionales y el análisis externo funcional 
de nivel corporativo, si las hay), la estrategia de negocios, el análisis interno funcional y el 
análisis externo funcional.  

Para la formulación de una estrategia funcional se deben analizar las tendencias de la 
industria y posición de los principales competidores. Una herramienta fundamental es el 
análisis de las oportunidades y amenazas del entorno pertinente al área funcional. Por lo 
que, Saldivar (1999) comenta los aspectos más relevantes de cada una de ellas,  la forma 
como afectan los resultados,  las finanzas de la empresa y detalla las estrategias: 
comerciales, de producción, de compras, de personal, y las financieras.  

Estrategias Comerciales:  

Comprende las decisiones relativas a los productos y servicios que ofrece la empresa 
y la forma como los promueve y distribuye. Para definirla es necesario entender claramente 
que es lo que se vende y a quien lo vende, en que se distinguen o destacan sus productos y 
servicios de la competencia así como la forma de promover las ventas y hacerlos llegar a los 
clientes.  

En síntesis, la estrategia comercial afecta los resultados, por los ingresos y costos 
asociados a los productos que ofrece y los mercados en que participa. También afecta al 
balance, en razón de los plazos de pago de los clientes y del tiempo de entrega de los 
pedidos o terminación del servicio. Por otra parte, la estrategia comercial determina en gran 
medida las inversiones en activos fijos por las características de los medios de producción, 
ya que estos dependen de la línea de productos y de las características  por las limitaciones 
de estructura y los recursos disponibles para soportar una cartera de cuentas por cobrar y 
un inventario de productos terminados, para un volumen de ventas determinado. Block 
(2001)  
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Estrategia de producción:  

Comprende decisiones acerca del grado o integración de la empresa, la elección de 
las tecnologías, así como procesos, instalaciones y equipos. Esto depende, en buena 
medida, del tipo de producto y mercado en que opera, ya que en ciertos casos solamente 
puede competir con una planta propia altamente integrada y en otros es más conveniente 
adquirir de terceros algunos de los componentes y servicios que requiere. De acuerdo con 
Saldivar (1999), la estrategia de producción afecta a la estructura financiera por el monto de 
las inversiones en activos fijos y los resultados por los costos de fabricación. Los procesos y 
equipos más avanzados son más costosos pero permiten producir grandes volúmenes a 
bajo costo, mientras que los métodos tradicionales requieren menores inversiones pero 
operan con costos de producción más elevados.  

Estrategia de compra e inventarios:  

Se expresa en relación con los requisitos de calidad, tamaño y frecuencia de los 
pedidos así como el plazo de pago a los proveedores. Esto influye sobre los resultados ya 
que afecta los precios de compra, si se hacen pedidos importantes y se paga de contado el 
precio será menor que si se piden lotes pequeños y se paga a mayor plazo. Saldivar (1999)  

Estrategia de personal:  

Se manifiesta en los criterios empleados para seleccionar al personal, capacitarlo, 
remunerarlo y promoverlo a puestos de mayor responsabilidad. Esto determina la capacidad 
y motivación de quienes trabajan en la empresa, así como su lealtad y eficiencia, y se refleja 
en los volúmenes, costos de producción y venta, la calidad de los productos, el porcentaje 
de desperdicios y procesos, y el rendimiento de la materia prima. La estrategia de personal 
puede afectar de manera significativa las cifras de resultados tanto en costos como en 
ingresos y márgenes. También se refleja en algunos renglones del balance, por los créditos 
que se otorguen y las reservas para jubilaciones, retiro de trabajadores y gratificación anual. 
Ortiz (2001).  

Estrategia financiera:  

Se configuran con base en las modalidades que se adoptan para obtener créditos y 
capital, para asignarlos dentro de la empresa. Esto afecta los resultados por los gastos 
financieros derivados de los créditos, e incide sobre el balance de la forma en que se 
componen el activo, el pasivo y el capital (autonomía financiera y 
liquidez).Independientemente de lo anterior las modalidades y mecanismos que se elijan 
para obtener los recursos donde el volumen de éstos condicionan y limitan la operación de 
la empresa en dos aspectos básicos: 

• En la estructura, por los recursos disponibles para adquirir medios de producción 
eficientes y recursos humanos capacitados.  

• En la estrategia comercial, por las limitaciones de estructura y los recursos 
disponibles para soportar una cartera de cuentas por cobrar y un inventario de productos 
terminados, para un volumen de ventas determinado. Saldivar (1999)  

Por otra parte, Francés (2001) manifiesta que la función de finanzas constituye el área 
funcional más centralizada. En la mayoría de los procesos de esta área funcional se logran 
ventajas importantes al consolidarlos para la corporación en su conjunto. También refleja los 
principales aspectos que debe tener una estrategia financiera, entre los cuales maneja 
nueve procesos, como lo son: Inteligencia financiera, formulación de un presupuesto de 
capital, gerencia de capital y política de dividendos, funciones y adquisiciones, tesorería, 
financiamiento de deuda en el largo plazo, manejo de impuestos, gerencia del riesgo y 
relaciones con la comunidad financiera.  
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La estrategia financiera se define por el apalancamiento de la empresa, por sus 
fuentes de financiamiento, por las condiciones, monedas de los créditos y otros pasivos; 
todo esto afecta la estructura financiera, su liquidez, autonomía, solvencia, así como el 
monto e importancia relativa de los gastos, productos financieros, y el riesgo financiero al 
que esta sujeta la empresa. Por otra parte, se puede decir, que los factores de la gerencia 
estratégica determinan la capacidad de la empresa para financiarse con recursos ajenos de 
crédito y capital. 

 De estas evidencias, se puede decir, que las estrategias funcionales afectan los 
resultados de la empresa, ya que están soportadas por estrategias fijadas por cada una de 
las áreas funcionales que todas forman conjunto y que trabajan sólo con un fin, lograr los 
objetivos trazados por la empresa y que de manera coordinada deben ser ejecutadas, 
ninguna debe estar aislada de la otra.  

2.2.- Implantación de las estrategias.  

Koontz y Weihrich (2004) señala para que planificación estratégica tenga éxito, se 
debe dar ciertos pasos para implantar las estrategias formuladas. A continuación se 
presentan recomendaciones que los administradores deben considerar cuando deseen que 
las estrategias funcionales les den la talla:  

1. Comunicación de las estrategias a todos los administradores que toman las 
decisiones claves; las decisiones deben comunicarse a todo el personal gerencial 
administrativo que está en posición de tomar decisiones sobre los programas y planes 
diseñados para ponerlas en práctica, por lo tanto deben estar para estos promotores.  

2. Asimismo, las estrategias deben estar bien formuladas por los miembros del comité 
ejecutivo y por el director general que participaron en su elaboración, deben ser 
comunicados por escrito; asimismo los altos ejecutivos y los subordinados deben 
asegurarse de que sean comprendidas por todos los que participan en su implementación.  

3. Desarrollo y comunicación de las premisas de planificación: los gerentes deben 
elaborar premisas (proporciones) críticas para los planes, explicarles a quienes  forman 
parte de la cadena de toma de decisiones y dar instrucciones para desarrollar programas de 
acuerdo a ellas.  

4. Si las empresas no incluyen los presupuestos claves sobre el ambiente en que  los 
planes operan, como es probable que las decisiones se basen en suposiciones  y 
preferencias personales, lo cual conducirán a una colección de planes no coordinados.  

5. Seguridad de que los planes de acción contribuyen y reflejan objetivos y estrategias 
importantes los planes de acción son programas y decisiones operacionales o tácticas, que 
se presentan en varias partes de una organización, sino reflejan los objetivos y estrategias 
deseadas los resultados serán esperanzas o intenciones imíteles, sino se pone cuidado en 
esta parte es muy probable que estos elementos repercutan muy poco o nada sobre las 
actividades de la empresa.  

6. Revisión periódica de las estrategias: las gerencias pueden ser apropiadas si 
cambian las condiciones del entorno o del sistema interno de la empresa. Por consiguiente 
deben revisarse periódicamente.  

7. La revisión de las estrategias quizás requiera reevaluar el ambiente externo en 
busca de nuevas oportunidades y amenazas así como el integrarlo  con respecto a las 
fortalezas y debilidades. 
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 En resumen la situación competitiva en la empresa puede sufrir cambios debido a las 
nuevas fuerzas que requieren de una revisión periódica de las estrategias.  

2.3 Fuentes de financiamiento  

Las empresas cualesquiera que sea su tamaño y actividad productiva a la cual se 
dedican, necesitan fondos para su funcionamiento y así poder cumplir el objetivo o misión 
que motivó su creación. En diversos momentos la pequeña empresa requiere de capital en 
efectivo. Existe un cierto número de fuentes de financiamiento comúnmente usados, entre 
los cuales están: ahorros personales, préstamos de bancos comerciales, créditos 
comerciales, préstamos de proveedores, préstamos de amigos y parientes, préstamos de 
entidades estatales. Toda empresa tiene diferentes etapas y dependiendo de la etapa en 
que se encuentre será el tipo de financiamiento requerido, claro está, es difícil establecer 
unas reglas comunes y de aplicación general, ya que esa necesidad dependerá en gran 
medida de las actividades y del entorno económico donde se desenvuelven.  

En la actualidad el pequeño empresario y en particular el del sector bajo estudio en 
esta investigación se encuentra en un conflicto financiero ya que los organismos o 
instituciones financieras de apoyo tienen limitados recursos presupuéstales para las 
mismas, además que la crisis generalmente son por dinero, por préstamos por conseguir o 
conseguidos, cuyos costos de financiamientos siempre serán muy altos en comparación con 
los ingresos que el microempresario puede generar de su unidad productiva. Entre las 
estrategias a seguir por la microempresa figuran: buscar una autonomía que signifique ser 
autosuficiente en cuanto a requerimientos financieros se refiere; ser capaz de generar los 
suficientes ingresos como para financiar la compra de materia prima, maquinarias, equipos, 
terreno, pagar nómina, gastos de administración y tener capacidad de pago a los 
proveedores a corto plazo por medio de una buena aplicación de recursos, para obtener 
liquidez que le ayude a cubrir los pasivos demandados y les genere suficiente rendimiento 
para garantizar su crecimiento.  

Por otra parte, la falta de liquidez en las empresas hace que los directivos recurran a 
las fuentes de financiamiento, estas permiten proveer los recursos para enfrentar sus 
gastos, obligaciones, ampliar o modernizar sus instalaciones, adquirir activos, iniciar nuevos 
proyectos, reestructurar sus pasivos, a corto, mediano, y largo plazo, entre otras. Estas 
fuentes pueden ser internas o externas.  

2.3.1 Financiamiento interno  

Se consideran financiamiento interno a los fondos obtenidos de las operaciones 
propias de la organización constituidos por la venta, operación o liquidación de los propios 
activos y la capitalización de los dividendos.  

Activos  

Según Díaz (2001), los activos representan los bienes y derechos, propiedad del ente 
económico, que en la medida de su utilización serán fuente potencial de beneficios 
presentes y futuros. Ahora bien según el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Committe por sus siglas en ingles, IASC) en su marco 
conceptual (2005) manifiesta que los activos son aquellos recursos controlados por la 
entidad, como resultados de sucesos pasados, de que la entidad espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos.  

 

Por su parte, Kieso y Weygant (1999), comentan, el activo es el corazón de toda 
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empresa, siendo los generadores de flujos que posteriormente procederán a utilizarse en el 
pago de las obligaciones, y para el crecimiento de la empresa. Pudiera concluirse 
comentando que los activos son los recursos económicos de toda organización, están 
constituidos por dinero, inversiones a largo plazo, otros bienes tangibles o intangibles, 
cargos diferidos u otros activos. Tienen la característica principal de servir para su canje por 
otros activos, producir riqueza para el ente, así como para cancelar las obligaciones o para 
su distribución entre los propietarios. 

 Para efectos de la investigación todas estas posturas tienen la misma relevancia, 
engloban un mismo significado de lo que implica para las empresas objeto de estudio la 
terminología activos, sin embargo, existe inclinación por los estudios realizados por Kieso y 
Weygant este los considera para el crecimiento de la empresa, lo cual es parte del proceso 
de la investigación. Por la otra, el IASC los considera como aquellos que son controlados 
por las empresas extrapolando las fronteras de la propiedad, otorgando otro sentido a la 
definición siendo lo característico en esta nueva concepción el control de los activos y 
prevaleciendo la sustancia económica por encima de lo legal. 

Clasificación de los activos  

Según Redondo (1998) los activos se clasifican en: circulante, cuentas y efectos por 
cobrar, inversiones a largo plazo, fijos, intangibles, diferidos y otros activos.  

Activo circulante  

Corresponden al grupo con mayor liquidez con los que cuenta la empresa para cumplir 
sus obligaciones inmediatas, y a su vez se clasifican en disponibles, exigibles, realizables, 
suministros, inversiones temporales y prepagados. Dentro del circulante se encuentra el 
efectivo, considerando como tal las partidas que se mencionan a continuación:  

• Dinero de curso legal, propiedad de la empresa, es decir, dinero de obligatoria 
aceptación en el país, con las limitaciones que la ley impone según lo especificado en la Ley 
del Banco Central de Venezuela y la Ley General de Bancos y otras Instituciones 
Financieras.  

• Depósitos realizados en bancos, en las cuentas corrientes y de ahorros a favor de la 
empresa.  

• Instrumentos de crédito inmediato: cheques ordinarios, de gerencia, de viajeros, giros 
postales y telegráficos y otros instrumentos de crédito y cobro inmediato, aceptados por los 
bancos con los cuales realiza transacciones la empresa. Todos y cada una de las opciones 
de activos circulante representan para la unidad productiva un modo de financiamiento 
interno de corto plazo el cual tiene como utilidad primordial el auxilio inmediato de la 
empresa.  

Por otro lado, es pertinente resaltar que según el Marco Conceptual (2005) establece 
el cambio de terminología de este grupo de activos señalados a: “Activos Corrientes”, para 
todos los recursos controlados con liquidación inmediata de uno o dos ejercicios contables.  

Cuentas por cobrar  

Según Redondo (1998) estas constituyen los créditos a favor de la empresa, 
correspondientes a las ventas, prestación de servicios y demás operaciones normales, 
incluyendo cuentas de clientes no garantizadas, efectos o documentos por cobrar. Es 
necesario acotar que las cuentas por cobrar están respaldadas por facturas que le 
permitirán al propietario en un tiempo determinado  recuperar el dinero y las ganancias 
invertidas, además de poder contar con dichos respaldo para poder tener otro tipo de 
financiamiento como el factoring, el cual se detallará próximamente. 
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Para Chillida (1999)  las cuentas por cobrar que aparecen en el balance general de las 
empresas son las ventas del ejercicio todavía pendientes de cobros. El cobro esta diferido y 
significa que la empresa concede a sus clientes un plazo para pagar con la finalidad  de 
facilitar las ventas entregando la propiedad del bien o la prestación del servicio con la 
facilidad de pagar a posteriores el valor del mismo.   

Inversiones a largo plazo  

Para Redondo (1998), las inversiones a largo plazo se realizan como requisito 
necesario para mantener o mejorar la eficiencia de las operaciones presentes o futuras del 
ente inversor. Representan bonos, acciones, edificios y terrenos no usados por la empresa, 
en muchas ocasiones suele hacerse inversiones en bienes raíces no para usarlos, sino 
como una forma de obtener rentas. Su conversión en efectivo es más de un año y por lo 
tanto, podrán ser una fuente de financiamiento. 

Se puede evidenciar que estas buscan maximizar el rendimiento del dinero excedente 
generado en el proceso productivo, si bien es cierto en ocasiones las organizaciones 
pudieran realizar inversiones con dinero que no fuese excedente, seria una debilidad del 
proceso de gestión, este pudiera estarse utilizando en su proceso operativo.  

Propiedad, planta y equipos.   

A juicio de Redondo (1998),  estos son bienes de naturaleza permanente, necesarios 
para desarrollar las funciones de una empresa, los cuales se dividen en tangibles e 
intangibles. En cuanto a los tangibles, representan la inversión que tiene la empresa en 
bienes con materia corpórea, como son: terrenos, edificios, maquinarias, instalaciones, 
muebles, enseres y equipos, es decir, bienes sujetos a depreciación y otro no sujeto a 
depreciación (terreno). 

 En este marco Catácora (1998), establece que su naturaleza es permanente, los 
cuales deben permanecer en el tiempo, utilizarse para el giro del negocio y no existir la 
intención de venderlos.  

Es concluyente comentar que este tipo de activo se genera no para la venta sino para 
su proceso operativo (en el caso de las empresas en estudio) y pudiera utilizarse como 
fuente de financiamiento siempre que no interfiera su desincorporación en la realización de 
las actividades de comercialización a no ser que se venda (con ganancias o pérdidas) para 
luego sustituirlo por otro de mayor tecnología o mejor operatividad.  

En el mismo rubro están los activos intangibles, a juicio de Redondo (1998) lo 
conforman aquellas cuentas que presentan bienes y derechos jurídicos intangibles 
(inmateriales), suelen tener un carácter de inversión permanente. Las cuentas principales 
representadas en este grupo de activos suelen ser: patentes, marcas de fábrica, 
concesiones, franquicias o derechos de explotaciones, fondos de comercio, entre otros.  

Adicional a lo antes expuesto agrega Guajardo (2000), “que estos inmateriales no 
deben ser considerados como gastos, lo cual le da la potencialidad para generar utilidades, 
y ayudar a reducir los costos operativos”. (p.47). Se puede evidenciar en los planteamientos 
de los dos autores, a pesar de no tener una estructura física no se les exime de ser 
clasificados como activos ya que los mismos son aprovechados por las organizaciones en la 
generación de su proceso operativo.  
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Cargos diferidos  

Estos a juicio de Redondo (1998), son partidas que representan gastos cuantiosos 
para la empresa, los cuales deben amortizarse en varios períodos; constituidos por gastos 
de organización y constitución, mejoras en propiedades arrendadas, gastos de investigación 
de nuevos productos, gastos de instalación,  publicidad y propaganda.  

Comenta Catácora (1998), estos gastos no ocurren de manera frecuente ya que su 
desembolso es atribuible a futuros ejercicios económicos, agregando además, los 
denominados gastos, pero haciendo la salvedad del beneficio generado a las empresas por 
largos períodos, lo cual a pesar de ser una contradicción deja claro su condición de activos, 
sólo se denominan gastos dado los grandes desembolsos inmediatos. 

 Al igual que los intangibles estos no tienen estructura corpórea, pero son activos 
generadores de beneficios para las organizaciones, por ello autores como Guajardo (2000), 
lo incluyen dentro de la categoría de intangibles, sufriendo igualmente un proceso de 
amortización.  

Otros activos  

Estos según Carrero y Otros (1995)  están constituidos por cuentas que representan 
cualquier otro activo no determinado dentro de las agrupaciones precedentes e incluirán las 
siguientes partidas: documentos en trámites judiciales, depósitos dados en garantía, 
préstamos por cobrar funcionarios y empleados, entre otros.  

Por lo antes expresado se puede concluir que depende de las políticas utilizadas por la 
empresa en su proceso de financiamiento interno y de las necesidades a solventar 
procederá a hacer uso de los activos y lograr de esta manera los recursos necesarios para 
el desarrollo de sus operaciones o el logro de algunas metas previamente establecidas.  

Capitalización de dividendos  

La política de dividendos de una empresa, es un plan de acción que deberá seguirse 
en torno a su decreto y distribución. Debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos 
básicos: 

  

• Maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa  
• Proporcionarle suficiente financiamiento a la organización.  

 

Ambos objetivos están interrelacionados, y deben alcanzarse en función de los 
factores influyentes en su formulación. Por otra parte, La Ley del Impuesto sobre la Renta 
(2001) en su artículo 69, establece que el dividendo se origina cuando al excedente de la 
renta se les disminuye la renta neta fiscal gravada y la renta derivada de los dividendos 
percibidos de otras empresas. Al respecto Drows (1994), manifiesta que el establecimiento 
de una política de dividendos requiere de un equilibrio entre el deseo de los accionistas de 
recibir parte de las ganancias a través de dividendos en efectivo y el deseo de la 
organización de reinvertirlas para financiar su crecimiento.  

Aunado a lo anteriormente expresado es preciso comentar que las empresas en rápido 
crecimiento tienen fuertes necesidades de fondos, pagando normalmente bajos dividendos, 
inclusive en los primeros años de crecimiento no realizando ninguna cancelación para 
proceder a su capitalización, lo cual pudiera generar un proceso de inconformidad en los 
accionistas si estos no se cancelan consecutivamente. Igualmente hay organizaciones 
donde los inversionistas prefieren que se retenga y reinvierta las ganancias en su provecho, 
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en vez de pagarlas en dividendos siempre y cuando el rendimiento del capital social sea 
mayor a la tasa de rendimiento que los inversionistas podrían conseguir si recibieran 
dividendos y los reinvirtieran en alguna otra oportunidad de inversión con un riesgo 
equivalente.  

2.3.2 Fuentes de financiamiento externo  

La fuente de financiamiento externo es la búsqueda de fondos por parte de la 
organización con personas o instituciones fuera de ella, están conformadas por la emisión 
de acciones y los pasivos.  

Es necesario acotar que cuando una sociedad anónima desea financiar uno o varios 
proyectos, puede hacerlo a través del mercado monetario (prestamos bancarios a corto 
plazo) a través del mercado de capitales, este implica necesariamente emisión de valores a 
través del procedimiento de oferta publica (acciones, obligaciones, entre otros) y el mismo 
se divide entre mercado primario o de emisión y mercado secundario. Becerra (2001) 

Emisión de nuevas acciones  

El capital social de las empresas según Guajardo (2000) “Esta representado por 
acciones, las cuales representan la parte proporcional del capital de la sociedad, así como 
los derechos que confieren a sus accionistas o socios por su participación en la 
organización” (p.40). Estas acciones se clasifican en comunes y preferentes y como 
herramienta de financiamiento, tal y como a continuación se explican: 

 Emisión de acciones comunes:  

Para Casal de Altuve (1998) las acciones comunes son aquellas que tienen las 
mismas características y otorgan los mismos derechos a sus tenedores tales como: voto en 
asambleas, percibir dividendos decretados en junta directiva, participar en la liquidación, 
derecho de suscripción en caso de aumentos de capital.  

Los accionistas comunes actualmente tienen el derecho de conservar su propiedad 
proporcional en la organización. Si esta emite acciones comunes adicionales se le debe 
conceder el derecho de suscribir las nuevas para que puedan mantener su participación 
accionaría en la compañía. Es importante destacar que como fuente de financiamiento, la 
emisión de nuevo capital social común y consecuentemente la incorporación de recursos a 
la empresa es muy importante, ya que se logran los siguientes elementos de financiamiento:  

• Solidificación de la estructura financiera de la empresa, pues se incorporan nuevos 
recursos cuya contrapartida es el capital social.  

• Reducción del nivel de apalancamiento, pues los nuevos recursos no provienen de 
pasivos, sino del capital social.  

• Reducción del costo financiero (intereses a cargo) al no contratar nuevos pasivos.  

• Reducción de la carga financiera al no impactar al flujo de efectivo de la empresa con 
amortizaciones periódicas de capital e intereses tal y como se generaría con un pasivo.  

Los nuevos accionistas pueden ser incorporados a la administración de la empresa, lo 
que ejercería presiones para profesionalizar y hacer más eficiente su administración, 
además de tener nuevas fuentes de ideas y tecnologías. Los inconvenientes principales de 
una nueva emisión de acciones se resumen en dos principales puntos:  

Los recursos obtenidos son más costosos que los provenientes de fuentes de pasivos, 
ya que los dividendos (costo de capital recibido) no son deducibles de impuestos, y los 
intereses pagados por los pasivos si lo son. Se reduce el rendimiento de la inversión de 
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acciones con los nuevos recursos provenientes del capital en relación con recursos 
provenientes del pasivo.  

Para que la emisión de acciones sea una fuente de financiamiento, se requiere de la 
colocación por medio de una oferta primaria de acciones, sea esta pública o privada. En el 
marco de ideas de la Ley de Mercado de Capitales (1998) en su artículo 115 establece:  

“Las empresas que hagan ofertas públicas de sus acciones deberán 
repartir entre sus accionistas no menos del 50% de las utilidades netas 
obtenidas en cada ejercicio económico, después del apartado del impuesto 
sobre la renta y deducidas las reservas legales, lo cual no menos del 25% 
deberá ser efectivo, en caso de existir déficit acumulado, las utilidades 
deberán ser destinadas a la compensación de dicho déficit y el excedente 
de utilidades será repartido de acuerdo a la forma antes establecida.”  

Puede observarse entonces que la emisión de acciones como fuente de 
financiamiento deberá cumplir con requisitos legales antes de su oferta en el mercado.  

Pasivos  

Antes de empezar a abordar las fuentes de financiamiento externo es necesario tomar 
en consideración las cuentas del pasivo, para el Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASC)  un pasivo es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos, es decir, estas constituyen las obligaciones 
que la empresa debe afrontar a corto y largo plazo. A juicio de Pérez (2000), “cuando 
establece la necesidad de las organizaciones de seleccionar diferentes alternativas de 
financiamiento para sus proyectos, independientemente de cual sea este, lo importante es lo 
que puedan generar por medio de los pasivos”. (p.56)  

Asimismo, una parte de los pasivos están constituidos por pasivos a corto plazo y lo 
comprende deudas y obligaciones pagaderas por la empresa dentro de un plazo aproximado 
no mayor de un año. Según Romero (2002), lo constituyen los proveedores, documentos por 
pagar, acreedores, anticipo de clientes, dividendos por pagar, crédito fiscal, impuestos y 
derechos por pagar, impuestos y derechos retenidos por enterar, impuesto sobre la renta 
por pagar, anticipo de los trabajadores, rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados 
por anticipado. 

 No obstante, a pesar de las opciones representadas en los pasivos a corto plazo, de 
acuerdo con Ehrhardt y Brigham (2007), este tipo de financiamientos resulta mas riesgoso 
que el crédito a largo plazo, por lo cual debe existir un manejo equilibrado del mismo en el 
que no se comprometan a niveles peligrosos los flujos de efectivos operativos de la 
organización. 

Por otra parte el pasivo a largo plazo comprende las obligaciones a pagarse dentro de 
un plazo mayor de un año, aproximadamente a partir siempre de la fecha de decreto de 
dividendos. Entre estas se encuentran, las hipotecas por pagar, efectos a pagar, emisión de 
empréstito, impuestos a pagar y la emisión de bonos.  

En cuanto a este tipo de financiamiento Drow (1994), lo resume en préstamos a plazo 
y bonos. En cuanto al préstamo a plazo, se paga dependiendo del tiempo estipulado para su 
cancelación, suele negociarse con un banco comercial, una compañía de seguros o una 
institución financiera. En este tipo de financiamiento, el principal y los intereses se pagan en 
abonos durante la vida del préstamo.  
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Por su parte, la emisión de bonos son convenios de deuda a largo plazo emitidos por 
gobiernos, empresas y cualquier organización previamente autorizada para ello. Cuando se 
decide emitirlo estos conllevan dos promesas, la de cancelar su valor principal a la fecha de 
redención y la de pagar los intereses en los convenios previamente establecidos. Las 
compañías en la búsqueda de fondos pueden hacer uso tanto del financiamiento interno 
como del externo, evaluando las condiciones presentes en cada una, de manera que 
puedan seleccionar la opción más aceptable para sus necesidades y requerimiento.  

3. Gestión financiera y el Control de Costos.  

Según Sánchez (1992) “La gestión financiera requiere conocer el ámbito de acción de 
la toma de decisiones y sus efectos a corto, mediano y largo plazo, estas representan la 
necesidad de fondos de un periodo menor e igual a un año, al igual que la distribución de los 
mismos en los diferentes requerimientos de la organización, así como el ejecútese de las 
acciones operativas y administrativas”. (Pág. 65)  

La gestión, financiera esta íntimamente relacionada con la toma de decisiones 
relativas al costo y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la 
política de dividendos; enfocándose en dos factores primordiales como la maximización del 
beneficio y la riqueza. 

 En líneas generales la gestión financiera en las organizaciones busca implementar 
acciones tendientes a lograr una eficiente administración y control de los costos de los 
recursos económicos asignados o generados por parte de la organización, buscando 
garantizar su equilibrio y estabilidad económica, siendo el gerente financiero el encargado 
de este proceso.  

Gómez (2005) manifiesta que en la actualidad estamos viviendo un proceso de 
cambios sustanciales dentro del contexto financiero, ello impulsado por el acortamiento del 
ciclo de vida de los productos y servicios, el incremento del catalogo de oferta,  el aumento 
de los costos indirectos, la internacionalización de los mercados y una consumidores mejor 
informados. 

Lo expresado por el autor anterior ha conllevado necesariamente a una reducción de 
los márgenes empresariales y a un estricto monitoreo a los costos organizacionales, para 
así facilitar una optimización de los mismos y un perfil competitivo en el mercado. 
Definitivamente la dirección financiera estratégica de las organizaciones debe apoyarse en 
un adecuado y sistematizado control de costos que este en plena línea con los propósitos 
globales de la empresa, de modo tal que coadyuve en su gestión económica. 

Gitman (2000) plantea que el objetivo de los administradores financieros está basado 
en lograr los objetivos de los accionistas, de ser así alcanzarán los propios. Por otra parte, 
Scout y Brigham (2000) comentan que los objetivos financieros se llevan a cabo bajo la 
responsabilidad del gerente financiero, lo cual maximizará no sólo los beneficios de los 
accionistas, sino también de los clientes.  

Aunado a la información anterior, es pertinente acotar la necesidad de que la gestión 
tome en consideración el riesgo comercial y económico presente en los proyectos de 
inversión realizados por la organización, buscando lograr un equilibrio entre ambos, puesto 
que, si la empresa se enfrenta un nivel bajo de riesgo comercial pudiera ser mucho más 
agresiva al utilizar las fuentes de financiamientos externas.  

Es prioritario considerar que dependiendo de los objetivos en materia financiera 
trazados por las organizaciones, se dirigirán los esfuerzos para su consecución, por ello la 
presente investigación se aboca por los planteamientos de Scout y Brigham (2000) ya que 
en el proceso de gestión se debe buscar la satisfacción de los dueños de la empresa, pero 
también del generador del proceso de comercialización, es decir, del cliente.  



 

 

 

153 

Las organizaciones económicas como entidades diseñadas por las personas para 
alcanzar fines individuales y colectivos, tienen en estos momentos un gran reto frente a los 
sistemas de control de costos que aplican en las actividades de su diario funcionamiento, 
por ello se torna viable establecer algunos puntos de soporte para establecer las 
herramientas necesarias para tener un buen sistema de inspección y verificación, que en el 
corto plazo nos dará las luces para evaluar si los procedimientos que se están 
implementando son los adecuados y los que nos proporcionan el mayor beneficio.  

Ya que las organizaciones pueden planificar e implementar cambios en su carácter y 
estructura fundamental por lo anteriormente dicho, toman gran relevancia los conceptos de 
eficacia en cuanto afectan las relaciones entre la organización y el entorno y la eficiencia por 
que afectan la estructura interna y las actividades operativas de la organización.  

La gestión financiera esta íntimamente vinculada con la toma de decisiones, 
relacionada ésta a su vez con el tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura 
de la financiación y a la política de dividendos,  y enfocadas en dos factores primordiales tal 
como la maximización del beneficio y el de la riqueza.  

Ante esta realidad  para lograr estos objetivos una de las herramientas más utilizadas 
y que sea realmente eficaz la gestión financiera es precisamente el control de costos, pues 
garantiza en un alto grado la consecución de las metas fijadas por los creadores, 
responsables y ejecutores del plan financiero, amen de que los costos juegan un papel muy 
importante para el desarrollo organizacional, ya que son la base de la determinación de 
ingresos, planeación de utilidades, y control interno administrativo.   

Al respecto de lo indicado, el departamento de costos tiene que proporcionar 
diferentes informes adecuados a las necesidades organizacionales, en distintos grados, 
según el nivel de responsabilidad que se trate, para así asegurar un efectivo control sobre 
sus costos ocasionados. Para Del Rio (2004) al preparar Informes y Estados de Costos, hay 
que tener en cuenta que pueden ser dirigidos a tres niveles de dirigentes (Superiores, 
Departamentales, y Capataces). Por su parte, Hormgren (2007) los denomina (Estratégicos, 
Tácticos y Operativos)  

En definitiva los responsables directivos de un ente deben periódicamente hacer 
revisiones de sus costos, a través de informes, analizando y discutiendo los distintos 
problemas que pudieran surgir en la gestión económica empresarial, tomando decisiones de 
acuerdo con ciertas políticas, estilos de gerencia, planes estratégicos financieros, entre 
otros, siempre apegados y en línea con los propósitos corporativos fijados.  

4.- Estructura Organizacional y Niveles de Responsabilidad.  

 La estructura organizacional es la distribución de líneas de responsabilidad dentro de 
una empresa, esta distribución puede estar enfocada a las funciones, al producto o servicio, 
o al aspecto geográfico del ente de que se trate, sin importar cual sea el nivel organizativo, 
cada gerente esta a cargo de un centro de responsabilidad, y dependiendo de su nivel 
jerárquico (Operacional, táctico y/o estratégico) será asimismo el grado de control. 

  Horngren (2007) señala que los niveles de responsabilidad representados por 
los distintos centros (Ingresos, Costos, Utilidad y de Inversión) pueden estar estructurado 
para promover una mejor alineación de las metas individuales y de las metas de la 
compañía. Por su parte el uso adecuado de los informes de costos, ingresos, beneficios e 
inversiones ciertamente pueden ayudar a la gerencia a poner en practica y evaluar las 
estrategias, advirtiendo de modo oportuno sobre fallas en la gestión financiera, revisando el 
desempeño económico, y retroalimentando finalmente las estrategias empresariales      

5.- Resultados de la investigación. 
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El análisis y discusión de los resultados esta referido a responder al objetivo general 
de la investigación, el cual es analizar las Estrategias Financieras para el Control de Costos  
de las Empresas del sector Metalmecánico de la Región Zuliana-Venezuela.  

Dicho análisis se presenta en función de los resultados obtenidos en el estudio piloto, 
la cual fue aplicada a un total de 4 empresas del sector metalmecánico en el Estado Zulia-
Venezuela. Dichos resultados se presentan considerando las frecuencias absolutas y 
relativas obtenidas en los cuestionarios de la investigación, en función de los objetivos, 
dimensiones e indicadores del estudio. 

Con relación a los fundamentos de las necesidades financieras de las empresas del 
sector metalmecánico del Estado Zulia-Venezuela se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Cuadro N° 1  

 

Necesidades financieras de las empresas del sector Metalmecánico en la Región 
Zuliana-Venezuela. 

      SI  %  NO  %  TOTAL 

COMPRA DE ACTIVOS A LARGO PLAZO    2  50%  2  50%  100% 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO    2  50%  2  50%  100% 

DEUDA A CORTO PLAZO      1  25%  3  75%  100% 

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA    1  25%  3  75%  100% 

OTRA: ESPECIFIQUE      0  0%  4  100%  100% 

 

Fuente: Urdaneta y Rodríguez (2009) a partir de información suministrada por empresas. 

 

En el cuadro N° 1, al identificar los fundamentos de las necesidades financieras de la 
organización, se observó que un 50% de las empresas estudiadas acotó estar basadas en 
compras de activos a largo plazo; del mismo modo un 50% reconoció considerar el capital 
de trabajo operativo, y un 25% respondió estar de acuerdo con el reconocimiento de la 
deuda a corto plazo y el refinanciamiento de deuda respectivamente para el establecimiento 
de requerimientos financieros; lo cual indica que las empresas del sector metalmecánico le 
dan una mayor atención a la adquisición del inmovilizado no corriente y al activo a corto 
plazo para la determinación de las necesidades de fondos para el financiamiento en el 
desarrollo de sus actividades. 

 

Grafico No. 1 
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Grafico N° 1. Necesidades Financieras. 

 

 Los resultados plasmados en la grafica N° 1, es ratificado por Koontz y Weihrich 
(2004), quienes afirman que las estrategias de financiamiento se enfocan en permitir de 
antemano la forma de adquisición, determinación de capitales, así' como la asignación de 
capital de trabajo y sus derivados.  

 

Partiendo de estos resultados se puede conocer que las necesidades financieras del 
sector Metalmecánico se apoyan referencialmente en los activos del negocio, con menos 
atención sobre el manejo de la deuda. 

Cuadro N° 2 

 

Estrategias financieras desarrolladas para el control de costos en las empresas del 
Sector Metalmecánico en la Región Zuliana-Venezuela. 

      SI %  NO  %  TOTAL 

APALANCAMIENTO PROPIO    3  75%  1  25%  100% 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO    0  0%  4  100% 100% 

INTERCAMBIO  DE  ACTIVOS  CON  OTRAS 
EMPRESAS  0  0%  4  100% 100% 

COMBINACION DE NEGOCIOS CONJUNTOS CON TERCEROS  1  25%  3  75%  100% 

OTRA: ESPECIFIQUE      0  0%  4  100% 100% 

 

Fuente: Urdaneta y Rodríguez (2009) a partir de información suministrada por empresas. 

 

En el cuadro N° 2, al investigar respecto de las estrategias financieras para el control 
de costos desarrolladas en la empresa, se observó que un 75% respondió utilizar el 
apalancamiento propio, mientras que un 25% reconoció realizar combinaciones de negocios 
conjuntos con terceros, lo cual denota la prevalencia de un financiamiento interno 
sustentada en la reinversión de utilidades a través de la capitalización de dividendos, 
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incorporación de nuevos accionistas, prestamos a propietarios, liberación de reservas 
propias para contingencias, entre otros.  

 

 

Grafico N° 2. Estrategias Financieras. 

Esto es corroborado por Saldivar (1999) quien afirma que las estrategias financieras 
deben configurarse con base en las modalidades que se adoptan para obtener créditos y 
capital,  para asignarlos dentro de la empresa, considerando para ello la periodicidad con la 
cual deben ejecutarse. Esto afecta los resultados por los gastos financieros derivados de los 
créditos e incide sobre el balance de la forma en que se componen el activo, el pasivo y el 
capital (autonomía financiera y liquidez). Por lo tanto, se puede afirmar que es característico 
el uso de un financiamiento interno en el control de costos para estas empresas del sector 
metalmecánico. 

Cuadro N° 3 

 

Inversiones en activos prioritarias para las empresas del Sector Metalmecánico en la  
Región Zuliana-Venezuela. 

 

      (1) %  (2)  %  (3)  %  (4)  %  TOTAL 

INVENTARIO      0  0%  3  75%  0  0%  1  25%  100% 

MAQUINARIAS      4  100% 0  0%  0  0%  0  0%  100% 

INMUEBLES PARA LA PRODUCCION    0  0%  1  25%  1  25%  2  50%  100% 

VEHICULOS         0  0%  1  25%  2  50%  1  25%  100% 

Nota: En el Cuadro la escala de preferencia va del (1) al (4). Donde (1) es el más prioritario 
y el (4) el menos prioritario. 

Fuente: Urdaneta y Rodríguez (2009) a partir de información suministrada por empresas. 

 

En el cuadro N° 3, al analizar las inversiones en activos prioritarias del sector bajo 
estudio, se observó que el 100% de las unidades encuestadas coincidió en darle preferencia 
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al rubro de Maquinarias, en un segundo orden se ubico el Inventario con una preferencia del 
75%, quedando relegados a un 25% los rubros de Inmuebles para la producción y los 
Vehículos respectivamente con la menor preferencia. 

 

 

Grafico N° 3. Inversión en Activos. 

Estos hallazgos reflejados en el grafico N° 3 son importantes a la luz de los 
planteamientos de Francés (2001) para quien la reinversión del dinero relacionados con la 
compra de nuevos activos es fundamental para acrecentar el valor del negocio en marcha, 
pues ello considera el pronóstico detallado del comportamiento de todas y cada una de las 
partidas financieras relacionadas con la creación de dinero dentro de la empresa, como 
serán las ventas, costos de ventas, insumos, de personal, así como inversiones temporales, 
en activos fijos y manejo del efectivo.  

 

Cuadro N° 4 

 

Niveles organizacionales receptores de informes de costos en las empresas del 
Sector Metalmecánico en la Región Zuliana-Venezuela. 

      SI %  NO  %  TOTAL 

NIVEL ESTRATEGICO      2  50%  2  50%  100% 

NIVEL TACTICO      0  0%  4  100% 100% 

NIVEL OPERATIVO      3  75%  1  25%  100% 

OTRA: ESPECIFIQUE      0  0%  4  100% 100% 

 

Fuente: Urdaneta y Rodríguez (2009) a partir de información suministrada por empresas. 

 

En el cuadro N° 4, los identificar los niveles organizacionales receptores de informes 
de costos, se encontró que un 50% acotó dirigir los mismos a un nivel estratégico, y un 75% 
reconoció preparar informes para un nivel operativo, ratificando lo referido por Del Rio 
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(2004) y Horngren (2007) en relación con los informes de costos por niveles de 
responsabilidad, prevaleciendo el nivel mas bajo de la empresa y en un según termino el 
estratégico para dirigir las inversiones de la empresa. 

 

 

Grafico 4. Niveles Organizacionales. 

De acuerdo con lo encontrado en la grafica N° 4 es clara la participación de los 
niveles de mandos bajos dentro del control de costos organizacional y la identificación plena 
de autoridades tal y como están planteados teóricamente. Asimismo esta clase de 
organización, permite que exista un mayor grado de control y autonomía financiera al 
evaluar constantemente los diversos niveles de responsabilidad existentes en las empresas 
del sector. 

 

6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las conclusiones del estudio se enfocan en sintetizar los hallazgos obtenidos en el 
presente trabajo de investigación dirigido a analizar las estrategias financieras para el 
control de costos en las empresas del sector Metalmecánico en la Región Zuliana-
Venezuela.  

1. Al identificar los fundamentos de las necesidades financieras de las empresas del 
sector, se encontró que las organizaciones establecen como referencia básica en primer 
término la compra de activos a largo plazo y en segunda instancia el capital de trabajo 
operativo, dándolo una menor preferencia al endeudamiento para la determinación de 
fondos financieros. Estas empresas utilizan este modo de trabajo debido a que es un sector 
con altos grados de necesidad en inmovilizados para la producción, y también en razón de 
que el contexto económico venezolano se caracteriza actualmente por un signo monetario 
débil y de elevadas tasas de interés por lo cual es inconveniente hasta cierto nivel el uso del 
apalancamiento externo.  

2. En relación con el análisis de las estrategias financieras para el control de costos, 
se hallo que las empresas del sector metalmecánico emplean en mayor proporción es el 
financiamiento interno y en un menor grado la combinación estratégica de negocios  con 
terceros. Es de resaltar en este aspecto que se observó un política desarrollada de 
reinversión o retención de utilidades que temporalmente pudiera resultar una estrategia 
general en aras de conseguir el financiamiento requerido,  para así aumentar el rendimiento 
esperado, mantener el precio de las acciones, y disminuir así el costo de financiamiento.  De 
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igual modo el uso de prestamos de los accionistas para con la empresa fue un recurso 
ampliamente aplicado como fuente de apalancamiento de las operaciones, de lo cual se 
desprende que el sector durante el tiempo en estudio no considero fuentes financieras 
externas de modo relevante, considerando los altos costos de capital que en la actualidad 
circundan los mercados de intermediación venezolanos, obligando a las empresas a crear 
alternativas de financiación menos onerosas.    

3. Al respecto del análisis de las inversiones en activos prioritarias para el sector 
metalmecánico,  se conoció que el destino fundamental de los fondos financieros esta 
dirigido a la adición de Maquinarias, continuando en segundo orden el inventario, y seguido 
aunque en menor cuantía inversiones a nivel del inmueble y del parque vehicular, lo cual es 
consistente con las necesidades financieras estudiadas previamente y confirmando la 
aplicación del apalancamiento interno de estas unidades económicas analizadas. Se 
evidencia la tendencia al fortalecimiento de las líneas operativas con fuertes inversiones en 
tecnología y reposición mínima en los puntos de repedido para las compras de inventario, 
ello en virtud de las limitaciones actuales del sector para las compras de materias primas 
importadas debido al control de divisas venezolano.  

4. Finalmente al identificar los niveles organizacionales receptores de informes de 
costos Se denota la identificación plena de niveles de responsabilidad en concordancia con 
lo establecido en las posturas teóricas consideradas. En la empresas del sector se encontró 
que los informes de costos se hayan en mayor proporción dirigidos a los rangos directivos 
operacionales, seguido a continuación del nivel superior y/o estratégico. De ello se 
desprende que el control de costos se efectúa con mayor frecuencia desde los niveles mas 
bajos de estas organizaciones, por lo cual es una garantía en el cumplimiento de los 
objetivos fijados en el plan financiero del ente y en el desarrollo por consiguiente de las 
estrategias emanada de la gerencia responsable.  
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RESUMEN 

A inserção das empresas no mercado, onde o ambiente e os processos empresariais 
passam por grandes transformações atreladas à busca de ganhos e redução de custos. O 
processo de tomada de decisão nas empresas envolve a análise qualitativa e quantitativa de 
várias ações que demandam informações para os mais diversos níveis de decisões a serem 
tomadas. Neste contexto, a utilização correta das ferramentas de custeio logístico, busca 
oferecer ao gestor informações mais diretas para a correta avaliação e dos diversos 
recursos da empresa. O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição das ferramentas de 
custeio logístico para tomada de decisão nas empresas. Esta pesquisa caracteriza-se como 
qualitativa e utiliza-se da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso para atingir seus 
objetivos.  Realizou-se um estudo de caso em uma indústria cerâmica onde foi analisada a 
aplicabilidade das ferramentas de custeio logístico, encontradas no que se refere ao tipo de 
informação que estas poderiam fornecer aos gestores. A análise esteve focada no resultado 
de dois produtos: o tijolo de vedação e o bloco de alvenaria estrutural. Foram utilizadas as 
ferramentas logísticas Lucratividade Direta por Produto, Lucratividade Direta por Cliente, 
Análise dos Custos pela Dimensão do Pedido do Cliente, Análise de Custo Logístico por 
Canal de Distribuição, Retorno Sobre Investimento e Custo para Servir o Cliente. Essas 
ferramentas utilizadas para análise dos custos logísticos contribuem como forma de 
evidenciar melhor as informações para o devido conhecimento dos custos e assim dar base 
para tomada de decisão nas empresas. 
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Introdução 
 

A alta tecnologia aliada às modernas práticas de gestão tornou o processo 
produtivo mais eficiente e reduziu de maneira significativa os custos de produção. O 
aumento dos custos logísticos e a redução dos custos de fabricação fizeram com que os 
primeiros passassem a ter uma participação relevante nos custos totais.  

 
O principal fator que torna a logística um elemento de competitividade de um 

produto ou um serviço é o custo que pode ser gerado pelas atividades que nela estão 
inseridas. Quando a empresa não tem consciência do papel da logística, o preço final de 
um produto ou serviço tende a ser maior. As atividades logísticas afetam os índices de 
preços, custos financeiros, produtividade, custos de produção e satisfação dos clientes. É 
obvio que utilizar uma cadeia logística de serviços gera qualidade no produto ou serviço 
oferecido ao cliente, mas nem sempre apresenta uma redução de custo, muito pelo 
contrário, gera a necessidade de mais pessoal, mais centros de distribuição próximos ao 
cliente, conseqüentemente aumentam os estoques nestes centros.  

 
As ferramentas direcionadas à mensuração dos custos logísticos são meios que 

possibilitam às empresas terem um suporte de informações para analisar o desempenho 
de suas atividades, sem elas torna-se muito difícil para o gestor conhecer os custos 
verdadeiros que são gerados pelo funcionamento das atividades. Com a utilização dessas 
ferramentas é possível saber até que ponto os custos existentes trazem lucro para a 
empresa, que busca a todo o momento obter um custo baixo e lucro maior, garantindo a 
continuidade da empresa inserida em cenário competitivo que busca todo o momento 
excelência em atendimento, pontualidade de entrega, qualidade e tudo isso a baixo custo. 

 
Esta pesquisa partiu das hipóteses de que os custos logísticos representam uma 

parcela de grande expressão nas empresas e precisam ser conhecidos e administrados 
para que os recursos materiais, financeiros e de informação sejam geridos de forma 
adequada; as ferramentas que buscam mensurar os custos logísticos podem evidenciar 
como os custos relacionados à disponibilização de bens ou serviços de forma mais clara do 
que a contabilidade tradicional apresenta; a análise das ferramentas direcionadas ao 
custeio logístico pode auxiliar os gestores na tomada de decisão.  

 
O estudo busca respostas para o seguinte problema de pesquisa: Qual é a 

contribuição das ferramentas de custeio logístico para tomada de decisão nas empresas? 
Na busca de respostas para o problema citado é que o estudo tem por objetivo geral é 
analisar a contribuição das ferramentas de custeio logístico para tomada de decisão em 
empresa do setor ceramista. E por objetivos específicos: conceituar logística e apresentar o 
sistema logístico e seus componentes enfocando o sistema de informação logística e sua 
importância dentro das entidades; analisar a logística como um importante instrumento 
para que as empresas alcancem vantagem competitiva por meio da redução de custos, 
gestão de recursos financeiros, materiais e de informações e aumento do nível de 
satisfação dos clientes; identificar a composição do sistema logístico, as atividades e os 
processos logísticos desenvolvidos pelas empresas; conceituar custos logísticos, e 
apresentar os motivos pelos quais o sistema de custeio tradicional não atendem às 
necessidades de informação para o gerenciamento logístico; apresentar as técnicas de 
custeio e desempenho logístico e sua aplicabilidade nas empresas; analisar como as 
ferramentas de custo logístico podem ser consideradas como importantes ferramentas para 
tomada de decisões em uma indústria cerâmica escolhida para o estudo de caso. 

 
Para o desenvolvimento deste trabalho são utilizados os métodos dedutivo e 

indutivo, sendo o último utilizado de forma subsidiária. A pesquisa realizada neste estudo é 
inicialmente conceitual, de natureza qualitativa, conduzida por um estudo de caso através 
de pesquisa bibliográfica e descritiva, usado como fonte de pesquisa livros, internet e 
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dados cedidos pela empresa. O método do estudo de caso é o mais adequado à realização 
deste estudo, pois através da pesquisa empírica busca-se responder os objetivos traçados. 
Segundo Viana (2001, p.40) um estudo de caso “objetiva um estudo detalhado, profundo 
ou exaustivo de um objeto ou situação, contexto ou indivíduo, uma única fonte de 
documentos, acontecimentos específicos e outras situações, sempre de forma a permitir o 
entendimento em sua totalidade”. 

 
O tema abordado neste estudo é de grande importância, pois enfatiza um conceito 

ainda recente no que se refere às empresas, despertando, assim, um interesse em 
conhecer e aprofundar os novos processos organizacionais.  O principal fator que torna a 
logística um elemento de competitividade de um produto ou um serviço é o custo que pode 
ser gerado pelas atividades que nela estão inseridas. Quando a empresa não tem 
consciência do papel da logística, o preço final de um produto ou serviço tende a ser maior.  

 
As ferramentas direcionadas a mensuração dos custos logísticos são meios que 

possibilitam às empresas a terem um suporte de informações para analisar o desempenho 
de suas atividades, sem elas torna-se muito difícil para o gestor conhecer os custos 
verdadeiros que são gerados pelo funcionamento das atividades. 

 
Com a utilização dessas ferramentas é possível saber até que ponto os custos 

existentes trazem lucro para a empresa, que busca a todo o momento obter um custo baixo 
e lucro maior garantindo a continuidade da empresa inserida em cenário competitivo que 
busca todo o momento excelência em atendimento, pontualidade de entrega, qualidade e 
tudo isso a baixo custo. As ferramentas da logística são recomendadas para todos os tipos 
de empresas de modo a proporcionar através de suas atividades um melhor resultado a 
partir do objetivo de fabricação ou prestação de serviço com qualidade e baixo custo.  

 
2 Conceito de logística e sistema logístico 

 
Segundo Christopher (2001, p.3): logística é o processo de gerenciamento 

estratégico da compra, do transporte e da armazenagem de matérias-primas, partes e 
produtos acabados( além dos fluxos de informação relacionadas) por parte da organização 
e seus canais de marketing, de tal modo que a lucratividade presente e futura sejam 
maximizadas mediante a entrega de encomendas com o menor custo possível.  

 
Para Ballou (1995, p. 24), a logística trata de todas as atividades de movimentação 

e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição de matéria-
prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os 
produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados 
aos clientes a um custo razoável. 

 
Para Ferraes Neto (2000), a logística pode ser entendida como a gestão dos 

fluxos físico, das informações e financeiro. 
 
O fluxo físico é o que se inicia com a aquisição da matéria-prima e termina com a 

venda do produto. Este fluxo faz com que recursos financeiros sejam despendidos para a 
compra, a transformação e a movimentação de materiais.  

O fluxo de informação é o que começa no cliente e deve orientar o fluxo físico. 
Caso isto não aconteça de forma adequada, a utilização de recursos será feita de forma 
equivocada e ineficiente.  Quando os produtos certos são colocados nos locais certos, no 
momento certo e nas condições desejadas, o que segundo Ballou (2006) é a meta do 
profissional de logística, um terceiro fluxo é favorecido: o financeiro. Ou seja, conforme 
Ferraes Neto (2000), o financeiro é aquele fluxo que faz com que os valores pagos pelos 
clientes retornem aos elos da cadeia. Assim, ao se obter maior acerto na realização do 
fluxo físico, o volume de vendas, o giro de estoques e a disponibilidade de produtos ao 
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cliente serão majorados. Estes fatores permitem aumentar o valor da receita e o lucro no 
período.  

 
A lucratividade da organização é fundamental para sua continuidade, bem como é 

um fator desejado pelos seus acionistas, credores e funcionários. Sem esta condição a 
empresa acabará vendo-se ameaçada e enfraquecida. Portanto, para consegui-la, é 
preciso diminuir os custos ou aumentar a receita, pela agregação de valor aos produtos. O 
mais desejável seria conseguir os dois simultaneamente para, além de aumentar a 
lucratividade, garantir uma posição competitiva confortável e duradoura. 

 
Em suma conclui-se que, um sistema logístico eficiente irá criar uma menor 

necessidade de recursos e alavancar melhores resultados. Isto permite uma grande 
eficiência dosa três fluxos logísticos irá ser refletida em melhores índices financeiros e 
maior lucratividade 

 
2.1. A logística como forma de Agregar valor  

 
Gerar valor para o cliente tornou-se uma buscar constante das empresas em 

tempos mais recentes, os esforços administrativos foram direcionados para a redução de 
custos de modo a garantir a vantagem competitiva para as empresas. Lambert et al. ( 1998, 
p.13 ) explicam essa vantagem competitiva pela seguinte exemplificação: “ Se uma 
empresa proporciona produtos ao cliente rapidamente a um custo baixo, como resultado de 
eficiência em logística, pode ganhar vantagens de fatia de mercado em relação aos 
concorrentes ”. 

 
De forma a atuar no mercado, a empresa deve proporciona ao cliente um produto 

com rapidez, gerando um baixo custo e ainda assim um resultado eficiente na logística 
certamente poderá conseguir uma parte do mercado o qual a empresa esteja inserida. 

 
Nesta nova visão, pretende-se orquestrar os esforços de todos aos componentes 

de uma cadeia produtiva na busca de aumentar o valor para o cliente, eliminar custos 
desnecessários e proporcionar uma maior lucratividade para seus integrantes.  

 
Segundo Farias apud Christopher 1997(2005, p. 37), “o valor para o cliente é a 

relação entre os benefícios percebidos e o custo de propriedade. Esta relação pode ser 
influenciada positivamente pela logística”. 

 
Os clientes estão mais exigentes e solicitam um nível de serviço cada vez mais 

alto, porém anseiam por preços decrescentes. Por outro lado, as empresas que estão 
conseguindo um desempenho superior ao de seus concorrentes são aquelas capazes de 
agregar valor aos seus produtos e, portanto, permanecerem lucrativas. Aparentemente 
existe um antagonismo entre essas afirmações. Mas se olharmos mais de perto isso não se 
confirma. Os clientes priorizam o atendimento às suas reais necessidades, ou seja, as 
empresas precisam prover aquilo que o consumidor solicita e não mais o que elas pensam 
que deve ser oferecido. Em suma, a aplicação dos conceitos da gestão logística está 
permitindo que as empresas aumentem sua lucratividade e alcancem consideráveis 
vantagens competitivas sobre os seus concorrentes. Desta maneira, a gestão logística 
colabora para o alcance dos objetivos financeiros da organização, ajudando a aumentar o 
valor esperado das ações da empresa, o que a torna mais lucrativa e competitiva. 

 
3 Gestão dos custos logísticos e técnicas de custeio  

 
Quando se fala em custos logísticos, o termo gerenciamento significa muito mais 

do que a simples redução desses custos. Cortes aleatórios de custos, sem a devida 
preocupação com os compromissos de atendimento das exigências e necessidades dos 
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clientes, provocam efeitos nocivos à capacidade de competição da empresa e, 
conseqüentemente, à própria organização como um todo. 

 
O principal objetivo da gestão de custo logístico é apresentar uma forma de 

melhorar o nível de serviço oferecido ao cliente conhecendo todos os custos inerentes e 
todo o seu processo. Três pontos fundamentais podem ser levados em conta no 
Gerenciamento eficiente dos Custos Logísticos: O Suprimento, o apoio à produção e a 
distribuição física. 

 
Na questão do suprimento, é importante que a empresa consiga escolher bem 

seus fornecedores, determinar bem os tamanhos de lote de compra e na definição das 
políticas de estoques. Muitas vezes, administrando um ou todos os elementos da área de 
suprimentos, a empresa consegue adquirir seus produtos de forma mais racional, 
diminuindo seus Custos. 

 
No que se refere ao apoio à produção, a empresa deve tomar algumas 

precauções principalmente em se tratando do modelo contábil de rateio de Custos 
Indiretos, que acabam por supertaxar os produtos que mais vendem e sobretaxar aqueles 
que menos vendem. Dentro da logística, a ferramenta de custos de produção deve estar 
voltada às necessidades do planejamento e controle da produção, a fim, de apoiar 
decisões referentes aos tamanhos de lote e alocação da produção entre as plantas e as 
linhas de produção. Para isso, o sistema deve possibilitar a simulação de diferentes 
políticas de produção para perceber como se comportam os custos diante destas 
modificações. Além disso, este sistema deve alocar os custos indiretos de maneira não 
distorcida para que seja possível custear os produtos e assim mensurar a rentabilidade não 
só dos produtos, como também dos clientes. 

 
Dentro da distribuição, faz-se necessário o controle de custos abrangendo todas 

as atividades desde a saída das mercadorias até a entrega. O importante é conseguir 
rastrear os custos através da estrutura logística, tentando evitar ao máximo o rateio 
indiscriminado dos Custos. Assim, torna possível identificar os Clientes de acordo com o 
seu Nível de Serviço, possibilitando à Área Comercial um embasamento sobre a 
rentabilidade de seus Clientes. Com isso muitos consideram que os Custos Logísticos se 
resumem somente ao Custo de Transportar. O Custo com Transporte consiste somente em 
um dos elementos dos Custos Logísticos. 

 
O gerenciamento de custos logísticos pode ser mais ou menos focado de acordo 

com o objetivo desejado. Desta maneira, é possível desenvolver um sistema para atender 
apenas uma atividade (controle de estoque, por exemplo), um conjunto de atividades 
(como sistema de distribuição) ou até mesmo todas as atividades logísticas da empresa 
(suprimento, produção, distribuição, pós-venda e pós-consumo). No entanto, é importante 
perceber que o aumento do escopo pode repercutir na falta de foco. Por este motivo é que 
as decisões sobre custos na empresa devem ser tomadas observando os impactos nos 
Custos Totais e não somente em um elemento só, considerando tal fato é que as técnicas 
de custeio logístico são de grande valia para auxiliar na gestão empresarial, embasando a 
tomada de decisão. 

 
3.2 Técnicas de Custeio Logístico  
 

A logística abrange toda uma cadeia esquemática de interesses desenvolvidos 
segundo os propósitos da própria empresa, o que induz a necessidade de gerenciar 
integrando fluxos de materiais e de informações ao longo de todo o trajeto que se estende 
desde os fornecedores de matérias-primas até os clientes finais. A necessidade de 
gerenciar esses fluxos como um sistema completo exige informações para avaliação dos 
custos e do desempenho deste fluxo. Segundo Christopher (1997, p.60), os princípios 
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básicos de custeio logístico é que: o sistema deve refletir o fluxo de materiais, isto é, ele 
deve ser capaz de identificar os custos resultantes do fornecimento de serviço ao cliente. 
Assim como também deve possibilitar uma análise separada de custos e receita, por tipo 
de cliente e por segmento de mercado ou canal de distribuição. 

 
Os esforços empreendidos para alcançar o objetivo de aumentar a visão dos 

custos envolvidos na cadeia logística levaram ao desenvolvimento de ferramentas que 
tornam possível o gerenciamento, tais como: Direct Product Profitability (a lucratividade 
direta por produto), Costumer Profiability Analysis (lucratividade direta por cliente), análise 
dos custos pela dimensão do pedido do cliente, análise de custo logístico por canal de 
distribuição, retorno sobre investimento. 

 
3.2.1 – Análise da Lucratividade Direta por Produto ou Direct Product Profitability 
(DPP) 
 

A lucratividade direta por produto representa o meio de determinar os custos dos 
produtos movimentados no decorrer da cadeia de suprimento. Essa técnica procura 
identificar os custos que incorrem por produto ou por pedido, à medida que estes se 
deslocam através do canal de distribuição. Em comparação aos sistemas tradicionais de 
custeio, o DPP tem demonstrado significativa vantagem. Os varejistas tradicionalmente têm 
tomado decisões com base em análises da margem bruta de lucro e na margem de 
contribuição. 

 
Os sistemas de custos tradicionais de Contabilidade têm dificuldade de definir a 

lucratividade de um cliente em relação a outro.  Christopher (1997, p. 70) esclarece que, 
normalmente, a lucratividade do cliente só calculada em nível de lucro bruto, em outras 
palavras, a receita bruta de vendas gerada pelo cliente em certo período menos o custo 
que devem ser considerados antes de se definir a lucratividade real de certo cliente. E é 
importante para o desenvolvimento de estratégias logísticas terem conhecimento dos 
custos ocasionados pela realização de atividades como prestação de serviços ao cliente.  

 
A visão do relacionamento da lucratividade de clientes com os diversos canais de 

distribuição tem-se mostrado interessante, posto que cada vez mais os clientes estejam 
sendo atendidos e captados através de uma grande variedade de canais, tais como: 
distribuidores, catálogos, marketing de rede, vendas por televisão, telemarketing, Internet, 
entre outros 

 
 

3.2.2 – Análise da lucratividade direta por cliente ou Costumer Profiability Analysis 
(CPA) 
 

Os custos relacionados ao cliente têm sido uma das grandes preocupações das 
empresas diante da dificuldade de analisar seus custos e a logística vem desenvolvendo 
meios que proporcionem esta análise, que busca não só exercer o lucro, mas também, 
identificar clientes lucrativos e não lucrativos para, a partir daí, transformar clientes não 
rentáveis em clientes rentáveis. E é importante para o desenvolvimento de estratégias 
logísticas terem conhecimento dos custos ocasionados pela realização de atividades como 
prestação de serviços ao cliente, pois a visão do relacionamento da lucratividade de 
clientes com os diversos canais de distribuição tem-se mostrado interessante, posto que 
cada vez mais os clientes estejam sendo atendidos e captados através de uma grande 
variedade de canais, tais como: distribuidores, catálogos, marketing de rede, vendas por 
televisão, telemarketing, internet, entre outros. 

 
3.2.3 Análise dos custos pela dimensão do pedido do cliente  
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A dimensão de pedido do cliente, segundo Faria e Costa (2005, p. 349) apud 
Reeve (1998), “influencia em muitas atividades de marketing e logística. Por exemplo, um 
pedido menor pode requerer custos de obtenção e execução similares a um pedido maior”. 
Isso acontece porque muitas atividades, como: visita de venda, processamento de pedido, 
documentação, separação, embarque, faturamento e cobrança, variam de acordo com o 
número de pedido e não pelo número de unidades vendidas em um pedido. Uma maior 
tendência no meio de negócios é a movimentação de pedidos menores, e mais freqüentes, 
ao invés de pedidos maiores e complicados. Isto devido a ideia de economia de que o 
melhor é comprar o material no momento de ser utilizado já que estoque sem movimento é 
dinheiro sem ser investido. 

 
Uma maior tendência no meio de negócios é à movimentação de pedidos 

menores, e mais freqüentes, ao invés de pedidos maiores e complicados. Isto devido a 
idéia de economia de que o melhor é comprar o material no momento de ser utilizado já 
que estoque sem movimento é dinheiro sem ser investido. 

 
3.2.4 Análise de custo Logístico por Canal de Distribuição 

 
Quando se retrata ao canal de distribuição, refere-se aos meios pelo quais os 

produtos serão disponibilizados a seus consumidores finais, os vendedores poderão 
atender freqüentemente, aos mesmos ou diferentes clientes, por diferentes canais de 
distribuição. Segundo Farias (2005, p.347), o custo para servir diferentes canais de 
distribuição e a margem obtida nos canais é diferente. Sendo cada cliente atendido por um 
tipo de canal de distribuição traz resultados diferentes. 

 
Hoje quanto mais disponível o produto for, melhor será a sua aceitação no 

mercado, pois transparece para ao consumidor final que a empresa possui capacidade e 
eficiência em suas atividades. A finalidade desta ferramenta é mostrar qual a maneira de 
distribuição de um produto é mais rentável para a empresa. 

 
3.2.5 Retorno sobre o Investimento- ROI 

 
O atual ambiente competitivo conduziu as empresas a uma nova conscientização 

fazendo com que suas decisões fossem tomadas a partir dos seus resultados financeiros.  
Segundo Christopher (1997, p. 63), O resultado tornou-se a força motriz que, talvez 
erroneamente, determina a direção que a companhia deve tomar. Quando esse resultado 
não são de fato seguro traz para empresa decisões que afetará seu funcionamento. Outro 
elemento importante é o fluxo de caixa que como o lucro são objetivos esperados pela 
empresa. A terceira medida financeira é utilização de recurso e, especificamente, a 
utilização de capital fixo e capital de giro.   

 
A maior parte das empresas busca por tudo melhora seu capital através da 

utilização dos seus ativos. Por isso o surgimento do conceito de Retorno sobre o 
Investimento (RSI) que a relação entre lucro líquido e o capital que foi aplicado para gerar 
este lucro, desta forma:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pode-se notar que retorno sobre o investimento é o produto de duas relações, 
sendo lucro líquido/ vendas, mais conhecida de margem de lucro e a outra venda/ ativo 

 

RSI= LUCRO LÍQUIDO 

   ATIVO TOTAL 
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total, mais conhecida como giro de capital. A técnica é utilizada para melhorar o retorno 
sobre investimento com a relação a partir do aumento de uma ou outra, ou as ambas. 

 
Um exemplo bem explicativo do uso desta técnica é citado por Christopher (1997, 

p. 64). Muitos varejistas bem sucedidos reconheceram há tempo que margem de lucro 
muito pequena podem proporcionar excelentes resultados em termo de retorno sobre 
investimento, se a produtividade do capital for alta, isto é, estoque limitado, nível alto de 
venda por metro quadrado, instalações arrendadas e não - compradas e assim por diante. 

 
Através da utilização desta técnica foi percebida que a margem de lucro pequena 

proporciona para a empresa bons resultados e que são varias as maneiras de 
gerenciamento logístico de forma a exercer impactos no retorno sobre investimentos. Esse 
índice é, portanto de grande valor ao se analisar a compra de novos ativos ou aplicação de 
recursos em novas atividades.  

 
4 Estudo de caso 

 
A empresa utilizada para estudo de caso pertence ao grupo Tavares que atua no 

ramo ceramista no Ceará na região metropolitana de Fortaleza e nos Municípios de 
Aquiraz, Itaitinga, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O grupo possui diversos 
concorrentes que atuam no mercado concorrendo por meio da oferta de preços menores 
aos clientes. Visando obter um diferencial competitivo perante seus concorrentes, o grupo 
compete no mercado pela diferenciação, direcionando investimentos para garantir um alto 
nível de satisfação de seus clientes, como também investimentos voltados à qualidade dos 
produtos que oferecem, seus produtos são padronizados pela norma do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). Este tipo de estratégia 
competitiva fez com que os produtos do grupo tornassem conhecidos no mercado.  

 
O grupo trabalha com 58 itens de produtos cerâmicos, onde os principais produtos 

são: o tijolo, laje e os blocos estruturais. Estes produtos são de utilização tanto das 
pessoas físicas, como de pessoas jurídicas (depósitos e construtoras), portanto observa-se 
que o grupo não limita o seu mercado consumidor como seus demais concorrentes, que 
atendem exclusivamente as construtoras. Quanto à estrutura, o grupo possui várias 
unidades em cinco municípios do Ceará. Possuem capacidade de processar de 12.000 
milheiros a 28.000 milheiros de tijolos, nas mais diversas dimensões por ano.  

 
Tendo em vista a vasta extensão dos negócios realizados pelo grupo e sua 

estrutura logística, o estudo de caso foi realizado em 1 (uma) unidade  do grupo localizada 
em Itaitinga e denominada de Cerâmica Ceagra, o resultado de 2 (dois) produtos, que são  
(o tijolo de vedação e o bloco de alvenaria estrutural) para analisar com mais profundidade 
foram utilizadas as ferramentas logísticas Direct Product Profitability (a lucratividade direta 
por produto), Costumer Profiability Analysis ( lucratividade direta por cliente), análise dos 
custos pela dimensão do pedido do cliente, pois estas foram consideradas as mais 
adequadas para explicar a contribuição das ferramentas  de custeio logístico para a tomada 
de decisão na empresa. Para que seja atingido o objetivo principal do presente estudo de 
caso, que é de analisar a contribuição das ferramentas logísticas para a tomada de decisão 
na busca de resultados para a empresa, se fez necessário a comparação dos três últimos 
anos (2006, 2007 e 2008), focando a venda por cliente e venda por produto, demonstrando 
assim a evolução dessas atividades. 

 
4.1 Evolução das Atividades com Participação da Logística  
 

Ao observar os gráficos 1, 2, 3 e 4 e tabelas 1,2,3,4 pode-se perceber a evolução 
da empresa a partir da utilização das ferramentas logísticas de LDP, LDC, ROI, Dimensão 
de pedido por cliente, e por canal de distribuição. 



 

 

 

171 

 

 
  
Gráfico 1 – Media anual do mix de produtos  
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 

Ano  Quantidade de produtos fabricados 

Ano 2006   15 produtos  

Anos 2007   25 produtos 

Ano 2008    58 produtos 

Tabela 1: quantidade de produtos fabricados 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa 
 
Por meio do gráfico 1 e da tabela 1 observa-se que do ano de 2006 para 2008 

houve  um aumento da quantidade de produtos fabricados pela cerâmica de 15 para 58 
produtos, isto é um aumento de 386,67% esse aumento dos números de produtos 
fabricados deu-se pala necessidade do mercado que buscou na cerâmica um novo produto 
do qual denominamos de blocos para alvenaria estrutural exigido pela forma de novos 
empreendimentos, principalmente por exigência dos projetos da caixa econômica para a 
construção dos blocos para habitação trazendo para o nordeste modelos já aplicados na 
região sul e sudeste e também de outros produtos que foram fabricados pela necessidade 
das construtoras que procuram de forma a minimizar seus  custo trabalharem com produtos 
específicos de acordo com padrões das paredes e também pela necessidade de não mais 
possuírem entulho por motivo de quebras de materiais muitas vezes fabricados por padrão 
da cerâmica e não da construtora. Com surgimento desses novos produtos foi possível 
aumentar também o número de clientes já que quase todas as construtoras aderiram ao 
novo modelo de construção. Analisando 2 clientes, sendo 1 de tijolo para alvenaria de 
vedação e outro para bloco de  alvenaria estrutural pode-se perceber que o cliente A 
comprou 436 peças de blocos estruturais que gerou R$320.460,00 de faturamento e cliente 
B comprou 1.106 peças de tijolos para alvenaria gerou 232.260,00 de faturamento, isso 
conclui-se que para a empresa é mais rentável vender blocos e que conseguindo mias 
clientes para blocos é melhor que vender tijolos.              

       

 
Gráfico 2– Média anual de clientes atendidos.                
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa 
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Ano   Número de clientes atendidos  

Ano 2006   1.200 clientes  

Anos 2007   2.900 clientes 

Ano 2008    9.000 clientes 

 
Tabela 2: números de clientes atendidos 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
 
Observa-se pelo gráfico 2 e da tabela 2 , um aumento de 2006 para 2008 de 500% 

no número de clientes atendidos. Este aumento acorreu, devido a disponibilização de um 
número maior de produtos no mercado, situação apresentada no gráfico e tabela anterior, 
em especial o aumento do número de pedidos de blocos para alvenaria estrutural. Ao 
oferecer este produto foi possível aumentar o número de clientes da empresa. Isto pode ser 
percebido quando acompanhando sua evolução demonstrado no gráfico 4: 

 

 
Gráfico 3- Média anual de pedidos atendidos 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa 
 

Ano   Número de pedidos atendidos 

Ano 2006   2.100 pedidos 

Anos 2007   4.300 pedidos 

Ano 2008    12.900 pedidos 

Tabela 3: Números de pedidos atendidos 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
Pelo gráfico 3 e a tabela 6 observa-se um aumento de 614,30% no número de 

pedidos atendidos, este fato ocorreu devido ao aumento da fatia do mercado, que resultou 
no aumento da carteira de clientes da cerâmica. Este aumento na demanda gerou também 
a necessidade de maiores investimentos na aquisição de caminhões para continuar 
mantendo o mesmo nível de serviço. O aumento no número da frota em 2 anos foi de 
230%, conforme gráfico 4. 
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Gráfico 4-Média anual de aquisição de veículos. 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
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Ano   Número de veículos  

Ano 2006   10 caminhões 

Anos 2007   15 caminhões 

Ano 2008  23 caminhões 

Tabela 4: Aquisição de veículos 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
 
O investimento realizado no aumento da frota de veículos possibilitou um grande 

diferencial da empresa se comparada aos seus concorrentes, a empresa obteve condições 
de atender a necessidade do cliente no tempo certo e de acordo com pedido gerado pelo 
cliente. O investimento tornou possíveis entregas diárias em cargas fracionadas. Este fato 
beneficiou bastante o cliente, possibilitando para ele operar com baixos níveis de estoques. 
Dessa forma, o cliente pode economizar em espaço físico para armazenar grandes 
quantidades do produto.  

 
4.2 Análise da Lucratividade direta por produto  -LDP 

 
Para a gestão a ferramenta LPD é fundamental para demonstrar aos custos 

referentes ao produto de forma que o gestor conheça e seja capaz de buscar meios para 
um controle maior dos custos.  As tabelas 9,10 e 11 apresentam a LDP  dos produtos  
tijolos de alvenaria e bloco cerâmico estrutural e uma comparação entre os dois produtos. 

 
No ano de 2008 comparados ao ano de 2007 a cerâmica teve um aumento 

significativo em seus custos e tudo isso se dar a necessidade que houve de aumentar e 
melhora a produção dos tijolos e adquirir novos caminhões.  

 
O aumento nos seus custos como, por exemplo, nos transportes, que aumentou 

de 22,28% para 25,28% vemos isto bem claro na tabela abaixo. 
 

Cálculo da Lucratividade Direta por Produto - Tijolos para alvenaria de vedação 

(Valores em R$/milheiro) 

Itens para análise Em 2008 % Em 2007 % 

Variação 

em R$ 

Variação

em % 

Preço de venda R$ 210,00 100 R$ 180,00 100 30,00 16,66 

(-) Imposto c/venda R$ 25,51 12,15 RS 21,87 12,15   3,64  16,64 

(-) Custo do 
produto R$ 116,09 55,28 R$ 95,40 53 20,69 21,68 

(-) Custo c/ matéria 
prima R$ 36,29 17,28 R$ 30,24 16,8  5,89 20 

(-) Mão- de - obra R$ 52,50 25 R$ 43,02 23,9  9,30 22 

(-) Manutenção R$ 6,30 3 R$ 5,04 2,8  3,50 25 

(-) Material 
consumo R$ 21,00 10 R$ 17,10 9,5  3,90 23 
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(-) Custo de 
transporte R$ 53,08 25,28 R$ 40,10 22,28 12,98 32,36 

(=) Resultado 
direto do produto  R$ 15,31 7,29 R$ 22,63 12,85 R$ (7,32) (32,31) 

Tabela 5 Cálculo da lucratividade direta por produto- tijolos para alvenaria de vedação  
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
 
Observa-se na mão-de-obra que passou de 23,9% para 25% isto bem expresso, 

todas as mudanças se deram pela necessidade de produzir um volume maior de produtos 
e de qualidade com isso gerou a entrada de novos insumos para melhorar a qualidade dos 
produtos e nos transportes pela entrada de novos clientes que exigiram pontualidade nas 
entregas atendendo suas necessidades. 

 
Resultado direto do produto onde de 2007 a 2008 o tijolo teve uma diminuição do 

seu lucro em 7,32% representando o aumento referente aos custos com transportes e mão-
de-obra que representa os grandes investimentos no ano 2008 da cerâmica. 

 
Como já foi explicado nos tijolos, os blocos também sofreram as mesmas 

alterações, pois passam pelo mesmo processo de produção e transportes, seus custos 
também tiveram aumento 

 
O custo com transporte era de 21,28% em 2007 passando no ano de 2008 para 

23,28%, na mão de obra em 2007 foi de 17% passando em 2008 para 18% 
 
Os custos com transportes e mão de obra destaca-se devido ao seu crescimento 

de ano para o outro e também os que mais contribuíram para que os investimentos em 
produção e distribuição através da logística de transporte viessem acontecer de forma a 
gerar um novo tempo nas atividades da empresa que procurou conhecer melhor  seus 
clientes e atender suas necessidades. 

 
Cálculo da Lucratividade Direta por Produto  - Bloco cerâmico estrutural 

(Valores em R$/milheiro) 

Itens para análise Em 2008 % Em 2007 % Variação 

em R$ 

Variação 

em % 

Preço de venda R$ 735,00 100 R$ 680,00 100 R$ 55,00 8,09 

(-) Imposto c/venda R$   89,30 12,15 R$ 82,62 12,15 R$   6,68 8,08 

(-) Custo do produto R$ 404,25 55 R$ 350,68 51,57 R$  53,57 15,27 

(-) Custo c/ matéria prima R$ 147,00 20 R$ 129,68 19,07 R$ 17,32 13,35 

(-) Custo c/ mão-de-obra R$ 132,30 18 R$ 115,60 17 R$ 16,70 14,44 

(-) Custo material de 
manutenção 

R$  36,75 5 R$ 30,60 4,5 R$ 6,15 20 

(-) Custo c/ Consumo R$  88,20 12 R$ 74,80 11 R$ 13,40 17,91 

(-) Custo de transporte R$  171,10 23,28 R$ 144,70 21,28 R$ 26,40 18,24 
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(=) Resultado direto do 
produto 

R$ 70,35 9,57 R$ 102,00 15,00 R$ (31,65) 31,03 

Tabela 6: Calculo da lucratividade por produto- bloco cerâmico estrutural 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
 

.Itens para análise Em 2008  Em 2007 

 

Tijolos 

Para 

Alvenaria 

Bloco 
Cerâmico 
Estrutural 

Tijolos 

para 

Alvenaria 

Bloco 
cerâmico 
Estrutural 

Preço de venda R$ 210,00 R$ 735,00 R$ 180,00 R$ 680,00 

(-) Imposto c/venda R$ 25,51 R$  89,30 R$ 21,87 R$ 82,62 

(-) Custo do produto R$ 116,09 R$ 404,25 R$ 95,40 R$ 350,68 

(-) Custo matéria-prima R$ 36,29 R$ 147,00 R$ 30,24 R$ 129,68 

(-) Mão-de-obra R$ 52,50 R$ 132,30 R$ 43,02 R$ 115,60 

(-) Manutenção R$ 6,30 R$ 36,75 R$ 5,04 R$ 30,60 

(-) Material de consumo R$ 21,00 R$ 88,20 R$ 17,10 R$ 74,80 

(-) Custo de transporte R$ 53,08 R$ 171,10 R$ 40,10 R$ 144,70 

(=) Resultado direto do produto  R$ 15,31 R$ 70,35 R$ 22,63 R$ 102,00 

 
 
Tabela 7: comparativo LDP 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
Todos esses resultados não significam que a empresa não obteve um bom 

resultado financeiro, já que nesse momento é analisado o lucro pelo produto e não pela 
venda e foi justamente na venda a grande vantagem para o resultado final da empresa 

 
No caso da empresa em estudo o que se percebe é que os custos aumentaram de 

um ano para o outro e isto foi conseqüência dos investimentos em produção com a criação 
de novos produtos e nos transportes devido à entrada de novos veículos, provocados pela 
necessidade de mercado, ainda diante deste contexto, o resultado foi favorável para a 
empresa quando analisamos sua receita de venda anual e constatamos que houve uma 
grande evolução do ano 2007 para o ano de 2008. 



 

 

 

176 

 
4.3 Análise da Lucratividade direta por Cliente  
 

Rec. - Custos Cliente A  % Cliente B % Cliente C % Cliente D % 

Receita de 
venda 

41.893,40 100 398.144,50 100 38.790,00 100 31.800,00 100 

Custo 
Comissões 

  1.466,27 3,5  13.935,06 3,5   1.357,65 3,5  1.113,00 3,5 

Custo de 
Bônus, desc. 
especiais 

 2.094,67 5,0  19.907,22 5,0 1.939,50 5,0 1.590,00 5,0 

Custo de 
manter 
estoque 

 2.932,54 7,0  11.944,33 3,0  3.879,00 10    636,00 2,0 

Custo de 
manuseio de 
materiais 

12.568,02 30  59.721,67 15 11.637,00 30  4.770,00 15 

Custo de 
transportar  

18.852,03 45 151.294,91 38 17.455,50 45 12.720,00 40 

Rentabilidade 3.979,87 9,5 141.341,30 35,5   2.521,35 6,5 10.971,00 34,5 

Tabela 8: análise da lucratividade direta por cliente 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 

 
Cliente A: O seu produto é exclusivo, a mão de obra responsável pelo manuseio 

das matérias tem um custo bem maior, pois, o serviço é o dobro dos clientes normais e o 
tempo para atender esse cliente e o que vale a dois clientes. 

Clientes B: compra um alto volume, serviço de manuseio dos materiais é de baixo 
custo, seu produto é um produto de linha. 

Clientes C: compra de baixo volume, serviço de manuseio dos materiais, é de alto 
custo, seu produto tem alto padrão de qualidade, e seu retorno em ordem financeira de 
pagamento é muito ruim. 

Clientes D: compra de baixo volume, serviço de manuseio de matérias é de baixo 
custo, seu produto é de linha, seu retorno financeiro é ótimo. 

 
Na análise dos quatro clientes em estudo percebe-se que no estudo da 

rentabilidade são vários os fatores que interferem de forma direta. A importância dessa 
ferramenta nos leva a perceber que o cliente pode ser rentável ou não, e daí a empresa a 
partir dessa análise que a empresa busca meios de identificar clientes rentáveis de não 
rentáveis para buscar maneiras de melhorar o nível de satisfação dos mais rentáveis e 
transformar os não rentáveis em rentáveis. Por meio da Ferramenta Lucratividade Direta 
por cliente os gestores podem saber qual o lucro, custos, despesas e perdas por cada 
cliente e o retorno dele para a empresa. 
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4.4  Análise da Rentabilidade por canal de distribuição 
 
Nas atividade desenvolvidas pela cerâmica Ceagra o meio pelo o qual o produto 

chega ao cliente se dar de diversas formas dentre as quais é demonstrado na tabela 
abaixo. 

 
 

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO A FORMA COMO SÃO DISTRIBUIDOS 

Depósitos Através de lotes colocados com vitrine na faixada da loja. 

Premoldados 

 

Igualmente ao deposito sendo que os Premoldados só trabalha com laje 

componente da fabricação de forro 

Corretores Retiram o material da fábrica para revender tanto a carga completa com 

fracionada  

Tabela 9: canal de distribuição 
Fonte: Elaborada pelos autores, com base nas informações cedidas pela empresa. 
 
Observa-se na tabela 9 que os produtos possuem diversas forma de ser adquirido 

e cada forma trabalhada pela a empresa tem sua importância. No caso da cerâmica seus 
canais de distribuição abrange 3 tipos que são: Os depósitos que ao comprarem o produto 
também faz sua distribuição através da divulgação e opção de venda; Os corretores retiram 
o material na cerâmica com seus próprios veículos , sua venda acontece em um  ponto 
estratégico como no bairro Castelão em Fortaleza onde muitas vezes ficam estacionados 
aguardando pelo momento da venda , sendo ela a quantidade desejada pelo cliente; Os 
Premoldados distribuem através da fabricação de forro que utiliza as peças de lajes na sua 
produção. 

 
Para aprofundar ainda mais o desempenho da empresa segue a análise do 

Retorno Operacional do Investimento (ROI) nos anos de 2007 e 2008.  
 

4.5 A Utilização do Retorno de Investimento 
 
O ROI do da Cerâmica Ceagra em 2007 e 2008, tomando como base suas 

Demonstrações Contábeis foi: 
 

ROI em 2007 = Lucro Líquido 2007 x100= 632.984,29  x100=8,72%  

                                 Ativo Total 2007              7.255938,66 

ROI em 2008= Lucro Líquido 2008 x 100= 1.281.722.18 x100= 14,98%  

                                          Ativo Total 2008              8.586.513,22 

Observa-se pelos cálculos apresentados que o ROI da cerâmica Ceagra 
aumentou 171, 79%, esse aumento se deu principalmente pela a entrada de novos clientes 
gerada pela opção de novos produtos para construção civil e pela pronta entrega que é um 
grande diferencial no mercado competitivo ocasionando assim uma maior receita de 
vendas para a empresa no ano 2008. Objetivando uma análise mais completa do ROI, a 
seguir observa-se uma análise mais desmembrada desta ferramenta por meio da análise 
da margem líquida e do giro do ativo. 

 
Giro do ativo em 2007 = Venda Líquido 2007 x100= 1.928.162,20x100= 26,57%  
                                 Ativo Total 2007              7.255938,66   
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Giro do ativo  em 2008= Venda Líquido 2008 x 100= 2.588.251,36x100= 30,14%            
                                          Ativo Total 2008              8.586.513,22 
 
 O giro do ativo da Ceagra indica que a empresa vendeu em 2007 R$ R$ 26,57 

para cada R$100,00 investido no ativo, o que revela uma situação satisfatória para 
empresa, em 2008 o mesmo índice aumentou para R$30,14 para cada R$100,00 investido 
no ativo. A explicação para esse aumento vem do aumento das vendas em decorrência do 
aumento da sua carteira de clientes. 

 
A ferramenta margem líquida representa a margem de lucratividade obtida pela 

empresa em decorrência do faturamento. Seu cálculo se dar pela divisão do lucro líquido 
pela vendas líquidas o que expõe quanto a empresa obteve de lucro para cada 100 reais 
vendidos e quanto maior esse índice , melhor será o lucro da empresa. 

 
Margem líquida em 2007 = Lucro Líquido 2007 x100= 632.984,29 X 100= 32,83%  

                                 Venda líquidas 2007             1.928.162,20 
 

Margem líquida em 2008= Lucro Líquido 2008 x 100= 1.281.722,18 x100= 49,52%  
                                           Venda Líquida 2008     2.588.251,36 
 
A partir do resultado da margem liquida, a empresa obteve 32,83% de retorno 

investido em 2007 e em 2008 esse índice aumentou para 49,52 o que significa que a 
empresa evolui neste índice. Esse resultado se dar em decorrência do aumento das 
vendas e do lucro líquido, gerando assim uma ótima margem líquida para a empresa. 

 
Para um entendimento melhor de que a cerâmica alcançou seus objetivos é que 

se fez necessário analisar a lucratividade direta por produto e lucratividade direta por 
cliente. 

 
Conclui-se que o estudo das ferramentas logísticas voltadas para análise dos 

custos logísticos tem esse papel fundamental na empresa estudada. A sua importância 
está em possibilitar aos usuários informações de diversas formas para analisar os custos 
por produto, por cliente, por processo e por fluxo e assim ter condições para buscar formas 
de atingir melhores resultados. No estudo da cerâmica Ceagra o que pode se perceber que 
a cada decisão tomada seja pela produção de um novo produto seja pelo investimento em 
transporte o objetivo principal foi aumentar as vendas através da qualidade, pontualidade 
das entregas e a disponibilidade de produtos para atender os clientes no momento em que 
eles esperam ser atendidos. 
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Considerações finais 
 

Por meio deste estudo pode-se observar a aplicação da logística tem sido focada 
como meio de tornar a empresa apta a desenvolver as suas atividades no atual mercado 
competitivo, onde a tomada de decisão por parte dos gestores necessita está embasada 
em suportes de avaliação de modo a trazer a certeza de que seus custos evidenciem a real 
situação da empresa para que suas ações respondam às suas necessidades e as do 
mercado. A utilização das ferramentas de custeio logístico permite que as empresas 
conheçam melhor seus custos como um todo, possibilitando o gestor informações para 
melhor desenvolver suas atividades para então alcançar os objetivos de competitividade 
através de um produto ou serviço com qualidade, custo baixo, com excelência e eficácia.  

 
Portanto, o estudo da contribuição das ferramentas logísticas para tomada de 

decisão empresarial permitiu evidenciar que as ferramentas analisadas são suportes que 
auxiliam a tomada de decisão por meio de uma melhor evidenciação de custos para 
gestão. 

 
Por meio da realização do estudo de caso, pode-se verificar, de maneira empírica, 

que o estudo das ferramentas voltadas para análise dos custos logísticos é relevante na 
empresa estudada. A sua importância esteve em possibilitar aos usuários informações para 
analisar os custos por produto, por cliente, por processo e por fluxo e assim ter condições 
para buscar formas de atingir melhores resultados. No estudo da cerâmica Ceagra o que 
se pode perceber que a cada decisão tomada, seja pela produção de um novo produto, ou 
seja, pelo investimento em transporte o objetivo principal foi aumentar as vendas através 
da qualidade, pontualidade das entregas e a disponibilidade de produtos para melhorar o 
nível de serviço disponibilizado aos clientes.  

 
Por meio da realização deste estudo, espera-se ter sido capaz de transparecer a 

utilização dessas ferramentas no desenvolver das atividades empresariais e que quando 
utilizadas adequadamente propicia aos tomadores de decisão a certeza de que suas 
decisões trarão resultados satisfatórios para a empresa. 
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RESUMO 
 
Este artigo analisa a integração das metodologias Lean e Seis Sigma para a redução de 
custos em um processo da empresa de serviços logísticos DHL. As organizações realizam 
melhorias de qualidade e produtividade embasadas pela redução de custos a partir da 
filosofia seis sigma foca a melhoria de processos e o Lean a redução de desperdícios, 
tornando-se eficaz a integração. Especialmente no setor de serviços, onde o desempenho é 
medido constantemente e a performance determina o nível de serviço prestado, convergindo 
para a satisfação do cliente. A partir dessa premissa, o caso analisado evidencia melhorias 
de processo, aumento de produtividade, redução de custo e satisfação do cliente. A 
pesquisa trata sobre um processo de transporte de cargas, pela percepção do cliente de sua 
necessidade sobre o desembaraço e entrega de documentos a transportadora. Foi realizada 
pesquisa documental, a partir da documentação dos processos de um cliente potencial 
fornecidos pela empresa analisada entre o período de janeiro a agosto de 2007 e janeiro a 
agosto de 2008, tempo de duração da aplicação do Lean Seis Sigma de forma a comparar 
os processos nos dois anos. Os resultados da integração e adoção do Lean Seis sigma 
mostraram a eficácia da ferramenta para empresas prestadoras de serviços logísticos, seja 
melhorando os processos dentro da organização e/ou melhorando o relacionamento com o 
cliente. 
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INTRODUÇÃO 
 

No setor de serviços, a premissa para a evolução organizacional e gestão de 
processos é a modificação de valores e aprendizado dos profissionais, com a necessidade 
de inovação e aquisição de novas competências para atender as exigências de mercados e 
clientes. Porém, há necessidade de introduzir metodologias e filosofias direcionadas a 
mudança, de forma que propiciem a gestão da mudança ao considerar resistências e a 
complexidade das atividades empresariais face ao desempenho humano, o que se faz 
presente e influencia na produtividade e qualidade no setor de serviços.  

 
Para Lovelock e Wirtz (2006), a produtividade (trabalhar mais rápido e de forma mais 

eficiente para redução de custos) e a qualidade sempre foram aspectos importantes na 
gestão da produção e as melhorias nessas áreas requerem seleção, treinamento e 
supervisão para que represente redução de custos. 

 
Quanto aos programas de qualidade, o Lean Seis Sigma, segundo Ferguson (2007), 

é considerado uma filosofia, direcionada para melhoria continua por meio da eliminação de 
desperdícios. O Seis Sigma é utilizado com o intuito de reduzir a variação dos processos, 
utilizado mais por engenheiros e estatísticos do que por administradores. A junção desses 
dois programas faz com que as características de cada um dificultam o entendimento inicial 
dos envolvidos, logo, para que um programa desse nível, seja bem implementado e tenha 
aceitação por toda a organização, a mudança deve ser muito bem gerenciada. 

 
Segundo Juran (1999), o controle da qualidade sempre ocorreu durante o processo 

produtivo, examinando as variáveis que afetam a qualidade final e não sob a forma de 
inspeção após o produto pronto. O controle estatístico de processo, dentre os demais 
métodos utilizados, foi fundamental para que tais conceitos fossem colocados em prática. 
Conforme Kenneth e Marshal (1994), os japoneses aprenderam e nunca mais perderam de 
vista o propósito de Deming e Juran de gerar o nível de qualidade que os consumidores 
queriam, ou seja, adotaram qualidade com foco no cliente. 

 
Para Caravantes et al. (1997) a qualidade é a capacidade de satisfazer 

necessidades; na hora da fabricação, compra e durante a utilização, ao melhor custo 
possível, minimizando as perdas e oferecendo produtos e serviços melhores do que os 
concorrentes. 
Neste artigo, foi abordada a qualidade nos serviços a partir da adoção das metodologias 
lean e seis sigma que, combinadas, podem representar melhorias nos processos de 
serviços. Este setor, segundo George (2004, p.9), tem destaque no contexto global: 
“Operações de serviços atualmente representam mais de 80% do PIB dos Estados Unidos e 
estão crescendo rapidamente em todo o mundo”. 

 
Segundo Denton (1990), o seis sigma é uma ferramenta importante para melhorar 

desempenho e liderança nas organizações pela utilização efetiva de métodos estatísticos 
para redução da variabilidade dos processos e pelo foco centrado nos clientes e nos 
aspectos que eles consideram críticos. 

 
De acordo com Abraham (2007), as empresas estão cada vez mais adotando a 

integração entre o lean e o seis sigma e comenta: “Em termos conceituais, a idéia é tratar o 
lean focando principalmente na eliminação dos desperdícios e no aumento da velocidade 
dos processos e o Seis Sigma, abordando a redução de variabilidade e, conseqüentemente, 
dos defeitos”. 

 
Para Sousa (2006) a importância de estudar o Lean Seis Sigma nas organizações de 

serviços reside no fato de que a literatura foca de forma mais acentuada os processos fabris 
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e não acompanha a tendência de transição para economias em que o setor de serviços tem 
tomado maior proporção, como o caso do Brasil. 

 
 
O objetivo da pesquisa é investigar a redução de custos de uma empresa de serviços 

logísticos, pela adoção do Lean Seis Sigma, sua aplicação e resultados obtidos. 
 
Na visão de George (2004) o Lean Seis Sigma para serviços representa uma 

metodologia de melhoria de negócios que maximiza o valor do acionista ao alcançar a taxa 
de melhoria mais rápida em satisfação de clientes, custos, qualidade, velocidade de 
processo e capital investido. 

 
 

FILOSOFIA LEAN 
 
Segundo Queiroz (2007), o Lean Manufacturing teve origem a partir do Sistema 

Toyota de produção (Just in Time) após a Segunda Guerra Mundial, sendo aplicada 
primeiramente na produção apenas e posteriormente foi adequado as dimensões de 
negócios das organizações, resultando no pensamento enxuto, que é a filosofia operacional 
ou um sistema de negócios, como forma de alinhar em seqüência ações que criam valor, 
realizar atividades ininterruptas e de forma eficaz e poder oferecer aos clientes o que eles 
querem no tempo certo.  

 
 
George (2004, p.3) define: “Lean é um conjunto de princípios que aceleram a 

velocidade de todos os processos através da empresa”. Para Womack et al. (1996), uma 
das conseqüências principais do pensamento enxuto é a redução de perdas pela eliminação 
de atividades que não agregam valor ao produto/ serviço final. Segundo este autor, a 
eliminação do desperdício tem como foco atingir um custo-alvo baseado na percepção de 
valor do cliente e de todos os envolvidos na cadeia de valor, que devem estar dispostos a 
negociar um conjunto de princípios, no contexto da iniciativa enxuta, que oriente o 
comportamento entre empresas e paralelamente desenvolva mecanismos para verificação 
mútua, de modo a não desviarem desses princípios. 

 
 
As característica do conceito Lean (GEORGE, 2004) são: 
 

• Focaliza em maximização de velocidade de processo. 
• Oferece ferramentas para análise de fluxo de processo e tempos de atrasos 

em cada atividade do processo. 
• Centra na separação de trabalho “adicionador de valor” do “não-adicionador 

de valor” com ferramentas para eliminar as causas-raiz de atividades não-
adicionadoras de valor e o seu custo. 

• Oferece um meio de quantificar e eliminar o custo da complexidade.  
 
Na filosofia Lean, a parceria nos negócios precisa concentrada na otimização, onde a 

crescente rede de cooperação se transfere da parceria interna para a externa, focando a 
rede total como oportunidade de aperfeiçoamento contínuo. Nesse nível de relacionamento, 
o modo vigente de negociação é a solução conjunta de problemas, onde empresa e cliente 
exploram o futuro em conjunto, com foco nas melhorias que possam assegurar a satisfação 
do cliente e resultar em vantagens competitivas sustentáveis para ele e para a organização 
que presta o serviço, com benefícios mútuos no longo prazo (CARAVANTES, 1997). 

 
 
Uma limitação do conceito Lean é que o mesmo não pode colocar um processo sob 
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um controle estatístico. Isso pode acarretar a falta de um controle mais intenso e que ao 
longo do tempo o processo volte a ser como era antes da mudança (GEORGE, 2004). 

 
Conforme Corrêa e Gianesi (1993), a implantação da filosofia Lean requer uma 

abordagem sistêmica na qual diversos aspectos do processo são modificados e constituem 
a essência de sua implantação, dentre eles: 

 
- Comprometimento da alta administração: mudança para mentalidade enxuta; 
- Medição e avaliação de processos: indicadores de desempenho; 
- Estrutura organizacional: especialistas devem capacitar os operadores a assumir 
responsabilidades (ex. qualidade, manutenção, etc); 
- Organização do trabalho: ambiente de trabalho favorece flexibilidade, comunicação e 
trabalho em equipe; 
- Conhecimento de processos e fluxos: compilação de fluxos de materiais e informações. 

 
 
No setor de serviços, são adotadas duas premissas pertinentes a implantação do 

Lean, por este ter como peculiaridade a participação do cliente das operações e processos: 
a primeira delas considera que o serviço será mais eficaz se o cliente estiver pouco 
envolvido na execução (CHASE, 1978) e a segunda prevê que ocorrem ganhos de 
produtividade quando o cliente participa da operação de serviços quando a empresa atribui 
algumas atividades do processo ao cliente (FITZSIMMONS, 1985). 

 
 
Para Seddon (2005) é preciso saber o que o cliente necessita e deseja e isso é feito 

questionando-o a partir dos problemas que apresenta e pela avaliação que faz sobre o 
processo de serviços, portanto, pressupõe a participação do cliente de forma efetiva a fim de 
reduzir desperdícios, solucionar problemas e reduzir custos. 
 
 
METODOLOGIA SEIS SIGMA 

 
Segundo Pande et al. (2001), Seis Sigma é um sistema para alcançar, sustentar e 

maximizar o sucesso empresarial, impulsionado pela compreensão das necessidades dos 
clientes, por meio do uso disciplinado de fatos, dados e análise estatística e a atenção 
diligente à gestão, melhoria e reinvenção dos processos de negócios. De acordo com 
Rodrigues (2006), esta metodologia parte de um problema a ser solucionado e evidencia a 
importância das pessoas e seus conhecimentos, com base em três pilares: adoção como 
filosofia de gestão, estratégia de negócio e operacionalmente com ferramentas estatísticas. 

 
 
Criado na Motorola na década de 80, o Seis Sigma substituiu o programa Total 

Quality Management (TQM). Segundo Mikel Harry (ALONSO, 2007), um dos criadores do 
programa, o TQM não apresentara os resultados esperados, pois faltava-lhe um objetivo. A 
metodologia foi criada no setor da produção da empresa pela necessidade de concorrência 
com produtos estrangeiros, promovendo uma série de benefícios operacionais, redução de 
defeitos, resultando em uma produção mais rápida e limpa. Posteriormente, passou a ser 
utilizado na gestão de projetos como um sistema de gestão que auxilia na execução das 
estratégias e aumento do valor de mercado do produto. A partir de 1992, a metodologia foi 
adotada por outras empresas e a universidade Motorola passou a oferecer treinamento e 
consultoria na área em 1999. A General Electric também adotou o Seis Sigma como um 
processo para a melhoria contínua na produção e gestão de projetos. Devido às vantagens 
que resultaram, foram treinados todos os funcionários para multiplicar as melhores práticas, 
possibilitando a replicação dos projetos em toda a empresa e adoção de ferramentas 
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estatísticas avançadas, controle da qualidade, processos de aceleração de mudança e 
gestão da tecnologia (RECHULSKI, 2004). 

 
 
Segundo Pestorius (2007), desde a aplicação na Motorola, o Seis Sigma obteve 

diversas definições ligadas a eficiência nas operações, melhoria de processo dos negócios, 
excelência do processo. Mas seu objetivo principal perdura consistente pelo estímulo a 
melhoria contínua do processo pela adoção de metodologia de solução de problemas 
padronizada, documentada e passível de repetição. 

 
 
Para efeito de comparação ente a filosofia Seis Sigma e outras abordagens de 

qualidade, Larson (2003) relata uma definição feita por Bill Smith, considerado um dos 
criadores do programa na Motorola: bom senso organizado. 

 
 
Rodrigues (2006) considera que o Seis Sigma tem como produto principal a criação 

e/ou modificação de um processo com base na maior rentabilidade do negócio e do 
atendimento eficaz das necessidades e expectativas do cliente. 

 
 
Anderson (2006) entende Seis Sigma como uma filosofia de gerenciamento que 

busca alcançar objetivos desafiadores de redução de defeitos em processos, produtos e 
serviços, usando a coleta de dedos e análise rigorosa de resultados. Já Sousa (2006) define 
como uma abordagem focada em processos para a melhoria do negócio, sendo que a 
questão fundamental reside na melhoria de processos analisando-os individualmente e em 
cada etapa.  

 
Da mesma forma que o conceito Lean, George (2004) evidencia algumas 

características do Seis Sigma como: 
 
 

• Enfatiza a necessidade de reconhecer oportunidades e eliminar defeitos definidos pelos 
clientes 

• Reconhece que a variação prejudica nossa capacidade de entregar serviços de alta 
qualidade de forma confiável. 

• Requer decisões baseadas em dados e incorpora um abrangente conjunto de 
ferramentas da qualidade sob uma estrutura poderosa para a solução eficaz de 
problemas. 

• Oferece uma infra-estrutura cultura altamente prescritiva que é eficaz na obtenção de 
resultados sustentáveis. 

• Quando corretamente aplicado, promete e entrega USD 500.000 ou mais de melhoria 
no lucro operacional por Black belt por ano (um valor concreto alcançado 
consistentemente por muitas empresas). 

 
 
Algumas empresas consideram que o Seis Sigma deve ser conduzido apenas por 

engenheiros. Essa afirmação parte principalmente de quem utiliza o método Lean. Apesar 
dos engenheiros dominarem facilmente as metodologias contidas no programa Seis Sigma, 
Pande et al. (2001) discordam dessa afirmação, ao reconhecerem que medições e 
estatísticas são a base do programa, mas que O Seis Sigma não se resume apenas nisso. 

 
 
Em síntese, sigma significa desvio padrão, ou uma medida de variação e o número 

seis indica o nível de produtos defeituosos gerados em um processo qualquer, que 
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representa estatisticamente 3,4 possíveis produtos defeituosos a cada milhão de produtos 
produzidos. 

 
 
Segundo Campos (2006), o principio fundamental do Seis Sigma é o conhecimento. 

O conhecimento é obtido de forma mais fácil e rápida quando se desenvolve o pensamento 
estatístico, que é simples, no entanto é pouco divulgado e pouco utilizado por causa da 
aversão demonstrada pela maioria das pessoas aos métodos estatísticos. A metodologia 
Seis Sigma é, portanto, um conjunto de ferramentas aplicado de uma maneira lógica e 
estruturada, com o propósito de reduzir as variações e os defeitos nos processos, seguindo 
os princípios do pensamento estatístico: 

 
 

• Todo o trabalho ocorre em um sistema de processos interconectados; 
• A variação existe em todos os processos; 
• O conhecimento e a redução da variação é a chave do sucesso. 

 
 
Na abordagem Seis Sigma, projetos estratégicos, com metas e prazos bem 

definidos, são conduzidos por equipes formadas por especialistas na metodologia, 
chamados de Green Belts ou Black Belts, e por líderes, ou champions, que são os 
responsáveis por remover as barreiras que surgirem para o desenvolvimento destes projetos 
(RODRIGUES, 2006). 

 
 
De acordo com Rodrigues (2006) e George (2004), o Projeto Seis Sigma é dividido 

em cinco fases pela metodologia DMAIC: D (Define – Definir); M (Measure – Medir); A 
(Analyse – Analisar); I (Improve – Melhorar) e C (Control – Controlar), definidas pelo Guia 
Project Management Body of Knowledge) e explicadas no quadro 1. 

 
 
FASES  DMAIC 
Iniciação D Definir os processos críticos e os objetivos diante do negócio e das 

expectativas e necessidades dos clientes. 
Planejamento M Medir o desempenho do processo e identificar os problemas e 

intensidades dos mesmos 
Execução A Analisar o desempenho e as causas dos problemas 
Finalização I Melhorar o processo eliminando os problemas, reduzindo os custos e 

agregando valores para o cliente. 
Controle C Controlar o desempenho do processo. 
Quadro 1. Metodologia DMAIC 
Fonte: Rodrigues (2006) 
 

 
O método DMAIC apóia-se em outras metodologias de qualidade, utilizando o 

Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe e 
diagrama de Ishikawa, que consiste em um método que contribui para pesquisar raízes de 
problemas a partir de questões como: o que, onde, como e por que. Estas perguntas 
contribuem para sistematizar o problema e em algumas vezes, a resposta fica explícita no 
diagrama (SLACK, CHAMBERS E JOHNSTON, 2008). Pela adoção de metodologias de 
qualidade, o Programa Seis Sigma constitui uma ferramenta de análise de processo 
adequada e eficaz para o setor de serviços por verificar cada etapa do processo e o 
desempenho da organização. 
 
INTEGRAÇÃO DO LEAN COM SEIS SIGMA 
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Na visão de Ferguson (2007), Lean e Seis Sigma são dois programas distintos com 
finalidades similares, ao explicar que seis sigma é um programa, mas Lean é uma filosofia 
(importante ressaltar que o autor trabalha com distribuição e artigos manufaturados, o perfil 
desses profissionais é mais voltado para o Lean, por isso a defesa disso que ele chama de 
filosofia). Para o autor, alguns projetos seis sigma perdem o valor assim que diminui a 
visibilidade, já a filosofia Lean não, pois é transmitida a todas as partes da empresa. Assim, 
defende a ferramenta como uma transformação enquanto o seis sigma apenas uma gestão 
de mudança; o seis sigma tem inicio, meio e fim com a metodologia DMAIC, já o Lean faz 
parte da vida da empresa e de seus profissionais. 

 
Segundo Queiroz (2007), a adoção de apenas o Seis Sigma ou o Lean 

Manufacturing acarreta muitos benefícios para a organização. Porém, quando utilizados 
juntos, de forma harmônica, os dois sistemas se tornam mais eficazes, já que os pontos 
fortes de um preenchem as possíveis lacunas ou deficiências do outro. Essa união 
potencializará as forças, exercendo enorme influência na performance geral dos processos 
de uma empresa. 

 
A diferença das características dos programas Lean e Seis Sigma destacadas pelos 

autores George et al. (2005) por meio de suas ferramentas tem o propósito de estimular as 
empresas para sua adoção. Por outro lado, observa-se a não uniformidade nos seus 
aspectos como apontado por Fergurson (2007), que defende a maior potencialidade do 
programa Lean para a mudança de cultura da organização. 

 
 

 
Figura 1. Integração da filosofia Lean com Seis Sigma 
Fonte: Adaptado de George (2004)  

Segundo Queiroz (2007) a integração entre Lean e Seis Sigma requer envolvimento 
da liderança e estabelecimento de objetivos estratégicos, elaboração de um programa 
comandado por equipe treinada e mudança de cultura para que os envolvidos possam 
conhecer as ferramentas, suas potencialidades e assim aplicá-las para obter resultados 
eficazes. O autor menciona os pontos fortes das duas metodologias de forma a ressaltar sua 
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importância na análise de processos, o que conseqüentemente, gera compreensão sobre 
sua eficácia para operações de serviços: 
 
 
Pontos fortes Seis Sigma 
 
 
1. Emprego de métodos estruturados para o alcance de metas DMAIC E DMADV; 
2. Utilização de ferramentas estatísticas, para análise de dados, que auxiliem a solução de 
problemas complexos; 
3. Busca de redução da variabilidade; 
4. Ênfase na redução de custos e de defeitos definidos por clientes; 
5. Seleção de projetos associados às metas estratégicas da empresa; 
6. Foco na melhoria de produtos e não apenas na melhoria de processos; 
7. Mensuração direta do retorno financeiro gerado pelo programa; 
8. Infra-estrutura de patrocinadores e especialistas (Sponsors, Champions e Belts); 
9. Elevada dedicação dos especialistas; 
10. Envolvimento de todas as pessoas da empresa, nos diferentes níveis de 
aprofundamento do programa (Black Belts, Green Belts, Yellow Belts, White Belts), como 
responsáveis por conhecer e implementar seus conceitos e sua metodologia; 
11. Processos de contratação, treinamento, promoção, reconhecimento e recompensa 
refletindo e incentivando a consolidação da cultura Seis Sigma. 
 
 
Pontos fortes do Lean  
 
 
1. Tendência para ação imediata no caso da solução de problemas de escopo restrito e de 
baixa complexidade, por meio dos eventos Kaizen; 
2. Utilização de técnicas simples para análise de dados durante os eventos kaizen; 
3. Busca de redução do lead time e do trabalho em processo; 
4. Ênfase na maximização da velocidade dos processos; 
5. Seleção de projetos estratégicos identificados pelo Mapeamento do Fluxo de Valor e 
também de projetos de interesse exclusivo para alguma área da empresa. 
 

 
Segundo Harry (ALONSO, 2003), diretor da Motorola na época da implantação do 

Seis Sigma e considerado padrinho do método, se um tapete de 140 metros quadrados 
fosse limpo com qualidade 3 sigma, a superfície que continuaria suja no final do trabalho 
seria equivalente à área ocupada por uma cadeira reclinável. Se a limpeza fosse feita com a 
qualidade 6 sigma, a superfície suja seria do tamanho da cabeça de um alfinete – 
imperceptível. Cada sigma gera uma redução exponencial dos defeitos; portanto, à medida 
que aumenta o sigma, aumenta também a confiabilidade.  
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METODOLOGIA 
 

 
Foi realizado um estudo de caso exploratório em uma empresa de serviços logísticos 

que atua em âmbito global. O exemplo adotado para a pesquisa um processo de transporte 
de cargas, a partir da percepção do cliente de sua necessidade sobre o desembaraço e 
entrega de documentos a transportadora. 

 
A exploração é particularmente útil quando os pesquisadores não têm uma idéia 

clara dos problemas que vão enfrentar durante o estudo (COOPER E SCHINDLER, 2003, 
p.131). 

 
A coleta de dados foi realizada com pesquisa documental, a partir da documentação 

do processo fornecido pela empresa analisada entre o período de janeiro de 2007 a agosto 
de 2007 e janeiro de 2008 a agosto de 2008, tempo de duração da aplicação do Lean Seis 
Sigma de forma a comparar os resultados dos processos no ano de 2007 e de 2008. De 
acordo com Yin (1994), a pesquisa deve identificar algumas situações em que todas as 
estratégias de pesquisa são relevantes. Questões "como" e "o que" são formulados sobre 
um conjunto atual de eventos no qual o investigador tem pouco ou nenhum controle. Este 
estudo investigativo procurou identificar "como" ocorre na cadeia logística em que os fatores 
"o que" são afetados. Como o estudo procura buscar estes questionamentos, isto sugere a 
adoção de uma metodologia exploratória (YIN, 1994, p. 21). Ele lembra também que os 
estudos exploratórios são primeiramente úteis na geração das hipóteses centradas nos 
fenômenos sob investigação. Por isso, antecipou-se também que a pesquisa resultaria na 
emergência de hipóteses e uma teoria adicional para direcionar pesquisas futuras na área. 

 
De fato, a identificação de comportamentos de um fenômeno é essencialmente uma 

atividade exploratória em que o objetivo principal é refinar a idéia da pesquisa para facilitar 
uma pesquisa mais ampla (KERVIN, 1992). Diante desta premissa, o estágio de coleta das 
informações pode ser considerado como uma investigação preliminar conforme Emory e 
Cooper (1991), constituindo se num método essencial na condução da pesquisa. Embora 
fosse comum em que a pesquisa exploratória confie nas opiniões de especialistas e o foco 
nos grupos do estágio inicial, isto não foi considerada no presente caso. 
 
 
ESTUDO DE CASO 

 
A DHL é uma prestadora de serviços logísticos que atua em âmbito global. Possui 

sede na Alemanha e quatro divisões corporativas em aproximadamente 220 países e 
emprega cerca de 550.000 pessoas. 

 
Foi analisado um processo de execução de serviços logísticos para um cliente, no 

período de 2008. Observa-se que o Lean Seis Sigma é aplicado a cada cliente, pela análise 
de seus processos, ou na execução de um processo, com verificação de todas as etapas. 
Neste caso foi analisado um conjunto de processos, uma vez que o cliente utiliza em ampla 
escala os serviços logísticos oferecidos pela empresa. 

 
A iniciativa teve origem a partir da percepção do cliente de que os procedimentos 

logísticos não eram eficazes e estavam incompatíveis com suas necessidades. O problema 
identificado para implantação do Lean Seis Sigma foi o excesso de dias no processo para a 
transferência de documentos do transporte marítimo, isto é, desde a data de chegada dos 
navios no Porto de Santos até data de entrega de mercadorias apuradas para a 
transportadora. Esta lacuna gerou altos custos de armazenagem e demurrage.  
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A partir disto foi aplicada a metodologia Seis Sigma pelo DMAIC, método utilizado 
pela empresa, com contribuição do Diagrama de Causa e Efeito. 

 
Primeiramente foi aplicada a fase Define. Foi fácil identificar o objetivo da aplicação 

do Lean Seis Sigma, pois o cliente (que já conhece o programa) informou exatamente o que 
eles precisavam considerar o prazo de navio chegada até a entrega dos documentos para a 
transportadora. Sendo assim, a iniciativa foi orientada para o objetivo de quatro dias para a 
transação. Em seguida foi realizada a fase Measure, identificando-se facilidade em obter 
dados, uma vez que todos os processos são registrados no sistema do cliente, que permite 
a extração de relatórios.  

 
Parte-se da premissa de que o cliente está envolvido no processo, uma vez que 

grande parte dos documentos necessários para o desembarque e demurrage são fornecidos 
pelo cliente. Nesta fase, observou-se o excesso de tempo no processo, conforme observa-
se na figura 2, que a relação entre chegada do navio e entrega dos documentos na 
transportadora tinha alto grau de variabilidade, alguns chegando a 25 dias de tramite. 

 

 
Figura 2. Gráfico de relação entre data de chegada do navio até entrega dos documentos 
para transportadora antes do projeto de lean seis sigma 
Fonte: A empresa 

 
A partir das necessidades mencionadas pelo cliente, neste caso a redução de custos 

logísticos envolvendo demurrage e armazenagem, foi determinado o que deve ser analisado 
nos processos internos para o alcance do objetivo proposto, o que representa os drivers, 
que é a redução de tempo de desembaraço. Neste ponto, observa-se o que ocorreu desde a 
chegada do navio até a entrega de documentos, no quadro 2. 
 
 
Necessidade do cliente Drivers Objetivos do negócio e do 

cliente 
Redução de custos 
logísticos (demurrage e 
armazenagem) 

Reduzir tempo de 
desembaraço desde a data 
de chegada do navio até a 
entrega de documentos 
para as transportadoras 

Desembaraço em até 
quatro dias da data de 
chegada do navio para 
canais verdes 

Quadro 2. Necessidades mencionadas pelo cliente  

Custo 

Ano 
Sobrestadia  Armazenagem
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Fonte: A empresa 
 
A partir da identificação dos objetivos, foi necessária a identificação das etapas para 

seu alcance pela análise do processo, passando-se a terceira fase do DMAIC, Analyse. Pela 
análise efetuada, observou-se que a realidade estaca incompatível com a premissa do 
cliente e da organização pela falta de controle do cliente sobre o tempo de seus processos 
internos e conseqüente entrega de documentos na transação. 

 
Como o controle não era feito, a empresa não tinha conhecimento do tempo de 

transação, apenas adotava como hipótese que o processo era realizado em cerca de seis 
dias. Foi identificado que o indicador principal para a iniciativa estava em 10,88 dias e não a 
premissa inicial de seis dias. Utilizando o diagrama de Causa e Efeito (figura 3), foram 
estruturadas as principais causas do problema. Foram investigados os custos gerados ao 
cliente devido a esse tempo e como a empresa poderia ajudar o cliente a quebrar 
paradigmas nos processos logísticos pela aplicação do Lean junto com o Seis Sigma. 

 
 

cliente
planta do
carga na
entrega da
para
Demora

Documentos discrepantes
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Registro de

Diagrama de Causa e Efeito

 
Figura 3. Diagrama de Causa e efeito  
Fonte: A empresa 

 
Com o diagrama, tornou-se evidente que o problema principal estava na entrega de 

documentos, pois os mesmos apresentavam falta de uniformidade e incorrências, gerando 
desperdícios de tempo e custo ao longo do processo. Dentre as causas principais foram 
apontados os tramites utilizados para o processo no Porto de Santos após a chegada do 
navio, tais como excesso de burocracia e de processos envolvidos na transação. 

 
Após a identificação dos problemas causadores do excesso de tempo, foi realizada a 

fase de implementação – Improve, essencial para verificar se as soluções identificadas eram  
eficazes na execução da metodologia. O objetivo proposto foi reduzir o lead time do 
processo que levava cerca de 10 dias e meio em 60%. 
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Como solução, adotou-se a premissa de que o excesso de processos acarreta custo 
e apresentou-se um modelo de melhoria logística a partir da redução de processos, 
eliminando 3 dias de impacto no Key Procedure Indicator - KPI, indicador de qualidade 
utilizado pela empresa. 

 
Foi apresentado um fluxograma (figura 4) ao cliente como um mapa do processo 

apresentando-o antes da iniciativa e após o que ocorreu, caracterizando a fase Control. 
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Figura 4. Fluxograma do processo antes e depois do Lean Seis Sigma 
Fonte: A empresa 
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Foi adotado o gráfico de controle (figura 5) como ferramenta para apresentar ao 

cliente os resultados da análise, para o mesmo estar ciente da iniciativa e seus resultados. 
Esta ferramenta fala por si só, o cliente realmente entendeu a mudança no processo e 
percebeu a melhora no tempo do ciclo de redução. 
 
 

 
Figura 5. Gráfico de relação entre data de chegada do navio até entrega dos documentos 
para transportadora após a implantação do projeto de lean seis sigma 
Fonte: A empresa 
 

 
Após a realização do processo com o Lean Seis Sigma, observa-se a queda de 

variabilidade, sendo que os processos passaram a ser executados em menos de dois dias, 
de forma que além de suprir a necessidade do cliente, este prazo foi superado, reduzindo 
burocracias e quantidade de processos na transação, representando para o cliente a 
satisfação de suas necessidades, superação de expectativas e ainda, gerando redução de 
custos para o cliente e para a empresa, a partir de seus resultados: 

 
 

• Redução do prazo de navio chegada até a entrega dos documentos para a 
transportadora de 10,88 dias para 1,62 dias em média;  

• Redução dos custos de demurrage de U$25.045,25 a U$14.213,25, em média, 
comparando o período de janeiro a agosto de 2007 e janeiro a agosto de 2008;  

• Redução nos custos de armazenagem de U$152.596,83 para U$82.632,52, em 
média, comparando o período de janeiro a agosto de 2007 e janeiro a agosto de 
2008; 

• Total de economia ao cliente no total de U$596.412,79, comparando o período de 
janeiro a agosto de 2007 e janeiro a agosto de 2008.  
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Figura 6. Demonstração da economia de custos logísticos 
Fonte: A empresa. 

 
 
Devido à parceria entre a empresa e o cliente, pela adoção da premissa da 

participação do cliente no processo, a aplicação do Lean Seis Sigma contribuiu para diminuir 
variabilidade do processo, produziu uma mentalidade enxuta por eliminar etapas 
desnecessárias e influenciou no custo, não somente para o cliente, também para a 
empresa, pois 50% da economia do cliente foi faturado pela empresa, ou seja, reduziu seus 
custos no processo de prestação dos serviços logísticos em U$298.206,40, a partir de 
outubro de 2008. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Lean Seis Sigma é uma ferramenta apropriada e eficaz para o setor de serviços no 
sentido de reestruturar os processos de serviços de forma que podem representar o 
atendimento aos clientes com o custo reduzido, tempo reduzido de processo e conseqüente 
execução do serviço, diminuição de variabilidade no processo. 

 
As ferramentas são complementares, mas como limitação do estudo, observa-se que 

a ênfase deve recair sobre a mudança de cultura na organização, pois os dois métodos 
dependem do comprometimento das pessoas na performance da empresa e na 
implementação dos processos. Desta forma, estudos mais específicos sobre os apelos 
culturais e gestão de pessoas devem ser realizados a fim de mostrar a efetividade das 
ferramentas. 

 
Com os resultados obtidos, demonstra-se que o Lean Seis sigma pode contribuir 

significativamente para empresas prestadoras de serviços logísticos atuando seja 
melhorando os processos dentro da organização, seja melhorando o relacionamento com o 
cliente.  

 
 

Custo 

Ano 

Sobrestadia Armazenagem 
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Conclusivamente, a efetiva integração dos contínuos e contíguos processos 
logísticos só é alcançada com a adoção de idéia como união, segmentação, transparência, 
composição e outras que conferem à cadeia de suprimentos um nível de desempenho 
comparável aos da gestão colaborativa em consonância aos da competitiva integração 
horizontal da cadeia logística. Quanto mais detalhada for a avaliação inicial da cadeia, mais 
acurados serão os resultados do modelo, o que motiva novos estudos exploratórios para 
conhecer melhor sua aplicabilidade. 

 
 
Quanto às limitações do estudo, observa-se que os processos, assim como a análise 

pelo Lean Seis Sigma são complexos, impossibilitando mostrar a ferramenta em todos os 
detalhes, além de sugerir que outros estudos sejam feitos aplicados a serviços, de forma a 
identificar a aplicabilidade da metodologia e sua continuidade, enquanto filosofia de 
serviços. 
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ABSTRACT 
 
Modal shift strategy shall be an important decision making weapon in the logistics costs in 
order to get competitive advantages for transport companies. This includes logistics general 
costs representing an alternative to decrease port chaos, as well as to allow the responsible 
management for entire company environment. The port transactions require holistic elements 
that support decision making. Particularly for present case, rail transport was emphasized as 
a sustainable option in the modal shift since it reduces the emission of CO2, which permit 
gains for the both company and society; however, in Brazil operation faces limited logistic 
theoretical references. That is why necessary deep studies on the specific theme even its 
adoption by the companies. It has been proved that modal shift is a complex alternative, 
which requires attention to the several factors involved in the containerized cargo 
transportation, from the distance between ports and hinterland, providing competitive 
advantages through operational logistics costs and inventory-theory references in the supply 
chain and kind of modal adequate to each identified conditions in the geographical and 
political space being studied. 
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INTRODUCTION 
 
 
The article identifies modal shift as an option to decrease logistics costs and minimize 

congestions, urban conflicts and to create awareness for the users of containerized cargo. 
Then the consequent reduction of social costs, for the better distribution of rail modal in the 
matrix of national transports will be targeted. Competitive advantages in the logistics costs by 
using the modal shift, as well as the decision making by the companies of cargo transports 
through this modality, with emphasis in the rail modal in the Santos maritime port operation 
are also the preset objectives. 

 
 
The transport system in Brazil does not count on significant investments up to the 

event of the railways privatization (decade of 1980, with the Rail Federal deregulation), and 
ports (Ports modernization Law nr. 8630/93). This has generated a delay in the transport 
sector infrastructure execution and a private enterprise major participation mainly by the 
logistics services providers  - what has resulted in a transition to the multimodal operation on 
the cargo transport, specifically supporting containerization.  

 
 
As per Nazário (2008), the transported goods through more than a modal are 

commodities, as iron ore, grains and cement, all characterized as low added value goods. In 
these segments, the diffusion of the utilization of container in Brazil is seen as too insipient. 
For this reason, the practice of transports through more than a modal requires technical 
studies to render viable even the cargo in a sustainable way. 

 
 
Modal shift in the containerized cargo can be a solution to the bottlenecks which 

generate cargo urban conflicts. A logistics paradox is observed on the perspective of costs 
analysis of the port users in this segment.  If the solutions of new projects propose a 
displacement of the cargo from the conflict zones to areas which are distant from the point of 
vessels berthing, this generates a new cost of transport and transfer towards hinterland of 
the (organized = delimited) port of Santos. 

 
 
In the practice of modal shift, the excesses of cargo displacement render more 

expensive of the intermodal transport logistics even when containerized, which logistics is 
competitive when the transshipment option is adopted against analysis of the costs involved.  

 
 
To Bortolim et al. (2008), the transport through means of containerized cargo is the 

common denominator of rail, road and water transports, and its main importance – besides 
the characteristics of facilitating and rendering speedier the transport with unitization  - is to 
standardize and provide more safety to cargo avoiding damages and thefts – and it also 
renders possible the reduction of operational costs as well as the integration of transports, 
establishing – therefore – the intermodality. In a globalized environment, costs reduction and 
intermodality are fundamental for international competitiveness. By providing contribution for 
the society and the environment considering the reduction of emission of CO2 through the 
adoption of modals which are not regularly used or are very seldom used. 
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CONCEPTUAL REVIEW 
Aspects of modal shift 

 
 
In this article are considered the main regional development and geography of 

transportation, proposed by Rodrigue; Comtois; Slack (1999), Blauwens et al. (2006) 
examines the influence of total logistics costs and Ogawa (2004) emphasis on the 
environmental benefit, considering that the exchange of modal will reduce the emission of 
carbon dioxide, Geerts (2002) deals on the market for modal shift in intermodal transport. 
Bravo (2000) refers to the multimodality, focusing on theory of cost transshipment port. 

 
 
Geerts (2002) proposes the adoption of IPI (Intermodality potential index) which 

measures the intermodality potential from the equation of division between potential and 
current market of the intermodal transport, which influential factors are: transfer costs; door 
to door delivery time; frequency; information tracking (delays); reliability; distance. 

 
 

Rodrigue; Comtois; Slack (1999) take it that the analysis factors include the distance 
but include also the logistics costs and available modal options, as laid out below. 
Consequently, they defend a holistic analysis for the decision making progress, meaning 
analyzing the distance, operational logistics costs and finally choose the modal options. 
 
 

 
Picture 1: The principles of modal shift 
Source: Adapted from Rodrigue; Comtois; Slack (1999) 
 

 
As per Jolic; Strk; Lesic (2007) the distance is the main factor for the decision of 

adoption of intermodality considering that the strategic planning can only be defined from the 
geographical position of the port up to the hinterland. According to the authors, what is 
decisive for the port situation are the high additional transport costs (caused by the difference 
between the minimum and maximum distances of transport) which are complementary or 
contrary to the cargo transfer costs in the ports, i.e., the strategic positioning can be adopted 
as a tool for analysis of the port competitiveness, which also depends on the infra-structure 
for the definition of modals and the modal transfer as a whole. 

The strategic planning can be adopted as a analysis instrument of port 
competitiveness combined with the infrastructure to define mode and modal shift. To 
Rodrigue; Comtois; Slack (1999) the modal transfer occurs when a modal (a) has a 
comparative advantage on another (b) in a similar market. The competitive advantages are 



 

 

 

203 

available in various way as in costs, in capacity, in time, flexibility and safety – each point 
analyzed in a considerate way taking into account what is being transported. We can infer 
this rationale if it is considered that for some the transit time is essential and the modal 
transfer will occur only if the new modal offers improvement in the transit time, while for 
others the most important item will be costs, which are in this case critical for the modal 
transfer. 

 
 
So, the modal transfer represents the delimitation of the decisive process which 

considers the competitive advantages of a modal in regards to another. Its result  comes 
from a series of decisions taken by the companies (for the cargo) or individual (for 
passengers) in the transfer to a more convenient modal only if the competitive advantages 
are the most significant. 

 
 
In the vision of Blauwens et al. (2006), the analyses is based on the structure of the 

inventory-theoretic which studies the choice of modal from the business logistics point of 
view. The critical point of consideration of the inventory-theoretic is the fact that the focus is 
all costs involved in the supply chain – which is affected by the choice of transport modal. 
Therefore, the market analysis is used in the container transport from the port to the 
hinterland. It shows that the combination of certain political measures may lead to significant 
displacements of unimodal to intermodal transport. However, obtaining the the modal 
displacement is not an easy task. The alternative of studying the modals in the cargo 
transport may only show viable competitive advantages in comparison to road transport if 
they can meet logistics exigencies which suit the supply chain clients. 

 
 
As per Rodrigue; Comtois; Slack (1999), the process of decision to modal shift, 

normally goes through three defined steps: initiation, change and maturity. Based on the 
Brazilian scenario, this survey proposes that these steps be divided in four steps instead: 
 
 
Initiation: (initiative the inertia proposed by Rodrigue; Comtois; Slack) stage where the 
perception of a possible change in the modal be of difficult perception as well as slow. In this 
stage, the result of modal shift is prone to show fewer advantages than the expected leading 
to a situation of low performance. The reasons behind this inertia are linked to the 
accumulation of investments employed in the current modal. At this point, it will be possible 
to check possible reluctance by the transporters and owners of the cargo, bearing in mind 
the perception and actual knowledge on the advantages and the modus operandi in 
operations vis à vis the adaptations of the new modal. The negotiation of new procedures 
and contracts are certainly tasks which corporations do not wish to carry out if the benefits 
are not visible. While the current modal shows to be reliable – even when too expensive – 
there will be resistance in the politics of modal alteration.  So, the pioneers in the modal 
change may be seen as adventurers, wishing to test the risks and lay aground the current 
system with a view to obtain the rewards destined to the explorers.  
 
 
Change-determination/expansion: The change phase can be split in to determination and 
expansion phases. The determination determines a quick transition of a modal to another 
since the perception of the competitive advantages gets clear. The new transport modal 
develops from an unsatisfactory performance situation envisaging a better performance. At 
this stage in general the modal change occurs based on a better-than-expected-result and 
the transition phase runs very quickly going to a phase of expansion, in which the 
competitive advantage becomes inherent to the supply chain strongly attracting the demand 
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– and this may generate among users and stakeholders an ambiance of surprise due to the 
agility of the transition.  
 
 
Maturity: Here are the new balance of the acting powers - such as the capacity, costs, time, 
flexibility and safety - in the matrix of participation by the achieved modal change. 
 

 
As per Bravo (2000), the kinds of transport which were solely competitors, today are – 

beyond being competitors – complementary and vice-versa. Consequently, it is possible to 
obtain costs balance, productivity and agility. To Soares (2008), modal shift is one of the 
sustainable logistics solutions with emphasis on the integral approach in connection with 
modals mobility.  

 
 
The involved cargo agents must use this possibility for the analysis of the cargo 

transport systems in general so that, for instance, the urban cargo conflict be eliminated, 
adding therefore the advantages of each modal in a multi-modal system. As it can be seen 
from picture 2, there are variations among the types of services in connection with each kind 
of modal. To Nazário (2008), some modals show a higher or lower cost for longer distances 
and access to another modal; nevertheless, if combined, they may represent lower logistics 
costs as a whole, what suggests a better balance in the relation cost-service for the modal  
shift. 
 

 
Picture 2: Comparison of service characteristics among transport modalities 
Source: Nazário (2008) 
 

 
New operational concepts are divulged about the modals to overcome the obstacles 

of the need of urgent investments by the corporations in the intermodal terminal business. In 
recent times, modal shift is used in three types of transport. The two first ones, as per 
European Conference of Ministers of Transport (ECMT), cited by Bravo (2000) and Nazário 
(2008) are: 
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‐ Combined transport: transport which main stretch is the air-, rail or water means – 
with road transport being used for the support stretches. 

‐ Intermodal transport: system that utilizes at least 2 different means of transportation 
through transfer of responsibilities of one modal to another of a shipment 
 
 
And the 3rd model, as per law nr. 9611/98, has the following definition: 
 
 

‐ Multimodal transport: is the one that – supported by a single contract – utilizes two or 
more means of transport from its origin to its destination – and is executed under the 
only responsibility of one multimodal transport operator. 

 
 
Consequently, in the multimodality the transfer of responsibilities differs in the 

understanding applied in the interpretation of the intermodal practice of the cargo transport. 
As per Demaria (2004), the adoption of multimodality offers more safety to the cargo owner, 
who has now a sole responsible party for the transport of the goods  - besides allowing 
important reductions in costs in regards to intermodal since in the latter more than a contract 
for the cargo transport exists – the same concept is defended by Santana Neto (2005). 

 
 
As Miles (1994), the structure of transport costs differs from one modal to another, 

and vary widely and evolve according to the proportion of fixed and variable costs involved. 
The fixed costs are related to equipment and transport facilities in ports, railway, road and 
airport terminals or even at points of intermodality between ships, wagons, trucks and others. 
Do not have a direct relationship with the distances and the cargo flow, where fixed costs 
vary depending on the volumes of traffic, that is, when the volumes are higher, the fixed 
costs are lower. If fixed costs are distributed according to the distances covered by their 
respective means of transport or by the volume of transport, the incidence of them on the 
long-distance flow or the more important cargo is  lower than that is recorded on short 
distances or lower volumes of traffic. 

 
 
In contrast, variable costs such as fuel, maintenance, labor, wear of equipment, grow 

depending on the level of activity during a certain period of time. Variable costs vary 
considerably from transport mode to another, mainly due to differences in the intensity factor 
of the work, the fuel consumption and the economies of scale. 
  
 

Variable costs per unit carried are higher in the road transport when compared to rail 
or water modal, because the trucks have a lower transport capacity, so that require more 
intensive use of labor force and consume more fuel per unit transported . However, in 
operational terms, it is more expensive to maintain a port or a rail terminal to operate a road 
ramp, since the fixed costs of road transport are lower. The combination of the fixed and 
variable costs is fundamental which would take the adequate decision regarding the most 
appropriate modal for any situation in the logistics chain. 
  
 

As Bravo (2000), the reason of intermodality follows the analyze of the costs 
development of the various transport modes, which the advantages are comparative, as 
mentioned above are characterized in terms of distance and the volume of cargo that each 
can carry, taking as a reference the requirements framework of market demand. Thus, in 
general, the road transport is revealed as the most suitable for shipments weighing not high, 
short journeys or sporadic volumes, while from a determined distance and in the case of 
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important cargo, rail and water transport is outlined as the most appropriate. According to 
Bravo (2000), the water transport is even more appropriate when the volumes of cargo are 
higher and the distances are longer, but companies already use ferries and trains to 
transport over short distances. 
  
 

The concept of intermodal transport results, therefore, the market needs to be used in 
the transport chain, the combination of modals most appropriate to the volume of cargo and 
distance in order to consider the benefits of each and their onus. Given the characteristics 
and interactions to the current market, and doing the scenario of high competition in which 
this type of service is inserted. Intermodality is the creation of conditions so that, given the 
profile of demand, each modal of transport can concretely enhance their comparative 
advantages, and can integrate different modes, a continuous flow. 
 
  
 Whereas the present article deals with a hypothetical market for the transport of 
containers, which is "built" on the basis of a single case study that relates to the central line 
of specific transport (Port of Santos in the region of ABC SP), the results should not be 
generalized to the Brazilian market. However, the performed analysis can also be applied to 
other market segments in the cargo transport. It should examine, for example, the market for 
most goods, which, when compared with the market for the container transport, mostly 
involving low-value goods. In this market, the methods of high-capacity transport with 
relatively low average speeds, such as navigation "inland" (river) or rail transport, is 
presented with a larger and more participation in the split for this modal specific market 
segments of transportation. 
 
 
 This can be clearly explained in the inventory-theoretic perspective: given the low 
value of the property, your inventory cost is high (due to high loading capacity and low 
average speed) when compared to the value of goods and commodities. However, the 
paradox of this analysis is that the high cost of inventory when it is more than offset by lower 
costs of transport (low freoghts) in the modal that has characteristics of high loading capacity 
(due be possible to exploit economies of scale) even with low speeds. 
 
 
 For example, the speed of transport by mode (The average time of transit) the 
analysis is done on the client to calculate his inventory costs in transit and the cost of 
stockpile security: these costs are higher for modes of transportation slower than for faster 
modes of transportation. 

 
 
The reliability and dependence on a mode of transport (that is based on variation of 

lead-time) is manifested in the costing of stockpile security: that is, in order to provide the 
same level of service, the stockpile security should be increased when the goods are 
transported by a transport mode with a higher variation of the lead-time, which results in 
higher costs for embarked and receiver, rather than a modal with a range of low lead-time 
that this situation can work with lower stocks. 
Logistics costs 

 
 
Ballou (2001) states that the global logistics costs is the sum of the transportation 

costs, stock, processing of orders and total customer service. Decisions taken based on the 
global logistics costs cannot see or analyze the costs existing internally to the company, 
costs which compose the global logistics costs. For this reason, the costs management in an 
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efficient way leads us to a broader approach, which also visualizes the activities which are 
external to the company environment. 

 
 
One of the main challenges of logistics is to manage adequately the relation between 

costs and service level. The function of logistics is the continual improvement of profit and 
offer of service level to the client with lower costs in order to become in competitive 
performance. Here we search to analyze the traditional methods of disbursements and its 
relation with logistics costs. Besides this, we want to demonstrate the usage of some 
available tools for the disbursements of a supply chain focusing logistics costs. 

 
 
Multimodality is an adequate solution and the one that better meets the equation level 

of service x quality x minimum global costs. The process technically analyzed under the point 
of view of multimodality optimizes its action of lower global costs added to the reduction of 
the environmental cost fully meeting the high level of service required. This new focus of 
logistics management and of its costs related to the supply chain leads to a new approach to 
evaluate the global logistics costs. The analysis of the costs under the logistics point of view 
consists of the evaluation of global logistics costs and in the concept of added value. 

 
 
The ordinary logistics costs and those which have more impact for a company are: 

transportation, storage and customer services. An important factor is that the information 
from a company’s accounting department is used for management purposes. Nonetheless, 
since they are aimed for a fiscal objective, the managers do not utilize it as management 
action in the decision making. There is a lack of commitment of the accounting data x 
logistics costs, since normally the costs of transportation of the acquired material are prone 
to compose the cost of the sold product as if they were costs of the material and the costs of 
distribution, in general they appear as Sales expenses. 

 
 
For a better understanding of the object of this study some concepts of costs to the 

management of logistics are stated below – and these occur in the logistics activity. As the 
logistics activity is imminently a service provision of other company activities, the 
consumption of the resources associated to this activity have been considered as costs, and 
so they were treated by all authors and professionals linked to logistics activities. As for the 
relationship with the object, the costs may be classified in: 
 
 

• Direct costs: those which can be linked directly to the product or service (LIMA, 2006). 
Within the logistics focus, they are: labor, fuel, maintenance, packaging and others 
which impact directly in the service rendering. 

• Indirect costs: those which cannot be linked directly to each kind of activity at the 
moment it happens, such as: support costs, administrative costs and with IT. 

• Fixed costs: those necessary to the normal functioning of the company and that can 
be repetitive or not (LIMA, 2006). Examples: rental for stocking of products, support 
personnel, etc. 

• Variable costs: Are directly proportional to volume of production or service rendering. 
In the case of logistics activity, they vary according to the volume transported, stored 
and of services rendered.  
 
 
As per Keedi (2006), the impact of infrastructure in export operations is largely 

recognized all over. From all logistics costs, the expenses with transportation are clearly 
affected by the level of infra-structure. Besides the freight charges, the expenses with 
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transportation in exports also involve other items such as vessel demurrage, container 
detention, truck and train stays, all associated to penalties incurring from demurrage and 
idleness of these assets. 

 
 
Anyway, the expected result from the organization is a more competitive supply chain 

mainly regarding the reduction of intermediary stocks and total costs, besides a quicker 
move in the operations and in the process of information sharing. The optimization of the 
results of a chain organized through SCM principles also occurs bearing in mind the 
reduction of risks and minimization of losses. This process occurs through the coordinated 
efforts along the chain. Like this, for the management of supply chain it is necessary to 
implement projects for the increase of productivity in the port, enabling the optimization of 
spaces through rearrangements by multimodality when modal shift is adopted. 
 
 

As Bravo (2000), the costs curves of different modes tend to intercept it, indicating the 
points from which a particular mode of transport becomes more financial favorable. This 
reasoning is expressed in the pictures below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 3: The economic costs analysis for the combined Intermodality development  
Source: Bravo (2000) 
 
 
 The assumption of the administration costs will always be the efficiency with the least 
possible resources consumption, and the lowest possible negative impact, whether the 
company or the environment. In the picture above, comparing the model of  Bravo (2000), 
focusing the Port of Santos as a point of origin of the cargo in the analysis, the combined 
options shown in picture 3 reflect the issue of distance in a generic way. In picture, the 
concept of Bravo (2000) is adapted to the reality of a freight logistics operator that carries 
through the road modal until the first intersection point of the recorded zone by 179 km, from 
this point will choose to carry the rail modal that also can be combined with the road modal 
until the second intersection of the 221 km limit, and the absence of road and rail terminal, 
from 300 km in a competitor way for the railroad and highway the possibility to explore the 
water modal combined with other modals. In this demonstration, the logistic operator shows 
the average of freights by distance and modal.  
 
 
 It is expected that to improve the use of the railroad should be understood that the 
intermodality to serve the logistics of the the Port of Santos hinterland in the State of São 
Paulo, in a economic way, it is proposed to port operators better transshipment costs and 
related services to the rail transport to make it more attractive to the user. Otherwise, the 
intermodal flows remain ever less competitive keeping the transport sector with the status 

Distance 

Variable Costs 

 Fixed Costs 

Truck 
Train Ferry



 

 

 

209 

quo of the unimodal solution, supporting the inertia training proposed by Rodrigue; Comtois; 
Slack (1999). 
  
 

The reason for this inertia is that the transfers cost are not attractive for the railroad 
because the investments in infrastructure are absorbed by the port operator but passed to 
the user of the Port and are accounted as investments required for the business operation of 
the port operator only, without seek to reduce the logistic cost of the railway operator or dry 
ports investors for the development and social costs reduction. So any kind of investment in 
infrastructure to transfer, in general, can not have a distinct impact on the modal to the user 
of the railroad or other modals. When the recovery of the cost of transshipment port is 
different in cargo delivery by modal realize that the difference in charging port in an isonomy 
way negatively affects the railway competitiveness mainly in intermodal management. 
 
 
 Blauwens et al (2006), argue that with the theory inventory proposed for the modal 
shift elaboration, can obtain exact information of goods flows and parameters of the 
characteristics of the type of transport, for a specific market segment of cargo transport, and 
the effects of certain policy measures to split the modals can be calculated for example 
according to Soares (2008), there is a full regional development. 

 
 
According to Rios; Maçada; Becker (2003), the strategic function of the containerized 

cargo transport operations are obtaining more relevance due to the level of detail of the 
activities involved vis à vis the needs of expansion of operations and planning once the 
competitive advantages in costs and quality of services are directly linked to efficiency in 
operations. In the conception of Martins; Caixeta Filho (2001, p.15): 
 
 

[…] the availability of an adequate structure increases the gains of 
efficiency to the productive system and not only to companies 
individually. This happens because there is a growth of the final 
product, increasing the productivity – at the same time reducing the 
costs per unit of component. Higher productivity, in its turn, is 
translated by the increase of remuneration of factors, what stimulates 
the investment and employment. 

 
 
The inherent characteristics of the operations reduce the global logistics costs, at the 

same time elevate the levels of service through standardization of functionalities and 
operational requirements for handling, going for the concept of multimodality, i.e., the 
optimization of logistics elements, viz: transports, storage, packaging, handling, IT systems, 
inventories and fiscal matters (BOWERSOX; CLOSS, 1996).  
 
 
Reducing the social cost by modal shift and sustainability  

 
 
Another factor to be considered is the social and environmental cost of cargo 

handling. Breaks down the implementation of measures to reduce the total social costs of 
cargo transport in an extensive way as part of cost preferably logistical ally to the goals of 
less impact to society. The social costs are formed by six components, convertible into 
organizational objectives (SANTOS; AGUIAR, 2001, p.195): Contribution to the regional 
economy, state and national levels; operational Efficiency (including traffic congestion); 
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security road; environmental impact; costs Community (especially the cost of road 
construction and maintenance); urban Form. 

 
 

To Ogawa (2004), modal shift must have a scientific connotation facing environmental 
concern, with this approach Ogawa (2004) proposes a modal exchange with high emissions 
of CO2 in the atmosphere by a transport that fewer hits the environment. Means acquire 
knowledge to user of the cargo transport to move the goods from trucks to trains and ships. 
This is because with greater transport capacity have lower CO2 emissions per unit shipped. 
Ogawa (2004), simplifies a coaster that emits almost 20 times less CO2 emissions compared 
to a small truck. 

 
 

Table 1: CO2 emission per unit shipped by the types of transport when a ton of cargo 
shipped to a kilometer 

 
 Source: Ogawa (2004). 
 

 
The decrease in social costs and reduce CO2 emissions are a step toward 

sustainability. Almeida (2002) considers that sustainable development is related to the 
population growth and this in too, affect the ability to deal with the environment and to meet 
basic needs. To deal with this issue of increased consumption, proposes broad policy 
reforms that would change the supply problems, with assistance and technology 
reorientation. 

 
 
Understands the difficulty of adapting technology to environmental needs, but the 

solution is the risks management, which currently has not been used to guide the 
environmental decisions. Finally, it proposes a change in perspective and attitude, both in 
developing countries as developed countries. 
  

In this sense, notes the need to harmonize the integration of economic and ecological 
factors in the legal systems and in the decision making process of countries around the 
world. For Sachs (1993, p.71), the ecology development that can be achieved with new 
instruments should consider alternatives to the time of the marginal and divergent 
conventional paradigm for restructuring costs and activities, evaluating the impact to the 
environment. In the cargo transport, even with the conclusion that the concern with the 
environment may result in reduction of direct costs, indirect and environmental, Seidl (2008) 
says that there are still reasons for the shipper reluctant to use the modal shift such as : the 
delivery speed, service reliability and pre-existing relationship with the road transport 
companies. 
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RESEARCH METHODOLOGY  
 
 
The present research is characterized as an exploratory case study where it searches 

to analyze mainly some variables related the modal shift theory. For Yin (1994) the case 
study is applied with objective to approach one description for reality definitive. The main 
characteristics in use is to question how and the reason of the facts, not being necessary as 
premise the control about the behavior of the event.  

 
 
Gil (1999) complements that the case study shows appropriately to this type of 

empirical investigation is characterized for the deep and exhaustive study of an object,  
allowing one detailed knowledge. The case study is considered a type of qualitative analysis 
and what, second Laville and Dione (1999), is an investigation that allows to supply 
explanations in what it concerns straightly the respected case and to the elements that mark 
the context. The advantage of this strategy is the possibility of deepening it offers, because 
the resources are concentrated in the case endorsed. The method of the case study, many 
times, is placed as being more appropriate for exploratory research.  

 
 
The case study was performed in transport undertaking intermodal that adopts the 

modal shift as an alternative to reduce logistical costs. In order to take account of the 
objectives of the research, clarifies that the method of non-probability sampling by Gómez 
(2001) as the method in which the researcher chooses the sample which best suited to the 
study. Within this perspective, the data were collected from the leaders of the company in 
analysis. The sampling method non-probability is adequate due to lack of information 
systematized of the market and the need to know better the environment. The technique of 
data collection was by means of a personal interview (semi-structured questionnaire), 
observation non-participant, that second Godoy (1995) occurs when the researcher acts only 
as bystander intent, collecting data and not taking part in the context in which it is inserted. 
The documental research was also used, because it is a technique that prime by analysis of 
any material or knowledge that is susceptible to be used for consultation, study or test. The 
data were interpreted by means of content analysis supplied subsidies to achieve the 
objectives proposed.  

 
 
Thus, the search is supported in methodological triangulation, as Alencar (1999) has 

constituted an attempt by the researcher to increase the confidence of the results, in view of 
the complexity of the phenomena that are the object of study of social research. The content 
analysis technique is used to codify and analyze the documents, then it doing descriptive 
explanatory statements on the literature composed of documents (BABBIE, 1999). In reality, 
it is an analysis and demonstration of the elements of content, with intention to clarify the 
different characteristics and extract its significance. The use of such analysis provides for 
three basic phases, second Godoy (1995) the pre-analysis – which can be identified as a 
stage of organization, which involving a first contact with the documents to be submitted to 
analysis; the holding of the material – stage of the researcher reads the documents selected, 
adopting a procedure for codification, classification and categorization; and the treatment of 
results – where the researcher used-if the raw data to make-them significant and valid, using 
the technical quality. Data were analyzed collected in the company in study, whereas 
decision and values involved in the cost by transport of freight, showing evidence of benefits 
that may be obtained with the adoption of modal shift by means of content analysis. 
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ITRI RODOFERROVIA E SERVIÇOS LTDA. CASE STUDY 
 
 
The growing demand of general cargo and containers handled by the railway 

companies depends on the existing railway infrastructure for the status quo of port costs to 
the economic viability of this same demand. 
 

 
Picture 4: Railway Transport - Loaded Container 
Source: Soares (2008) 

 
 
According to the public organisms, which control the port sector, there is a lack of 

technical studies on the demand of import and cabotage (coastal) cargo, specifically 
regarding the demand of rail transports of containers. Without these data, some port 
operators suggest the modal shift in areas outside the port of Santos itself. Nevertheless, it is 
noted that most of the containers transported by rail at the right bank of the port of Santos 
come from the Grain Terminal (Warehouses 38-39) and the same transit under the Customs 
Transit Rules through DTA-E (=Customs Transit Declaration made electronically) . 

 
 
In a very similar way to import cargo, the handling of export cargo under Customs 

bond requires certainly – lawfully – the observance of Customs exigencies for the Customs 
transit conclusion in wagons within bonded warehouses separately in the port area. 
Consequently, port operators, when suggesting the handling of cargo out of the port itself, in 
first place jeopardize international norms of safety, such as the ones stipulated in the ISPS 
code which defines regulations for the international safety of ports for the entrance and exit 
of cargoes within the port area. 

 
 
Modal shift is also applicable in the segment of cabotage cargo within the port itself. 

The operation of loading in wagons in cabotage occurs initially in the external unbounded 
areas of the port, after the discharge operations to trucks, and later cargo is transferred to 
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rail. In the analysis of the case of modal shift of ITRI, it is demonstrated that because of IN 
(law) 248/2002, the users of the Customs process denominated DTA Carga patio depend on 
a separated exclusive area denominated patio (yard) within the port itself for the 
administrative and operational management of the transportation for Customs transit within 
the port itself. 

 
 
The process of Customs transit to bonded warehouses of public use (named DTA 

Patio) has as basis law nr. 248/2002. It is used to accelerate the Customs check outside the 
port itself, which due to lack of compatible infrastructure from the public up to the private 
management , are close to their operational limit, working in a non-efficient way does not 
meet the requirements within the port itself the demand for cargo stripping (container) in the 
expected time as required by the importers. 

 
 
The outstanding aspect of the structure in the bases of this process is the fact that the 

port is currently congested, without space for the reception of cargo within the bonded area 
in the port itself for the due physical checking of the cargo by Customs – and this certainly 
renders impossible the clearance of our import cargo within the port of Santos. 

 
 
Therefore, for ITRI, it was necessary a new kind of Customs process which allowed 

the organizational ecology of the port with a desirable timing for the proper handling of 
imports  to utilize the withdrawal of the stored import cargo from the bonded area of the port 
of Santos. In a sustainable way, the modal shift of containerized cargo has rendered possible 
the rail modal for the efficient servicing of the supply chain in the production of services and 
manufactures, which entrepreneurial emphasis envisages the implementation of the concept 
JIT (just in time) also proposed to other modalities. 
 
 

In the analysis of the inventory theoretical notes-that the handling costs port differ by 
modal to modal. The model comparison shows that the costs of freight rail transport may be 
competitive even over short distances. The port of Santos collects a differentiated rate of 
special customs process per modal. However, in the total cost logistical rail modal is even 
cheaper. In regarding the high index of sinister from road modal it receives a high rate of 
insurance of cargo on transport. 
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The logistical costs Inventory by container 40' TRUCK TRAIN
a) Customs procedure Dispatch $100,50 $100,50
b) THC I Terminal handling Charge - Average value $107,81 $107,81
c) Storage: DTA  Loading courtyard Rate 48 hours $201,20 $260,53
d) Re-weighing the container $47,29 $47,29
e) Transport of cargo distance 178 km : Santos SP / Suzano SP $416,60 $266,55
f) Insurance of cargo CIF $150,000.00 $150,04 $74,81
g) ECOVIAS' Concessionary Tollage pathway $41,27
h) Stay of the driver $19,35
i) Additional Excess weight / ton above 24 ton. $103,18
j) Storage at Least 10 days in hinterland CLIA (up to 0,07% of the CIF value) $104,90 $104,90
k) Transhipment $42,99 $42,99

COST LOGISTICAL TAXLESS $1.335,13 $1.005,38
DIFFERENTIAL COMPETITIVE SAVING -$329,75 $329,75
 HYPOTHESIS AMOUNT HANDLING OF CONTAINERS / IMPORTER 350 350

RESULT OF THE COST LOGISTIC TRANSPORT BY MODAL SHIFT -$115.412,73 $115.412,73
TRANSIT TIME in hours 6 12
LEAD TIME = Inclued delay time (average) on loading at Santos Port in hours 12 20

Reducing the quantity of CO2 emissions / Ton / Km 91.581.000 8.820.000
Fonte: ITRI,2009

parameters of recoveries inventory
a) Rate of recollection Syndicate agents SDAS optional
b) Value charged by the shipowner 
c) Value charged by port terminal by DTA customs process 
d)Value charged by port terminal by DTA customs process 
e) Data source: SINDISAN / ANTF
f) Variable in accordance with the index of sinister IRB
g) Variable quotation travelled 
h) Variable time factors like a jams, urban traffic and port delay
i) Variable by type of cargo 
j) Average value of the goods (CIF): $150,000.00
k) Delivery of cargo to the importer
REMARKS BELOW
Difference found the logistical costs between modal

Trajectory: Port until the hinterland focus the region of ABC of the State of Sao Paulo 
Dados : From article Japan's Search by Transport and Energy, 2006 (Publish by Ogawa) 

Logistical transport cost : Cases of application by modal shift to transport from the Santos port to hinterland focus: region at ABC in São Paulo 

Situation: DTA - Declaration for customs transit with treatment of cargo patio at port terminal after unloading by ship / regime of load: Imports not nationalised

Railway's  
Saving
Ecology!!

 
Picture 5: Analysis of the reduction of  “port logistics costs” factor after the DTA Patio 
process utilization 
Source: Itri (2009) 
 
 

The greater the distance from of the vessel to the railways area of transshipment at 
the Port it became more expensive logistics rail. Mainly, the new projects of transshipment 
areas at port it will impact on transport cost because involve more distance and accessibility 
by truck to vessel. With this analysis of modal shift, was possible realize that the importance 
of rail in the hinterland of the port of Santos, mainly  in short distance, rail  is competitive and 
presents the lower cost of transport, and contribute to environment with reduces of CO2 
emissions, but that hypothesis can be confirmed only in inventory-theoretic. 
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Picture 6: Syntatic Analysis behavior by Modal Shift  for Container  Cost of freight combined  
Source: Itri (2009) 

 
 
In the end, we understand that theory of modal shift needs a holistic analysis that 

include each aspect of the logistics costs, considering the fixed most variable costs, 
distances, and then make decision of mode types.  
 
 
FINAL CONSIDERATIONS 

 
 
A study of case has been carried out in a road and rail transport company that works 

with modal shift for containerized cargo. Then it has been detected that the adoption of the 
rail modal for the effective flow of the supply chain in the production of services and 
manufactures is a sustainable alternative and adds competitive advantages counting from 
the reduction of logistics costs.  

 
 
The use of rail modal supported by public policies or Customs regulations – as DTA 

Carga Pátio – may minimize the effects of logistics bottlenecks in the general cargo segment 
of high added value. 

 
 
When cargo is containerized, we avoid the delay of delivery of the cargo to wagon 

(rail) or in the discharge of wagons with export cargo. In a significant way, this same means 
of operation of modal shift (when carried out out of the port) may increase the logistics costs 
for the user, rendering difficult the competitiveness of this operation. 

This occurs as a result of the need of re-allocation of resources for cargo transfer, 
handling and local port trucks operations, usually required in this logistics of transport 
considering that the variable options of transfer sites are in general far from the vessel 
berthing point when out of the port itself. In this explorative case study, it was verified that the 
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circumstance of the modal shift within the port itself is the situation that guarantees a better 
safety to the port user. From the Customs point of view, when talking about cost control, this 
transportation strategy depends on better productivity of the port terminal operators for the 
benefit of the railways which are within the port area. Consequently, the logistics could be 
planned having the port as a point of start, whenever there is an exhaustion of the system of 
movement management in the sense of organizing the operation of modal shift of cargo 
within SP hinterland. 

 
 
Thus, the logistics does not foresee only an adequacy of the modal, but a need for 

analysis of the market and of the modals considering the value they add summed to the 
costs and inventory-theoretic, also taking into account the concern with an adequate 
environmental management in the port area as well as to sustainability. 

 
 
Although the modal is an effective option, not many theoretical references are found 

on this tool in Brazil, rendering it necessary the holding of deep studies on the theme for its 
utilization by the companies. It has been shown that the modal shift is a complex alternative, 
which requires attention to the involved factors in the containerized cargo transport  from the 
distances between port and hinterland adding competitive advantages through operational 
logistics costs in the supply chain and it is the kind of modal adequate to the identified 
conditions in the geographical and political space in analysis. 
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RESUMO 
 
Este trabalho propõe um modelo para definir o custo-alvo com base no sistema de 
custeamento por atividades, com intuito de quantificar os ganhos ou as perdas sobre as 
decisões tanto no nível de processo quanto de subsistema e sistema na cadeia de 
agronegócios lácteo. A pesquisa é classificada como um estudo de caso do tipo embedded. 
Mas dado o caráter central da investigação todas as ações apontam nas direções de uma 
pesquisa-ação. Por conta dos cenários de pesquisa e a própria característica dos atores o 
estudo recorre ao recurso metodológico da etnografia. Investido na categoria de participante 
completo, o pesquisador procedeu à adoção da observação conforme suas variantes: 
descritivas, focais, seletivas e esgotadas. Paralelamente a seqüência observacional, a 
entrevista com especialistas e a etnográfica se mostraram promissoras. Adotou o diário de 
campo como principal meio de registro. A interpretação e a atribuição de significados foram 
exercidas durante um processo qualitativo.  Como o ambiente natural é a fonte direta na 
captação dos dados e o pesquisador é o instrumento-chave, o procedimento analítico dos 
dados foi indutivo. O estudo revela-se um avanço no conhecimento, preenchendo uma 
lacuna existente na literatura sobre agronegócios. A modelagem se delineia favorável em 
seus resultados, mas requerendo replicações de forma a catalisar a robustez. 
 
Palavras-chaves: sistema de custeio ABC, custo-alvo, custos interorganizacionais, cadeia 
láctea 
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1 .Introdução 
 

Dentre as variáveis que dão conformação ao processo de gestão, talvez custos 
requeiram maior atenção. Trata-se de um fenômeno intrigante já que ele tem abrangência 
no seio dos negócios e cujo controle não implica seu gerenciamento. Dado o conturbado 
ambiente em que estão inseridas as organizações onde os acessos aos recursos se tornam 
ainda mais restritos, as suas otimizações passam a ser prioridades no campo fronteiriço das 
decisões dos gestores. A busca de um método que proporcione uma aferição precisa de 
custos, provavelmente se situe no alcance inatingível. No entanto o esforço de se galgar 
uma aproximação já permite ações decisórias numa faixa razoavelmente segura. O 
agronegócio não está isento de alinhar melhorias no seu núcleo gerencial. Em um ambiente 
no qual o produtor não controla o preço do produto vendido cabe a ele gerenciar seus 
custos e a escala de produção para ter lucro com atividade. Dessa maneira, o custo de 
produção é uma variável importante para determinar a permanência e o crescimento de 
determinado produtor na atividade, visto que há pouco espaço para diferenciação do 
produto. Custos consistentemente acima do que o mercado pode compensar tendem a 
serem fatais inclusive no bojo de toda a cadeia. 

O que vale destacar é que mesmo ciente da importância, a grande maioria dos 
produtores não possui programas de controle ou gestão de custos na empresa. E mesmo 
sem plano integrado para gerir informações, empresários buscam reduzir os custos de 
produção por decisões gerenciais (NOGUEIRA, 2004). No entanto, na falta de informações 
próprias, as decisões são tomadas com base em experiências de outros empresários, em 
relatos, artigos, palestras ou por recomendações de consultores. E o que prevalece é a 
chamada contabilidade gerencial tradicional onde se ancora nos modelos microeconômicos 
básicos (custos fixos e variáveis, médios e marginais, análise custo – volume – lucro, ponto 
de equilíbrio, orçamentos flexíveis e margem de contribuição). Soma-se a isso a inexistência 
entre as empresas que formatam a cadeia um estabelecimento claro de parâmetros factíveis 
no planejamento estratégico voltado à gestão de custos. Não se tem uma dimensão de 
perdas e ganhos. É usual uma carência efetiva de mecanismos gerenciais no cerne das 
cadeias agronegociais. 

Sob inspiração das últimas proposições se vislumbrou o desenho de um modelo que 
catalisasse o comportamento de custos ao longo da cadeia. Afinal se o preço de mercado é 
uma variável independente dos custos e se o método de custeio por atividades (sistema 
ABC) é particularmente útil em subsidiar a gestão com tipos de informações necessárias 
para tomada de decisões e economias de custos, além de manter e criar vantagens 
competitivas como sustenta Beheshi (2004), por que não utilizá-lo para especificar as metas 
de custos, em vez de ser apenas um dos caminhos para alcançar o custo-alvo conforme 
sugestão de Bayou (1998)? E nesse caso é possível quantificar os ganhos e/ou perdas ao 
longo da extensão da cadeia agronegocial? 

Nestes termos este trabalho propõe um modelo para definir o custo-alvo com base no 
sistema de custeamento por atividades, com intuito de quantificar os ganhos ou as 
perdas sobre as decisões tanto no nível de processo quanto de subsistema e sistema ao 
longo da cadeia de agronegócios.  
 

Portanto o estudo em apreço é oportuno e espera que possa contribuir para 
aperfeiçoar as bases analíticas do setor agronegocial do país e que sejam fortalecidas as 
relações interempresas. O estudo almeja ainda que os integrantes da cadeia façam uma 
comparação com a própria situação em termos de custos de produção com a posição das 
cadeias rivais, transformando assim a cadeia num instrumento analítico de considerável 
importância. Estudar a questão de pesquisa sugere um “olhar” mais otimista na complicada 
equação preço-custo no mercado agroalimentar lácteo nacional, com ênfase particular no 
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mercado gaúcho que inclusive já foi objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito Estadual 
(CPI). O descompasso entre custos e preços é um dos pontos mais controversos na cadeia 
produtiva do leite. 

A justificativa do estudo ainda se apóia em Kulmala e Varis (2001). A contabilidade 
de custos e a gestão de custos não têm sido largamente analisadas do ponto de vista da 
lógica conceitual de cadeia. E menos ainda, aliás, quase tem sido esquecida, sob a lógica 
conceitual de redes. E os poucos estudos existentes ainda não consideraram os desafios da 
gestão de custos. Para Carillo Júnior. et al. (2003), embora o papel da contabilidade nas 
relações interorganizacionais tenha recebido maior atenção nos últimos anos, esse papel 
ainda está longe de ser claramente determinada.  

Incluindo estas considerações preliminares o estudo se compõe de sete seções. O 
corpo teórico abarca as seções dois, três e quatro e contemplam os elementos analítico-
conceituais com respeito à lógica da modelagem no cenário do agronegócio e a 
configuração estruturada do método de custeio por atividades e o custo-alvo. A seção 5 
delineia o percurso metodológico e na seqüência apresenta a análise e a discussão dos 
achados empíricos. Na última seção esboça os enfoques analíticos finais. 

 
2 - A modelagem e o ambiente sistêmico do agronegócio  

Pidd (1998), focaliza que os cientistas administrativos almejam ajudar os gestores a 
tomarem decisões melhores e a executarem o controle sobre as coisas pelas quais são 
responsáveis. Com base nesse raciocínio o autor traceja a importância da definição do 
modelo (e, conseqüentemente, de modelagem) de forma a restringir a área de discussão. 
Isto é, nas ciências administrativas, os modelos normalmente são construídos para habilitar 
um gestor a exercitar um melhor controle ou para ajudar as pessoas a entenderem uma 
situação complexa. Nesse sentido formata-se a seguinte definição, eleita como suficiente 
aos propósitos do presente trabalho: um modelo é uma representação externa e explícita de 
parte da realidade vista pela pessoa que deseja usar aquele modelo para entender, mudar, 
gerenciar e controlar parte daquela realidade.  

Portanto contempla-se a idéia de usuários, tendo em vista que eles geralmente 
constroem modelos com alguma utilidade em mente. Entretanto adverte Pidd (1998), as 
impressões do mundo são sempre parciais, tanto no sentido de que não se vivencia tudo 
quanto no sentido de que se pode estar sendo influenciados. Assim, o conceito do que 
está ocorrendo no mundo real consistirá de visões e argumentos mal definidos, a não ser 
que estejam claramente codificados e documentados dentro de um modelo formal e bem 
definidos. 

A tarefa do modelador é coletar estas visões mal definidas e implícitas e montá-las de 
alguma forma suficientemente bem definida para ser pelo menos entendida e argumentada 
por outras pessoas. Enquadrando essa afirmativa à visão de que todo e qualquer fenômeno 
patrimonial precisa ser observado em suas relações essenciais, dimensionais e ambientais. 
Consoante a Castro, Cobbe e Goedert. (1995), os sistemas produtivos são a resposta da 
inteligência humana, no sentido de gerenciar estas complexas interações em seu favor. Na 
análise de Santos (1996), toda organização desempenha uma função de produção, uma vez 
que ela concebe a melhor maneira de os inputs gerarem os outputs. Para adicionar valor 
(transformar bens e serviços apresentando um valor maior, material ou imaterial, que as 
entradas originais), a organização emprega trabalho e/ou recursos não humanos. 
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Em agricultura, de acordo com Castro et al. (1994), os problemas se revelam no 
âmbito do agroecossistema em que a área de cultivo ou criação está inserida. Estão, pois, 
intimamente relacionados com os componentes desses agroecossistemas e com o seu 
ambiente climático. Através da pesquisa de campo os dados permitiram transcender esta 
visão e concentrar nos ecossistemas agropecuário leiteiro.  

 

Como expõe a Figura 1 as partes componentes são subsistemas (SS): A ordenha 
centra-se na atividade de extração do leite no animal. A ordenhadeira é a única máquina do 
tambo que é usada sobre o tecido vivo (o delicado tecido mamário da vaca). A ordenha 
correta é aquela que se adapta à fisiologia da vaca e que torna mínima as possibilidades de 
danos ou enfermidade às vacas. A sanidade animal corresponde ao delineamento de um 
esquema estratégico de sanidade, que é o conjunto de medidas as quais são tomadas numa 
propriedade com vistas a prevenir e controlar as enfermidades do rebanho. No trabalho 
diário do veterinário se comprova que é corriqueira a incidência de enfermidades que 
provocam diminuição da produção e mortes dos animais (parasitoses, mamite, carbúnculo e 
outros). O manejo do rebanho se refere  as medidas que se depara o produtor com relação 
ao seu rebanho leiteiro, entendido este como o conjunto de animais que se encontram na 
propriedade leiteira, por exemplo como criar, alimentar, realizar as coberturas para elencar 
alguns. A pastagem é o alimento mais importante na exploração leiteira. É uma espécie 
forrageira que se planta no solo com fins determinados. A sua produção baseia-se em 
gramíneas e/ou leguminosas. O subsistema de reprodução contempla o acompanhamento e 
monitoramento do rebanho leiteiro existente no interior da fazenda leiteira. Abarca 
essencialmente na geração de informações para fins de programação de alimentação 
animal, data do parto, eficiência reprodutiva, sugestão de problemas de sanidade, controle 
de produção, identificação dos pais das terneiras.  Assim, para prever as necessidades 
atuais e futuras de conhecimentos e tecnologias do setor de bovinocultura de leite é 
importante olhar todo o conjunto de processos que estão operando e estudar como os 
mesmos se relacionam para formar o produto. Desse estudo, com uma visão de 
funcionamento do todo, é possível identificar com clareza as limitações à operação do 
conjunto. E, dessa forma, determinar as soluções adequadas que levem em conta o 
funcionamento do conjunto. 

 

3 - Arquitetura teórica do custeio baseado em atividades 

O recente trabalho de Schlüter (2008) constatou que não existem modelos de custos 
que quantifiquem os ganhos ou as perdas sobre as decisões tanto no nível de processo 
quanto de subsistema e sistema de negócios. Por conseqüência, esta mesma dificuldade é 
repassada a sistemas interempresariais, cadeias de suprimento e qualquer outro tipo de 
cadeia tal como a agronegocial. Esta pressupõe a interconexão de todas as empresas que 
produzem alguma matéria-prima, parte ou conjunto de um determinado produto de consumo 
final, com o objetivo de garantir a conquista e/ou defesa de mercados, com resultado. Diante 
disso, presume-se que os modelos de custos devem seguir uma orientação voltada para a 
integração das áreas compreendidas pelo fluxo do produto das empresas que o compõem. 
Uma revisão na bibliografia, com destaque a Bartolacci (2004), o método de custeio ABC  é 
utilizado em cenários já operacionalizados e propicia uma correta alocação de custos 
indiretos, além de obter análise de valor dos processos. Soma-se a isso a posição teórica de 
que a flexibilidade do uso do método ABC pressupõe a sua utilização com competência 
sistêmica. Essa afirmativa reforça a teoria desenvolvida por Cooper e Slagmulder (2003, 
2004a e 2004b).  
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Figura 1– Modelo de um ecossistema agropecuário leiteiro 

FONTE: Pesquisa de campo 

Os sistemas ABC podem ser implantados com duas abordagens gerais: 
decomposição dos custos ou processos. No primeiro caso, esbarra-se em um problema: não 
há definição operacional de fatores com capacidade de recursos fixos ou semivariáveis, que 
possam realçar a relação entre custo do produto, volume e utilização da capacidade. Evita-
se essa armadilha com a implantação de um sistema ABC com enfoque de cálculo de 
custos baseado em processos. Observação já abordada por Ostrenga (1997). Além disso, 
esclarece Cokins (2002a), os dois elementos primários de aplicação do ABC continuam a 
ser os mesmos itens: três módulos de custos e duas atribuições de custos; a conexão de 
atividades em seqüência que no plano organizacional formam os processos e subprocessos. 

Reportando a Morin, Kobel e Konstantas (2000), a relação entre os conceitos 
construídos pode ser expresso em duas relações: consumo e é necessário para. 
Processos consomem subprocessos ou atividades que por sua vez consomem recursos. 
Provavelmente, recursos são necessários para operacionalizar atividades as quais por seu 
turno são necessárias para formatar os processos. Há que entender que o fluxo de custos 
permeia redes de processos com formatação peculiar. Resgatando Lawson (2002) a 
compreensão dos processos organizacionais identifica tanto os fatores que determinam 
custos como as fontes de aumentar a eficiência e a eficácia. 

A investigação bibliográfica desta pesquisa detectou estudos incipientes na validação 
do sistema de gestão ABC no segmento agropecuário. Os levantamentos efetivados 
apontam o trabalho de Di Domenico (1995) como seminal ao operacionalizar o método em 
uma unidade agrícola cítrica. Ao aprimorar o seu estudo destaca as particularidades 
internalizadas no ambiente focado. Almeida, Santana e Souza (1996) discorrem o modelo 
ABC/M no âmbito do setor florestal. Mendes e Hildebrand (1997a) e Mendes e Hildebrand 
(1997b) apesar de não confrontarem o sistema com uma evidência empírica, discorrem 
elementos conceituais e técnicos atrelados aos custos florestais. 
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Scramim e Batalha (1999) desenvolvem o sistema ABC em laticínio de médio porte. 
Badejo (2000), aplica o método na produção de rosas de corte em estufa. Herrera, et 
al.(2001) procuram validar o sistema ABC em uma mini-usina de leite. Almeida (2002) 
vincula na sua tese um estudo de caso ao método ABC, simulando conforme as 
características das indústrias de base florestal. Wesz (2002) efetua uma confrontação dos 
resultados das atividades de custeio por absorção e o custeio ABC da semente de soja 
numa unidade de beneficiamento de uma Cooperativa. Hillmann (2003) investiga a 
validação do método ABC na produção de verduras orgânicas. Beulke (2004) estuda in loco 
a metodologia do ABC na agroindústria, em especial os frigoríficos e os laticínios. 
Wischneski (2003) propõe um modelo adaptado de orçamento por atividade ABC que 
possibilita o rastreamento dos custos indiretos para as filiais de uma Cooperativa localizada 
no oeste do estado do Paraná. Frossard (2003) aborda uma simulação do método de 
Custeio ABC numa empresa de pesca com o propósito de estabelecer uma comparação 
com o método adotado pela empresa verificando se sua utilização é mais eficaz para fins de 
evidenciação de resultado. Yamaguchi e Martins (2003), discutem o modelo de gestão de 
custos na exploração da bovinocultura de leite, por meio da segmentação do sistema global 
de produção em setores produtivos e serviços. Finalmente a literatura não acusa evidências 
teóricas e empíricas que explique a gestão de custos nas relações interorganizacionais no 
campo do agronegócio, muito menos no âmbito do segmento lácteo. 

Na próxima seção tratar-se-á do arcabouço teórico em torno do custo-alvo. Uma 
teoria cujos pressupostos de fácil assimilação, mas de implementação ainda aquém do que 
se propõe no competitivo mercado do ocidente. 

 

4 - Estrutura teórica do custo-alvo 

As reflexões elaboradas por Ellram (1999, 2002) procuram salientar a abordagem do 
custo-alvo no interior de uma cadeia de suprimento. Sistemas de custo-alvo em cadeia são 
originados quando o resultado do sistema de custo-alvo do comprador torna uma variável de 
entrada para o sistema de custo-alvo do fornecedor. Como efeito cascata cada integrante 
estabelece o preço de venda alvo como base no valor que os clientes atribuem ao produto e 
no preço que os concorrentes cobram. Isso traz um benefício primário: o custo-meta em 
cadeia apresenta a habilidade de transmitir a pressão competitiva enfrentada pela empresa 
no topo da cadeia às demais empresas. Conseqüentemente força cada empresa da cadeia 
a reduzir custos a um nível tal que permitirá todas as empresas a manter um limite 
adequado de rentabilidade.     

Cokins (2002b), apresenta um raciocínio interessante ao integrar os dois sistemas, 
ABC e custo-alvo, o que leva a sua apropriação para estruturar um modelo no seio de uma 
cadeia de agronegócios explicitando os ganhos e/ou perdas decorrentes de decisões. 

Para ele no sentido conceitual, existem três passos inicias para o custo-meta, 
embora as empresas desenvolvam e individualizam seus procedimentos específicos: Passo 
1- Planejar novos produtos concentrando-se na satisfação do cliente; Passo 2- Determinar o 
custo-meta de conformidade com a política estratégica da empresa, e viabilizá-lo em custos 
factíveis, e Passo 3-Atingir o custo-meta usando engenharia de valor ou outras técnicas de 
redução de custos. O custo-meta é determinado no passo 2. Quando há um pedido de um 
cliente, o custo permitido é calculado subtraindo-se o lucro programado do preço de vendas 
planejado. O custo permitido é conhecido como o máximo custo de produção permitido. Não 
é mensurado sob os procedimentos delineados na contabilidade de custos, nesse estágio. É 
um custo estimado tomando como referência às condições de mercado. 
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O passo seguinte é determinar se o produto pode ser fabricado com esse custo. O 
“custo flutuante” é calculado para cada peça com base nos registros contábeis. Esse custo 
flutuante é também chamado de custo estimado ou custo básico, e é um custo  cumulativo 
normal estimado, determinado sem a preocupação de ser um custo-meta. É chamado de 
desvio porque é recalculado continuamente, à medida que são cumpridas as atividades de 
engenharia de valor. Na realidade, o trabalho inicial no custo-meta é o esforço de 
engenharia de valor para reduzir o custo flutuante até que esse iguale o custo permitido. 

 
 
O custo-meta é atingido, em geral, somente por meio de um trabalhoso programa de 

engenharia de valor. Como o custo permitido é geralmente o custo desejado conforme 
expectativas da cúpula da empresa em consonância aos interesses dos acionistas, ele 
tende a ser rígido. Se o custo flutuante não atinge a meta, são levados a efeito outras 
atividades de redução de custo com programas de engenharia para segundas e terceiras 
estimativas. Finalmente, é estabelecido um custo-meta atingível que pode ser meta dos 
esforços da produção. Para tornar o custo-meta um desafio, algumas empresas exigem que 
o custo permitido seja igual ao custo-meta. 

 
 
Cabe esclarecer que a engenharia de valor procura a busca de redução de custos do 

produto/serviço quando o mesmo ainda está na prancheta. Já o termo análise de valor se 
refere ao produto/serviços no processo de produção/operação. No entanto ambos se 
referem a uma técnica de otimização de recursos que utiliza a análise das funções de um 
produto (bem ou serviços), objetivando custos menores (produtividade) e adequação às 
necessidades do cliente (qualidade). 

 
 
Um trabalho elaborado por Cooper e Slagmulder (2003b) procura salientar a 

abordagem do custo-alvo no interior de uma cadeia de suprimento. No entendimento deles o 
sistema de custo-alvo se torna especialmente efetivo quando é unido para formar uma 
cadeia. Sistemas de custo-alvo em cadeia são originados quando o resultado do sistema de 
custo-alvo do comprador torna uma variável de entrada para o sistema de custo-alvo do 
fornecedor. Como efeito cascata cada integrante estabelece o preço de venda alvo como 
base no valor que os clientes atribuem ao produto e no preço que os concorrentes cobram. 
Isso traz um benefício primário: o custo-meta em cadeia apresenta a habilidade de transmitir 
a pressão competitiva enfrentada pela empresa no topo da cadeia às demais empresas. 
Conseqüentemente força cada empresa da cadeia a reduzir custos a um nível tal que 
permitirá todas as empresas a manter um limite adequado de rentabilidade. 

Na verdade, a inserção conceitual de cadeia de suprimento no bojo do processo do 
custo-alvo foi originado no conteúdo de um artigo escrito por Cooper e Slagmulder (1999). 
Por meio de um estudo de caso eles esboçaram um processo cujo formato é 
interorganizacional, envolvendo conexão entre fornecedores. Lockamy III e Smith (2000) 
discutem o uso de custo-alvo dentro da cadeia de suprimento e dão contorno refinado no 
esquema processual do custo-alvo. 

 
 
Cokins (2002b) e Ellram (2002) proporcionam um acabamento mais elaborado no 

esquema ressaltando definitivamente o envolvimento da gestão da cadeia de suprimento no 
processo de definição do custo-alvo. Ellram (2006) chega a ajustar ainda mais o seu 
esquema por meio dos resultados de suas pesquisas. 
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5 - Aparato Metodológico 
Sob inspiração de Arbnor e Bjerke (1997), o curso do estudo tracejado se perfila 

como um estudo de caso. Para Merrian (1988) é o exame de um fenômeno específico, tal 
como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição ou um 
grupo social. Conforme interpretação de Martins (2006) o estudo de caso apresenta a 
vantagem de estudar o impacto das ações ao longo do tempo bem como habilidade para 
determinar as causas (por que aconteceu). Ele é também uma investigação empírica que 
pesquisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real na interpretação de Yin 
(2001). Discorda-se do autor, ao referir que os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos. Contrariamente, o presente estudo abarca uma fronteira de 
investigação bem delimitada, em acordo a Lüdke e André (2001) cujas opiniões não deixam 
dúvidas, o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos 
no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, 
pois tem um interesse próprio, singular. Um princípio básico desse tipo de estudo é que, 
para uma apreensão mais completa  do objeto, é preciso levar em conta o contexto em que 
ele se situa. Como analisam, Carrieri e Aguiar (1994) o produtor rural enquanto agente de 
um sistema de produção tem conhecimento de sua realidade agrícola. Conhecimentos que 
buscam integrar a visão de sua situação real, de seus objetivos e, principalmente, de seu 
ambiente; conhecimentos que permitem avaliar, a todo o momento, os efeitos e 
conseqüências de suas atividades agrícolas, práticas que são determinadas conforme ele 
decide e faz funcionar sua unidade de produção. 

A população deste estudo compreende unidades empresariais pertencente às cadeias de 
agronegócios tendo como requisito um controle integrado por algum elo. 

A amostra compreende a cadeia de bovinocultura de leite gaúcha. A escolha da 
mesma ocorreu intencionalmente devido a uma visita de estudo em 2002 na Cooperativa de 
Suinocultura de Encantado Ltda (Cosuel), situada no centro oriental do estado do Rio 
Grande do Sul. Foi constatado que a referida Cooperativa apresentava uma estrutura 
configuracional que se aproxima dos três segmentos componentes de um sistema de 
agronegócios. Exercendo um certo controle ao longo das etapas seqüenciais que integram o 
conjunto de atividades necessárias na produção do leite bem como a sua distribuição no 
varejo. 

Cada um dos segmentos constituiu num cenário de levantamento de dados. 
Investido na categoria de participante completo, foi procedido: observações descritivas 
oferecendo uma apresentação geral inicial de cada um dos cenários de pesquisa; 
observações focais, concentrando mais em aspectos relevantes no tocante ao desenho 
processo, atividades e gastos decorrentes; observações seletivas com a finalidade de 
apreender intencionalmente apenas aspectos centrais tais como: o modo de gerir 
custos/despesas, forma de tomada de decisões, relacionamentos entre os integrantes na 
propriedade, mecanismos de superação de dificuldades; e observações esgotadas, quando 
se chega à saturação teórica. Juntamente com adoção da observação participante quase 
que de imediato emergiram as entrevistas. A etnográfica e a entrevista com especialistas se 
mostraram promissoras, decorrente do contexto da pesquisa de campo. 

Na pesquisa foram utilizados dois tipos de dados: fontes primárias e fontes 
secundárias. Nestes termos, o trabalho foi dividido em duas partes embora ocorreram 
simultaneamente: pesquisa em fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias 
foram obtidas por meio de observação do tipo participativa e entrevistas na categoria semi 
estruturada. É necessário sempre atentar que no interior do sistema de redes sociais 
acontecem fenômenos conhecidos como imponderáveis da vida real. Víctora, Knauth e 
Hassen (2000) os definem como aqueles que não se encontram registrados nem podem ser 
investigados através de perguntas ou documentos. São simplesmente procedimentos 
cotidianos como rotinas de trabalho, cuidados com o corpo, formas de comer e preparar 
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alimentos, ou mesmo características como o tom das conversas, os sentimentos, para citar 
alguns. Esses são, em geral obtidos através de observações in loco. São os pontos de vista 
e opiniões expressas, os ideais, os motivos e os sentimentos que impulsionam o indivíduo à 
ação. E tudo o que é verbalizado é obtido mediante depoimentos, daí a importância das 
falas e das expressões êmicas. Nesse contexto emerge diferentes tipos de dados: registros 
escritos, observacionais e discursivos, os quais são complementares e podem ser utilizados 
na triangulação de informações. Essa necessidade se deve ao fato que nem tudo que se diz 
é o que se faz, e vice-versa. Nem tudo que se faz é documentado, e nem tudo o que está 
documentado corresponde àquilo que se faz. A triangulação possibilita uma aproximação 
dos diferentes níveis e permite uma apreensão mais da realidade. 

A interpretação e a atribuição de significados foram exercidas durante um processo 
qualitativo, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas.  Como o ambiente 
natural é a fonte direta na captação dos dados e o pesquisador é o instrumento-chave, o 
procedimento analítico dos dados foi indutivo, sendo o processo e seu significado os focos 
principais da abordagem. 

 

6 - Análise e discussão dos resultados 
A Cosuel, fundada por 387 pequenos produtores em 15 de junho de 1947, com sede 

em Encantado, é uma cooperativa, com forte visão empresarial. Sua principal atividade tem 
sido, desde sua fundação, a industrialização e comercialização de produtos suínos. Os 
vários produtos que hoje comercializa, sob as marcas Dália e Gutländer, têm boa aceitação 
nos mercados onde atua. 

Conforme o Estatuto Social de sua fundação, o objetivo inicial da organização era a 
atividade suinícola, sua industrialização e comercialização, considerada toda a cadeia, bem 
como a defesa geral dos interesses econômicos dos associados em torno da atividade. 
Desde o início, a cooperativa mostrou preocupar-se com a defesa da suinocultura e com a 
qualidade dos produtos, além de buscar maneiras de aproveitar racionalmente a produção 
dos associados. Ao longo dos seus 58 anos de existência, a cooperativa cresceu, 
diversificou atividades, implantou novas indústrias, incorporou outras cooperativas, passou 
por períodos de crise, e hoje passa por um processo de reestruturação na busca de 
maneiras de aumentar sua competitividade diante dos concorrentes. Assim na década de 
90, a cooperativa eliminou atividades concentrando-se nas mais rentáveis, investiu em 
novas tecnologias e na reorganização técnico-administrativa como maneira de enfrentar um 
mercado cada vez mais exigente e globalizado. Atualmente, a cooperativa conta uma 
estrutura organizacional mais enxuta, um quadro funcional qualificado, e passou a exportar 
os seus produtos para países do Mercosul, dentre outros. 

Em cada segmento foram rastreados e analisados as respectivas atividades e 
identificados os direcionadores de custos. Ao gerar uma matriz de comparação de 
direcionadores e em seguida classificando-os com base numa escala de baixa a alta 
influência sobre o custo direto foram definidos. 

Por uma questão de sigilo estratégico os dados quantitativos simulados pela 
modelagem ABC não serão exibidos, porém a Figura 2 proporciona um panorama da 
cadeia de custos nos três ambientes de pesquisa permitindo examinar o seu inter-
relacionamento, produzir reflexões, fazer comparações e tomar decisões. 

 

Com relação à lógica do custo-alvo, a arquitetura do modelo foi calcado com base 
nas proposições abaixo relacionadas: (a) A “voz do mercado” é a verdadeira regente do 
custo-alvo, já que na visão de Cooper e Slagmulder (2004), a gestão de custos estratégicos 
não deve se limitar a estrutura de custos da empresa ou da cadeia de suprimento dentro o 



 

 

 

229 

qual opera, mas deve monitorar o desempenho de custos de outras empresas e em 
particular dos competidores. A análise de custos competitivos deve incluir qualquer 
diferença de valores entre a empresa e seus competidores; (b) Nenhum empecilho impede a 
aplicação do custo-alvo em produtos já existentes Gaudino (2001); (c) O foco do custo-meta 
é informar e motivar reduções de custos do processo enfatizando o controle sobre as ações 
que devem determinar os efeitos nos resultados econômicos, por conseqüência; (d) Custo 
permitido é conhecido como o máximo de custo de produção admissível. Não é baseado na 
contabilidade de custos, nesse estágio. É o custo projetado baseado nas condições de 
mercado. A sua comparação com os custos estimados decorrentes da estrutura e a 
tecnologia existentes, gerará um hiato de custo o qual deverá ser o foco de ataque de 
eliminação. (e) Os sistemas de apuração de custo adotado realçam o custo incorrido, o qual 
verifica-se quando um recurso é sacrificado ou utilizado. 

O hiato entre o custo projetado e o custo permitido representa o verdadeiro alvo a 
ser eliminado. A projeção e as oportunidades de economias foram ancoradas no 
consenso entre os atores integrantes de cada cenário de pesquisa. Os dados que 
conformaram o custo ABC corrente tiveram origem na modelagem realizada. Já os dados 
da categoria de permitidos foram gerados por meio de um questionário. Tal escolha foi 
considerada a mais apropriada porque o esquema de medida é baseado em 
características e traços relacionados as condicionantes de mercado.  

Na escolha do método de aferição das respostas do questionário restringiu-se a 
graduação de 0 (para o caso de resposta não) e 1 (para o caso de resposta sim). A captura 
dos dados foram registrados num formato de tabela onde a primeira coluna consta às 
perguntas e nas demais colunas correspondem às atividades dos respectivos settings de 
pesquisas. Em seguida foram somados os dados das afirmativas sim. Obteve-se uma 
proporção relativa e aplicou um percentual de 0,8%. Tal percentual foi baseado nas 
empresas que exerciam as melhores práticas de target costing nos Estados Unidos 
conforme Swenson et al.(2003). 

A apresentação dos resultados da modelagem foram discutidos individualmente com 
cada produtor participante da pesquisa para se buscou “janelas” de oportunidades de 
economia para a partir de então definir um custo-alvo. Depois de um conjunto de 
possibilidades listadas parecia realmente que nada emergia. Mas por meio de uma 
conjunção de conversas entre os produtores chegou-se a um denominador comum. Portanto 
diante dos resultados supra, a metodologia ABC se mostrou valiosa na determinação do 
custo-alvo. A Tabela 1 exibe resumidamente o custo-alvo mensurado. 
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Tabela 1 – O custo-alvo na cadeia agronegocial do leite gaúcho 

Segmento 
da 

cadeia 

Atividades Custos 
Corremtes 

Custo 
Alvo 

Hiato de 
Custo 

Pedido 27,82 26,37 1,45 

Entrega 29,62 27,97 1,65 

Apoio ao cliente 27,99 27,79 0,20 

 

Total 57,44 54,34 3,30 

Compras   7,73   6,07 1,66 

Recepção do Leite Cru 19,02 17,86 1,16 

Processamento 20,68 19,44 1,24 

Envase 16,87 15,71 1,16 

Controle da rota de 
distribuição 

  4,81  4,23 0,58 

 

Total 69,11 63,31 5,80 

Ordenha 14,29 13,69 0,60 

Reprodução 17,86 17,06 0,80 

Alimentação 26,79 25,49 1,30 

Sanidade Animal 19,64 18,94 0,70 

 

Total 78,58 75,18 3,40 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Diante desses resultados pode-se afirmar que a abordagem do custo-alvo foi 
ampliada e receptora de evidências de aperfeiçoamento no seu arcabouço teórico. Na 
verdade o caso Cosuel chama a atenção por injetar robustez na forma de gerir custos de 
uma perspectiva interorganizacional. Unidades individuais dentro da Plataforma de 
Beneficiamento da Cosuel e as UPLs têm distintas e claramente metas definidas. As 
próprias unidades administrativas têm relações com outras unidades de dentro de outras 
empresas. E alguns desses relacionamentos estão claramente enfatizados pela meta de 
custo exposta pelo modelo, quando da captura das falas a respeito. 
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Figura 2 – A cadeia de custos por atividade na produção do Leite Longa Vida na Cosuel. 

FONTE: Pesquisa de campo

Atividades de Beneficiamento do  Leite in natura  Elementos específicos de custo 
 

 

Atividades de Distribuição do  Leite Beneficiado Elementos específicos de custo 
 

 Elementos específicos 
de custo

Atividades de Suprimento do  Leite UHT no Supermercado  Elementos específicos de custo 
 

Elementos específicos de 
custo

Atividades dos  

Produtores de Leite  
Atividades da Planta de Processamento da Cosuel  Atividades do Varejo  

. Ordenha  

. Monitoramento da reprodução 

 

. Inseminação artificial 

 

.. Manejo do pasto 

 

. Formulação de dietas alimentares 

. Operações de compra 

. Levantamento de preços 

. Aquisição de materiais 

. Recebimento  de materiais 

. Armazenagem de materiais 

. Recebimento do leite na plataforma 

. Análises laboratoriais 

. Despejo do leite no Tanque de Recepção 

. Higienização do caminhão tanque. 

. Controle da temperatura. 

. Programação da produção 

. Controle da produção 
 C t l  d  b b t  d  l it  té   

. Contato via telefone. 

. Contato pessoal com clientes 

. Registro de pedido. 

. Programação da entrega 

. Carregamento do veículo de entrega  

. Controle de rotas 

. Entrega de produtos 

. Retirada dos produtos do veículo 

. Acondicionamento dos produtos nos  
balcões refrigerados 
. Atendimento de pedido 

. Programação de entrega 

. Carregamento de veículo 

. Realização de pedidos para compras 
 
. Entrega física e recebimento de 
mercadoria 
 
. Estocagem da mercadoria nas 
prateleiras do supermercado e 
reabastecimento contínuo 
 
. Assistência fornecida aos clientes, 
incluindo pagamento e empacotamento. 
 

Cadeia completa de custo por atividades  do Leite UHT 

Atividades de Produção do  Leite in natura 
Elementos específicos de custo 

 



Hakansson e Lind (2004) estudaram como as relações entre empresas são 
conceituadas. Caso sejam vistas como uma “ilha” cooperativa isolada, então existe um 
limite no entorno. E isso se constitui na maioria dos estudos por eles revistos. No 
sentido contrário, se a relação é considerada um elemento em uma rede, o limite deve 
criar problemas. Neste caso, um eficiente modelo de coordenação requereria 
simultânea conexão para algumas relações de negócios. O modelo proposto se 
delineia um instrumento facilitador de coordenação na complicada relação, mercado – 
Cooperativa Cosuel. 

 

O sistema modelado e usado na definição do custo-alvo pode ser usado em 
conjunto com as medidas técnicas agronômicas, veterinárias e zootécnicas. Isto reflete 
até numa maior visibilidade do desempenho de gastos no bojo do processo produtivo. 
No entanto não se pode perder de vista a realidade atual do leite longa vida: uma 
enorme competição, um produto comoditizado, grandes redes de supermercados que 
ciente de seu poder de barganha, o exerce com eficiência, até onde pode, tendo ao 
seu lado um consumidor com baixo poder de consumo. Logo o varejo Cosuel não tem 
a capacidade de determinar com independência os preços de vendas de suas caixas 
de leite. Na plataforma de beneficiamento da Cooperativa, ao menos provisoriamente, 
o custo-alvo é oriundo do cliente para cada caixinha de leite como seu próprio preço-
alvo de vendas. A taxa-alvo de lucro é estabelecida não em relação ao lucro nas 
vendas totais e sim em relação aos custos gerados no beneficiamento do leite cru. 
Isso por sua vez constitui um reflexo no bojo de cada unidade produtiva leiteira. 

Os segmentos da cadeia estudada nessa pesquisa, os produtores de leite bem 
como a Cooperativa Leiteira Cosuel partem de um preço de venda limite, imposto pelo 
mercado e pela concorrência. Na modelagem se chega a um custo possível, crítico e 
enxuto, absolutamente necessário para a geração de receitas. Não implicando, todavia 
lucratividade favorável. 

Resgatando Cooper e Slagmulder (2003b), o custo-alvo em cadeia força cada 
empresa a um percentual o qual permitiria todas as empresas a manter níveis 
adequados de rentabilidade. O estudo em tela aponta divergências dessa afirmativa. 
Um ambiente volátil, competitivo e que não tem suas operações caracterizadas pelo 
longo prazo e esquemas de alianças entre fornecedores como é a característica do 
mercado agronegocial lácteo, parece desafiar toda uma lógica razoável de 
lucratividade. As redes de supermercados exercem uma vigorosa pressão. A qualquer 
sinal de mínima sobre-oferta, há uma ação imediata (RIO GRANDE DO SUL, 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 2002). 

A despeito da natural interface de dados do sistema ABC na formatação do 
custo desejado e configurado na cadeia, não há indício de que a modelagem estudada 
venha a exercer pressão entre o mercado consumidor e os fornecedores dos 
produtores. Ela não é suficiente para minimizar os riscos de mercado, seja na compra 
de insumos, muitas vezes cotados em moeda estrangeira, seja no preço do leite, 
sempre cotado em moeda nacional.  O estudo é promissor em permitir revelar como 
as atividades de melhorias específicas para cada uma das atividades apontadas ao 
longo dos três ambientes de pesquisa são ou devam ser avaliadas. Esta é uma das 
preocupações de Monden (1999). Para ele há pouco esforço para entender como tais 
atividades levam as reduções de custos específicos. Ele admite que tanto o ABC como 
o custo kaizen se apresenta como propósito auxiliar as melhorias operacionais 
contínuas. Ambos se configuram em prover continuamente avaliações que permitam 
que melhorias sejam identificadas. Com o modelo proposto há uma interface, sendo 
ambos complementares, dissipando a idéia de concorrência. 
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Foi levantada a hipótese de que cada melhoria planejada inerente à atividade 
pudesse ser avaliada considerando os direcionadores de custos respectivos. Eles 
exercem um papel decisivo no alcance de um custo factível. Até o final da pesquisa de 
campo os direcionadores exerciam uma boa avaliação das atividades de melhorias. 
Por exemplo, o esforço de redução de custos na atividade de alimentação. Esta se 
efetiva quando se passa a gerenciar as horas de preparo da alimentação. A resposta 
para a pergunta de quanto deve ser reduzida tais horas de preparo, dependerá do tipo 
de ação determinada. A ação indicará o comportamento da quantidade de 
direcionadores. A atividade de melhoria na busca da baixa ociosidade na planta de 
beneficiamento o que foi cogitado em aumentar o número de contratos para 
recepcionar o leite in natura de outras cooperativas, o comportamento do direcionador 
volume de leite cru reflete uma boa avaliação. Ainda que não assegure a dissipação 
do problema. O leite é extremamente sensível a riscos dos mais diversos.  

 

Comentários Finais 

O resultado desse estudo consegue completar o estudo de Chen e Cheng (2002) 
ao requerer uma integração do procedimento por eles desenvolvidos, baseado na Análise 
de Causa-Efeito para implementar o Custo-Alvo e o Sistema de Custo ABC. Tomando 
como referência o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe o qual idealizado pelo 
professor Kaoru Ishikawa da Universidade de Wasda, no Japão, por volta de 1950, os 
autores usam o instrumento para analisar a relação entre causas e efeitos na redução de 
custos. O estudo resultante deste trabalho permite se apropriar da Análise causa-efeito e 
exibir as “janelas” de oportunidades que favorecem a indicação de uma meta de custos 
numa extensão além empresa e cobrindo uma visão interorganizacional. 

A resposta das 71 propriedades visitadas, à modelagem procedida, mostrou-se 
positiva e denotou a receptividade ao modelo, o seu entendimento e finalmente uma 
disposição estimulante de prática da contabilidade gerencial entre os atores do backward 
linkage da cadeia estudada. Isso é um alento estimulante de que a emancipação dos 
marginalizados só pode evoluir bem, caso tenham acesso ao melhor conhecimento 
possível. 

Mas ficou claro através do estudo de caso que a implementação do custo-alvo 
não é fácil. O custo-alvo não é uma abordagem para ser usada isoladamente. Ela requer 
o compartilhamento, o disciplinamento, o compromisso e a cooperação. Gestão de custos 
interorganizacionais implica relacionamento entre empresas para compartilhar 
informações, porém é visível o receio das empresas em tornar “abertas” as suas 
informações. A Divisão de Controladoria da Cosuel é uma candidata natural para 
intermediar e facilitar o grau de confiança. Posto esse raciocínio aos membros da referida 
unidade, os mesmos relutaram em aceitar a idéia. Só que a noção de cooperação e 
reciprocidade tem sido citada como elementos cada vez mais presentes nas fórmulas de 
negócios empresariais. 

Dada a reconfiguração dos negócios da Cooperativa nos últimos anos não cabe 
seus gestores negligenciarem as tendências. A Divisão de Controladoria poderia ser 
considerada como uma espécie de dispositivo organizacional que apontasse os rumos da 
Cooperativa. Mas para isso é necessário que o seu pessoal vislumbre mudanças e 
desafios das novas práticas de instrumentos gerenciais. 
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A gestão de custos interorganizacionais espelhado no modelo proposto conforme o 
caso estudado é baseado numa complicada estrutura envolvendo a coordenação 
vertical (mecanismos hierárquicos da Cooperativa Leiteira Cosuel), um mix de 
relacionamentos entre as granjas leiteiras e subunidades administrativas da 
Plataforrma Industrial e o Varejo Cosuel. 

O modelo ajuda a estabelecer uma estrutura que não soluciona o problema de 
coordenação por parte da Cooperativa, mas força uma interação entre as  UPLs para 
encontrar contínua adaptação de soluções de custos não só entre elas mas também 
entre as unidades administrativas. O modelo coleta dados exigidos dentro de cada 
UPL, dos ambientes circunscritos nos limites da Plataforma de Beneficiamento e do 
supermercado. Isso facilita imprimir uma forma de gestão de custos no bojo das 
relações interorganizacionais. 

 

Este trabalho contém três grandes limitações que urge destacá-las: Primeiro, não 
se pode esquecer que os fatos e as realidades não falam por si mesmos, pelos menos 
cientificamente. Sempre os interesses, as características sociais e culturais de quem 
constrói o discurso, inevitavelmente acaba desempenhando um papel importante e 
influenciando na escolha do que será dito ou não. Desse modo, por mínimas que sejam, 
sempre aparecem distorções, mesmo a forma utilizada para atribuir nomes às coisas 
pode aparecer distorções semânticas, envolvendo diferentes significados, resultando em 
um entendimento imperfeito por parte dos públicos, do ambiente investigado. Além do 
mais o pesquisador se considera genuinamente urbano que apesar do esforço pode ter 
criado um viés na captura dos dados; Segundo, a simulação embora tenha sido possível, 
a operacionalização no dia-a-dia do agricultor-pecuário ainda se mostra fragilizado dada 
à dependência de recolhimento das informações restritas aos membros familiares. O 
volume de trabalho na UPL pode comprometer a alimentação do sistema. Sendo ainda 
possível ser considerada a um nível de pouca prioridade no âmbito da realidade das 
emergências emanadas das operações cotidianas. Terceiro, apesar do questionário de 
recolhimento de dados em termos de mercado ter sido desenhado atendendo as 
peculiaridades dos indivíduos no primeiro segmento ele se mostra extremamente simples 
do ponto de vista teórico. Cumpre destacar que ele atingiu a compreensão por parte de 
todos os indivíduos das granjas leiteiras. Na plataforma de beneficiamento e no 
supermercado é que se nota mais claramente a tamanha simplicidade.  

A simulação requer uma replicação. Estudos paralelos com cadeias similares dariam 
robustez aos achados. Não obstante, considerando a peculiaridade do segmento agro-
ecossistêmico, a variável risco tem de ser incorporada, pois os efeitos da modelagem 
poderão apresentar um quadro diferente do que consta nos resultados aqui 
explorados. Além do mais a incorporação de probabilidades possibilita capturar 
eventos inesperados em certas áreas e entender o impacto desses sob a cadeia. 
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RESUMO 

O setor de marketing funciona como uma parte da empresa onde se analisa a carteira de 
clientes, o mercado, a demanda a oferta dos produtos. A contabilidade é outro setor da 
empresa que funciona como gerador de informações. Este artigo tem como objetivo 
averiguar a influência dos departamentos de contabilidade e marketing na formação do 
preço de venda dos produtos e serviços das empresas de construção civil e o método 
utilizado para a determinação dos preços nessas empresas de Balneário Camboriú. O 
cerco teórico baseiam-se nas pesquisas de Scarpin (2000), Las Casas (2001), Kotler e 
Armstrong (2004), Callado et al. (2005), e outros pesquisadores sobre o tema abordado. 
A metodologia utilizada caracteriza-se como exploratória com abordagem qualitativa, 
tendo utilizado como procedimento de pesquisa o estudo de campo e como instrumento 
de coleta de dados a entrevista estruturada. A população da pesquisa compreendeu três 
empresas de construção civil da cidade de Balneário Camboriú, estas tinham os setores 
de contabilidade e marketing dentro da empresa. Para identificar as empresas, 
buscaram-se no sítio do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Cidade de 
Balneário Camboriú. Como resultado, observou-se que em duas empresas o marketing 
não participa da formação do preço de venda, participando apenas em uma empresa. O 
setor de contabilidade participa nas três empresas diretamente na formação do preço de 
venda, disponibilizando informações e participando das reuniões para a formação do 
preço final, sendo que nas três empresas o preço final é formado pelo custo total mais 
margem de lucro desejado pela empresa. Conclui-se, que o responsável pela formulação 
final do preço de venda é a diretoria da empresa, calçada pela contabilidade, assim como 
o sistema utilizado por essas empresas é o sistema Mark-up, e que o setor de marketing 
para a maioria das empresas não é fundamental na formação do preço. 
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1 INTRODUÇÃO 

Decidir o preço de um produto é uma tarefa bastante complexa dentro das 
organizações. Diversos fatores devem ser observados pelos responsáveis que irão 
determinar o preço final do produto, entre esses fatores encontram-se o custo do produto, 
a demanda, a oferta, os impostos incidentes, os concorrentes, o público alvo, o mix de 
produtos, entre outros. Observa-se que estas variáveis as quais as empresas devem 
estar atentas, são conseqüências tanto de fatores internos como externos a empresa. 
KOTLER E ARMSTRONG (2004) 

A análise das variáveis internas e externas pela empresa implica na formação do 
preço final do produto. Todavia, a forma como as variáveis serão analisadas, assim 
como, a forma encolhida pela empresa para determina o preço final do seu produto 
depende do tipo da empresa e do objetivo que a organização busca dentro do mercado 
em que atua. 

Las Casas (2006, p. 355) afirma que para formar preço “um dos primeiros passos 
é saber aonde se quer chegar com os preços”, ou seja, a estratégia e o objetivo da 
organização dentro do mercado devem estar bem estabelecidos, para depois de 
determinar o preço do seu produto. Dessa forma, Kotler e Armstrong (2004, p. 266) 
argumentam que depois de decidido os objetivos, “mais fácil será a determinação do 
preço”. 

Dessa forma, a política de determinação de preço escolhida pela empresa resulta 
em um preço mais competitivo e que corresponda às expectativas do cliente na relação 
entre a qualidade e preço. Kotler (2000, p.477) argumenta que, é preciso observar seis 
fatores a optar pela política de determinação de preço na empresa, sendo elas: “(1) 
seleção do objetivo da determinação de preços; (2) determinação da demanda; (3) 
estimativa de custo; (4) análise de custo, preços e ofertas do concorrente; (5) seleção de 
um método de determinação de preço, e (6) seleção do preço final”. 

As informações que possibilitam os administradores a decidirem o preço dos 
produtos são geradas por toda a empresa, contudo, conforme a literatura, o setor de 
marketing é uma parte da empresa onde é analisado os clientes, o mercado, a demanda 
a oferta dos produtos e a contabilidade é outro setor da empresa que possui uma 
variedade de informações econômicas e financeiras, como por exemplo, custos de mão 
de obra, de matéria prima e custos indireto. 

Dessa forma, partindo do pressuposto que o setor de marketing e o de 
contabilidade possuem informações importantes para a determinação do preço final de 
venda, questiona-se: O setor de marketing e de contabilidade participam da formação do 
preço de vendas nas empresas? Assim, este artigo tem como objetivo averiguar a 
influência dos departamentos de contabilidade e marketing na formação do preço de 
venda dos produtos e serviços das empresas de construção civil e o sistema utilizado 
para a determinação dos preços nessas empresas de Balneário Camboriú em Santa 
Catarina.  

A fim de se averiguar a formulação de preço nas empresas de construção civil da 
cidade de Balneário Camboriú, definiu-se que será questionado as empresas sobre os 
seis fatores que segundo Kotler (2000), pois são fatores que devem ser observados na 
determinação do preço. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, quanto aos objetivos, caracteriza-se como 
exploratória. Quanto aos procedimentos de investigação utilizou-se a pesquisa de campo. 
Quanto ao instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista estruturada, sendo esta 
aplicada em três empresas do ramo da construção civil da cidade de Balneário Camboriú 
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em Santa Catarina. A pesquisa quanto à abordagem do problema caracteriza-se como 
pesquisa qualitativa. 

A justificativa quanto à cidade de Balneário Camboriú está devido à sua forte 
tendência de crescimento no ramo da construção civil, sendo que, Santa Catarina é 
considerado o estado com melhor índice de qualidade de vida. Em conseqüência disso, o 
seu litoral é bastante procurado por pessoas de outras partes do país que buscam por 
uma vida mais tranqüila.  

Como reflexo dessa procura, a cidade de Balneário Camboriú teve um índice de 
crescimento na construção civil bastante significativa para a região, registrando um 
crescimento de 8% no ano de 2005 e de 10% no ano de 2006, gerando 2,5 mil empregos 
diretos, segundo SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção Civil da Cidade de 
Balneário Camboriú). 

A relevância desta pesquisa quanto à formação de preço, dá-se pela necessidade 
de conhecer como este mecanismo, de formação de preço, funciona dentro das 
empresas, sendo que sua formação e distribuição geram transformações no mercado de 
compra e venda de produtos e serviços. E, dependendo do tipo de produto ou serviço, 
influência diretamente no índice de crescimento do país. 

Este artigo está estruturado em seis seções. Iniciando com esta introdução ao 
tema. Na seqüência, na segunda seção é apresentado o referencial teórico acerca dos 
objetivos do preço, e o método de determinação do preço de venda. Em seguida, na 
terceira seção é apresentado o marketing e o preço. Em seguida, na quarta seção é 
apresentada a metodologia da pesquisa. Seguida, na quinta seção com a análise dos 
dados e por fim as conclusões do estudo realizado. 

 

2 OBJETIVO DO PREÇO 

Existem diversos objetivos que uma empresa pretende alcançar quando ela 
determina o preço do seu produto. Segundo Las Casas (2001, p. 194), “os objetivos mais 
comuns sobre os preços são: retorno no investimento; objetivos de concorrência; preços 
promocionais; fatia de mercado e fluxo de caixa”. Já Kotler (2000, p.478) considera como 
principais objetivos, “sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da 
participação de mercado, desnatamento máximo do mercado ou liderança na qualidade 
do produto”. 

A sobrevivência da empresa no mercado é considerada como um fator 
determinante para a precificação dos produtos. Uma escolha errônea de preço pode 
resultar em pouca venda e enormes prejuízos para a organização. No entanto, a 
sobrevivência não pode ser apenas o único fator na hora de determinar o preço, pois 
pode comprometer o futuro da empresa, uma vez que muitos autores consideram a 
sobrevivência uma visão de curto prazo. 

Outro objetivo de preço pode ser a maximização dos lucros, Scarpin (2000, p. 40) 
aduz que, “as empresas tentam estabelecer o preço que trará uma maximização do seu 
lucro atual”, ainda segundo o mesmo autor, neste caso a empresa simula custos e a 
demanda do produto estipulando preços, escolhendo o preço que traz o melhor lucro.  
Porém Czinkota et al. (2001) comenta que este método não é o mais usado pelas 
empresas, pois a definição da demanda é muito subjetiva, ou seja, normalmente é o 
quanto o administrador acha que pode alcançar. 

Quando o objetivo da organização é a maximização do mercado, Las Casas 
(2006, p. 357) afirma que é possível, “obtendo economia de escala e, conseqüentemente, 
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redução dos custos”. No entanto, o autor destaca que, não necessariamente, a maior 
fatia de mercado significa maiores lucros. Embasado em estudos anteriores, o autor 
afirma que existem casos comprovados que as empresas possuem baixa participação no 
mercado e com elevados lucros. 

O desnatamento do mercado, outro tipo de objetivo de preço, consiste em lançar 
um produto ou serviço para uma determinada fatia de mercado a altos preços, 
considerando que esses produtos ou serviços não sejam sensíveis ao preço. Conforme 
Kotler (2000, p. 478), “muitas empresas preferem determinar preços altos para fazer o 
desnatamento do mercado, extraindo o máximo da camada mais alta antes de baixar os 
preços para atender aos demais níveis”.  

Outro objetivo dos preços para Kotler (2000) é a liderança na qualidade do 
produto. Para Scarpin (2000), quando as empresas buscam por liderança na qualidade 
de seus produtos elas podem cobrar um preço elevado por ele, pois os compradores 
pagariam uma vez que, esses consumidores ligam a qualidade ao preço exigido pelo 
produto. 

Além dos objetivos citados anteriormente, podem existir outros objetivos, dos 
quais as empresas podem focar ao determinarem os preços de vendas, assim Kotler e 
Armstrong (2004, p. 266) citam outros desses objetivos: 

A empresa também pode utilizar atingir outros objetivos mais 
específicos. Ela estabelece preço baixo para impedir a concorrência de 
entrar no mercado, ou determinar preços no mesmo nível dos 
concorrentes para estabilizar o mercado. Eles podem ser estabelecidos 
também para manter a fidelidade e o apoio dos revendedores ou para 
evitar intervenção do governo. Os preços podem ser reduzidos 
temporariamente para criar interesse por um produto ou atrair mais 
clientes para a loja do varejo. Pode-se determinar preço de um produto 
para ajudar as vendas de outros produtos da linha da empresa. Dessa 
maneira o preço pode prestar um grande auxílio à empresa para que ela 
atinja seus objetivos em muitos níveis. 

 

Para as organizações o preço do seu produto deve resultar no alcance do seu 
objetivo, inicialmente determinado, no entanto sua definição não é uma tarefa fácil para 
os administradores. Segundo Ponte et al. (2007, p. 01-02): 

As decisões sobre preço de venda assumem posição de destaque nas 
organizações, sendo apontadas pelos gerentes como das mais difíceis 
de lidar, haja vista que uma boa determinação de preços poderá levar ao 
desenvolvimento e ao lucro, enquanto que uma má determinação poderá 
levar a empresa a situações difíceis, inclusive a inviabilidade do negócio. 

Segundo Pereira (2000, p. 34), “acredita-se então, que atribuir preços e escolher a 
melhor política a ser aplicada aos produtos a serem colocados no mercado é um dos 
maiores, se não o maior desafio imposto aos administradores que desejam o sucesso de 
sua empresa”. 

 

2.1 MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

Existem diversos métodos de determinar o preço de venda. Kotler (2000, p.485) 
comenta seis métodos para a empresa determinar o preço do seu produto, sendo eles: 
“preço de Mark-up, preço de retorno alvo, preço de valor percebido, preço de valor, preço 
de mercado e preço de licitação”. O método escolhido pela empresa depende de uma 
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serie de fatores, entretanto Las Casas (2006, p. 367) destaca que as empresas observam 
apenas dois fatores, sendo eles, “custos e a demanda”.  

O método de determinação de preço chamado Mark-up é à adição da margem de 
lucro desejada sobre os custos do produto. Sardinha (1995, p. 70) comenta que, “a 
margem de lucro deve cobrir todas as outras despesas ainda não incluídas nos custos do 
produto, além de permitir um retorno razoável aos investidores”.  

O método baseado nos custos, segundo Callado et al. (2008, p.05) é o mais 
comum adotado pelas as organizações, sendo levado em consideração vários elementos, 
contudo quando a base é o custo total dos produtos a margem acrescentada deve cobrir 
“os custos e despesas fixas, além do lucro desejado, [...] sendo considerado como 
margem dos produtos a diferença entre o preço de venda e os custos, sendo expressa 
como percentual dos custos”. 

Para Bruni e Famá (2008, p. 281), “genericamente, o Mark-up pode ser 
empregado de diferentes formas: sobre custo variável; sobre os gastos variáveis e sobre 
os gastos integrais”. Segundo Scarpin (2000, p. 35) este método, “é de larga utilização 
devido a sua facilidade de cálculo, sendo utilizado por empresas de grande, médio e 
pequeno porte”. 

Entretanto, quando falamos das empresas brasileiras segundo Souza, Zanella e 
Nascimento (2005, p. 34), “pode-se dizer que o tradicional posicionamento das empresas 
brasileiras caracteriza-se pela adoção da estratégia de custo mais margem, ou adição de 
uma margem de lucro aos custos, resultando no preço praticado pela empresa”. A 
metodologia do custo como base de formação de preço, também, pode ser visto em 
outros países, conforme Czinkota et al. (2001, p. 429) afirmando que, “a prática de 
determinar preços com base nos custos, tornou-se firmemente estabelecida no mercado 
norte americano”. 

Corroborando a idéia de que é comum a adoção dos custos pelas empresas para 
formação dos preços, Scarpin (2000, p. 28) coloca que, “o método baseado no custo é o 
mais comum na prática dos negócios”. Ainda segundo o autor, “a formação do preço de 
venda a partir do custo parte do pressuposto que os consumidores estão dispostos a 
pagar os preços ofertados pela empresas, os quais, por sua vez, são calculados sobre os 
custos reais ou orçados”.  

Todavia existem muitas críticas com relação ao método Mark-up, apesar de este 
método ser muito utilizado pelas empresas de acordo com Mota (1997, p. 33) este 
método ignora, “a elasticidade da procura, não leva em consideração a concorrência, não 
faz distinção entre dispêndios que representam desembolsos reais e custos irreversíveis”. 

Porém existem outro método de determinação de preço aos quais as empresas 
podem optar, um deles a determinação de preço com base na concorrência, como o 
próprio nome já diz, é com base no valor que os concorrentes cobram por produtos ou 
serviços similares, ou seja, a organização não está considerando seus custos ou a 
demanda do produto. KOTLER e ARMISTRONG (2004).  

Para Souza et al. (2007, p. 03) esta metodologia é uma reação das empresas a 
escolha da política de preço das organizações concorrentes. Fasti (2006) defende que 
dois métodos de determinação de preço são utilizados quando se determina preço 
através da concorrência, um deles é o método de proposta selada, mais aplicada à 
concorrência pública, nessa metodologia considera-se os custos da entidade na 
formulação dos preços, contudo, busca não ultrapassar os preços do concorrentes, o 
outro é o método de equivalência, ou seja, os preços são baseados nos concorrentes 
ignorando os custos, estes sendo mais aplicados a produtos sem diferencial e com difícil 
determinação da demanda.. 
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Segundo Kotler e Armstrong (2004) a dificuldade de determinar a demanda de um 
produto em um setor especifico faz com que a empresa escolha pelo método de 
determinação de preço com base na concorrência, pois o entendimento da empresa é 
que o preço se justifica, pois é o praticado por aquele segmento rendendo a ela um 
retorno justo. Existe também, o entendimento de que a aplicação dos preços de mercado 
evitará uma possível guerra de preços podendo prejudicar a todos. Ponte et al. (2007) 
argumenta que, quando o preço é baseado na concorrência ele pode ser abordado de 
várias maneirais, sendo eles: preço concorrente, preço de mercado e imitação de preço.  

Já o método de determinação de preço com base de valor é o preço percebido 
pelo produto, ou seja, é o preço que o consumidor esta disposto a pagar. Para Scarpin 
(2000, p. 44), a empresa “utiliza variáveis não relacionadas a preço no composto de 
marketing para desenvolver o valor percebido nas mentes dos compradores”. Ainda 
segundo o mesmo autor, “o preço é totalmente composto pelo conceito de valor 
agregado, ou seja, o preço é a somatória dos valores agregados de cada item do produto 
final”.  

O consumidor é um fator importante na hora de formular os preços, todavia é 
difícil determinar qual o preço o consumidor esta disposto a pagar pelo seu produto. 
Segundo Fasti (2006, p. 258), é necessário perceber algumas características no 
comprador como, “a percepção por parte do comprador”. O consumidor forma uma idéia 
de preço de um determinado produto, em conseqüência de uma série de fatores 
pessoais, e dentro disso ele aceita ou não pagar o preço exigido por um determinado 
produto. 

Outra característica a ser observada é a “análise de atributos”. Segundo Fasti 
(2006, p. 258), é quando o consumidor determina certas qualidades ao produto. Dessa 
forma, ele aceita pagar o preço correspondente aos padrões de qualidade, atribuído por 
ele, ao produto. Corroborando com essa idéia, Guilhoto (2001, p.57) afirma que, “muitas 
pesquisas mostraram que os consumidores, na falta de outras informações, costumam 
julgar a qualidade de um produto pelo seu preço ou pela marca, estabelecendo a partir 
daí o valor do produto”. 

Fasti (2006, p. 258) comenta que outra característica é a resposta da demanda ao 
preço sugerido, assim “ao conhecer a função densidade de preferência do consumidor, 
seria possível determinar as quantidades demandadas segundo os preços praticados. 
Baseado nessa conceituação desenvolve-se a idéia de elasticidade-preço”. Considerado 
elasticidade-preço, conforme o mesmo autor, “a variação percentual das quantidades 
demandadas decorrentes da variação dos preços”. 

A busca por um melhor entendimento na formação do preço, tem gerado muitas 
pesquisas, a muito tempo tenta se entender qual é, ou quais são, os elementos chaves 
na hora em que as empresas determinam o preço do seu produto, e como resultados 
houve vários estudos a respeito, podendo-se citar: Peres Junior (2001); Sardinha (1995); 
Pereira (2000); Cogan (1999) e Bernardi (1998). 

 

3 MARKETING E O PREÇO 

O marketing é uma importante peça no quebra-cabeça que é a formação dos 
preços, possibilitando uma boa análise mercadológica e do consumidor. Nesse sentido, 
Guilhoto (2001, p. 56) comenta que, “os profissionais e pesquisadores de marketing há 
muito se preocupam em entender como as pessoas tomam decisões e exercem suas 
escolhas”.  Uma análise detalhada do consumidor e de suas necessidades é um ponto 
chave para a formação de preço. Desse modo, a contribuição do marketing na formação 
dos preços é através da análise de inúmeras variáveis ambientais. 
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Segundo Callado et al. (2008, p. 01), “a definição de preço tem sido um assunto 
bastante abordado em pesquisas, na busca da eficiência empresarial. É um tema 
complexo e pode ser abordado sob os conceitos da Microeconômica, Administração 
Financeira, Contabilidade e Marketing”. 

Fasti (2006, p. 265) confirma a idéia anterior e ainda colabora dizendo que, na 
gestão dos preços, “o marketing vale-se de uma série de subsídios de outras áreas de 
estudo, como a Economia, a Matemática, a Estatística, o Direito, as Teorias Contábeis e 
Financeiras, a Psicologia e a Sociologia”. Em síntese, é possível perceber como o 
marketing e demais áreas do conhecimento possuem sua parcela de importância no 
processo de precificação das empresas.  

Dessa forma, Sardinha (1995, p.03) argumenta que, “o preço é a única forma de 
quantificar o mix de marketing”. Para Kotler e Armstrong (2004, p. 263), “mix de 
marketing o único item do preço que produz receita, todos ou outros representam custos”. 
Segundo Sartori (2004, p. 43) o mix de marketing é formado por quatro elementos, sendo 
eles: “produto, preço, praça e promoção”. Esses itens levam a escolha da estratégia da 
empresa. 

Todos os elementos do mix devem ser analisados conjuntamente para a 
precificação do produto, e cada um deles deve estar de acordo com a estratégia adotada 
pelo marketing da empresa. Para Kotler (2000) a estratégia de marketing pode atingir três 
níveis dentro da organização, sendo elas: corporativo, empresarial e funcional. 

No nível corporativo, Toledo, Perrota e Petraglia (2007, p. 287) afirmam que, “a 
formulação da estratégia (planejamento estratégico) refere-se à definição, avaliação e 
seleção de áreas de negócio nas quais a organização irá concorrer e a ênfase que cada 
área deverá receber”. Onde é alocado o recurso conforme a capacidade competitiva da 
cada área. Ainda conforme os autores, no nível empresarial, “a formulação estratégica no 
nível empresarial ou da área estratégica de negócio está relacionada ao uso eficiente dos 
recursos e diz respeito ao direcionamento que a organização irá dar ao escopo dos 
negócios”. No nível funcional, Toledo, Perrota e Petraglia (2007, p. 287) afirmam que:  

A formulação estratégica no nível funcional relaciona-se ao processo por 
intermédio do qual as várias áreas funcionais da empresa irão usar seus 
recursos para a implantação das estratégias empresariais, de modo a 
conquistar vantagem competitiva e contribuir para o crescimento da 
corporação. 

Segundo Las Casas (2006, p. 16), o marketing possui várias funções, entre elas 
estão “corrigir mercado, aumentar o nível de conscientização dos consumidores em 
relação ao produto, transformar uma demanda negativa em positiva, gerar demanda, criar 
mercado, superar sazonalidades, entre outras”. Complementando as funções do 
marketing, Kotler e Armstrong (2004, p. 03) asseveram como sendo sua principal função, 
“lidar com os clientes”. 

No desempenho de suas funções o marketing gera um apanhado de informações 
para as organizações essenciais para seu sucesso, um bom gerenciamento e utilização 
dessas informações levam a empresa a se diferenciar das demais empresas existentes 
no mercado. Dessa forma o marketing deve ter um cuidado permanente com a 
necessidade e a evolução do mercado proporcionando um horizonte mais longo para a 
organização. 

 



 

 

 

246 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada, quanto aos objetivos, caracteriza-se como pesquisa 
exploratória. Para Gil (2008, p. 41) as pesquisas exploratórias, “têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 
a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a idéias ou a descoberta de intuições”. 

Quanto aos procedimentos de pesquisa utilizados, a pesquisa caracteriza-se 
como pesquisa de campo. Conforme Marconi e Lakatos (2002, p. 83), “pesquisa de 
campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos 
acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se 
queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada. 
Para Colauto e Beuren (2008, p. 132), “permite maior interação e conhecimento das 
realidades dos informantes”. 

Quanto à abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como qualitativa. De 
acordo com Raupp e Beuren (2008, p. 92) as pesquisas qualitativas, “concebem-se 
análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado”. 

A pesquisa iniciou-se, primeiramente, com a identificação da população da 
pesquisa. Para que a empresas fosse selecionada para a pesquisa fazia-se necessário 
que os setores de contabilidade e marketing fizessem parte da emprese, ou seja, de que 
qualquer um dos dois setores não fosse terceirizado, pois, dessa forma, dificultariam as 
respostas quanto à empresa analisada. 

 Para identificar as três empresas, buscou-se no sito da SIDUSCONBC (Sindicato 
da Indústria da Construção Civil da Cidade de Balneário Camboriú) as empresas que 
possuíam estes dois setores. Como este tipo de informação não é disponibilizado pelo 
sindicato, foi necessário entrar em contato com todas as empresas cadastradas no 
mesmo.  

Assim, o universo da pesquisa constitui-se de 90 empresas, mas a amostra 
compreendeu apenas três empresas, pois somente as três empresas atendiam as 
exigências de possuir os setores de contabilidade e marketing como departamento na 
empresa. 

Os procedimentos de coleta dos dados se deram da seguinte forma: Inicialmente, 
houve um contato prévio por telefone com as empresas selecionadas, para que fosse 
possível identificar as pessoas com a qual seria feita a entrevista. Identificados os 
responsáveis, o entrevistador deslocou-se até a empresa, e através de um roteiro de 
entrevista previamente estabelecido, no qual foi baseada a entrevista estruturada, o 
entrevistador obteve os dados. 

Em seguida, estes dados foram analisados e interpretados conforme a seqüência 
de perguntas respondidas no formulário. Inicialmente, caracterizando-se cada empresa, 
para em seguida analisar as respostas de acordo com os passos de Kotler (2000) para 
determinar a política de formação de preço. No Quadro 1 está descrito os seis passos de 
Kotler (2000) para determinar política de determinação de preço. 
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Os seis passos de Kotler (2000) para determinar política de determinação de preço 
Primeiro Passo Seleção do objetivo para determinação de preço; 
Segundo Passo Determinação da Demanda; 
Terceiro Passo Estimativa de Custos; 
Quarto Passo Análise de Custos, preços e ofertas dos concorrentes; 
Quinto Passo Seleção de um Método de Determinação de preço; 
Sexto Passo Seleção do Preço Final. 

Quadro 1 – Os procedimentos de Kotler (2000) para estabelecer políticas de 
determinação de preço 
Fonte: adaptado de Kotler (2000). 
 

Em seguida, as respostas foram confrontadas entre os respondentes e, na 
seqüência, foram confrontadas com o cerco teórico desta pesquisa. Para fins de melhor 
adequação às análises e interpretações dos dados, as respostas foram divididas em 
subseções de acordo com os procedimentos dos passos de Kotler (2000). 

 

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados coletados através das entrevistas às empresas de construção civil de 
Balneário Camboriú foram analisados conforme as respostas às perguntas realizadas. No 
Quadro 2 apresentam-se as descrições das características das empresas entrevistas. 

Características do Responsável pelas respostas da entrevista 
Pergunta do 
Entrevistador 

Qual sua área de formação? 

Entrevistado 1 Marketing Resposta da empresa 
01 Entrevistado 2 Ciências Contábeis 

Entrevistado1 Marketing Resposta da empresa 
02 Entrevistado 2 Ciências Contábeis 

Entrevistado 1 Marketing Resposta da empresa 
03 Entrevistado 2 Ciências Contábeis 

 
Pergunta do 
Entrevistador 

Qual sua função dentro da empresa? 

Entrevistado 1 Responsável pelo departamento de marketing Resposta da empresa 
01  Entrevistado 2 Responsável pelo departamento de contabilidade 

Entrevistado 1 Gerente de marketing Resposta da empresa 
02  Entrevistado 2 Responsável pelo departamento de contabilidade 

Entrevistado 1 Responsável pelo departamento de marketing Resposta da empresa 
03 Entrevistado 2 Responsável pelo departamento de contabilidade 

Características das empresas 

Pergunta do 
Entrevistador 

Em qual a faixa  de número de funcionários a empresa se em caixa? 
Menos de 100 funcionários; 100 à 300 funcionários; 300 à 500 
funcionários; 500 à 700  funcionários; 700 à 900 funcionários; Mais 
de 900 funcionários. 

Resposta da Empresa 1 500 à 700 funcionários 
Resposta da Empresa 2 500 à 700 funcionários 
Resposta da Empresa 3 Menos de 100 funcionários 

 

Pergunta do 
Entrevistador 

Qual a faixa da Receita Bruta Anual da empresa em caixa? Até 
500.000 reais; De 500.000 à 1.000.000 reais; De 1.000.000 à 
1.500.000 reais; De 1.500.000 à 2.000.000 reais; De 2.000.000 à 
2.500.000 reais; De 2.5000.00 à 3.000.000 reais; Mais de 
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3.000.000,00 reais. 
Resposta da Empresa 1 Mais de 3.000.000,00 
Resposta da Empresa 2 Mais de 3.000.000,00 
Resposta da Empresa 3 De 500.000 à 1.000.000,00 

Quadro 2 – Características das empresas entrevistadas  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Com base no Quadro 2 percebe-se que os responsáveis pelas áreas de 
contabilidade e marketing possuem formação superior. Contudo, no decorrer da 
entrevista com a empresa 01, o responsável pelo departamento de marketing comentou 
que possui o título de mestre em administração e que o conhecimento nesta área o 
auxilia nas decisões.  

Quando analisado as características das empresas, especificamente a quantidade 
de funcionários das empresas. Verifica-se que as mesmas não possuem muitos 
funcionários. Conforme respondido pelos entrevistados, o ramo da construção civil possui 
um diferencial dos demais ramos, pois as pessoas que fazem parte da construção do 
prédio, em sua maioria, não são funcionários da empresa.  

A maioria dos funcionários são terceirizados ou são contratados temporariamente, 
apenas para a construção daquele prédio especificamente. Dessa forma, a quantidade de 
funcionários relatados no Quadro 2 são apenas as pessoas registradas pela empresa. 

Com relação à receita bruta anual das empresas, verifica-se que as Empresas 01 
e 02 registram uma receita maior que a empresa 03. Conforme explanado pelos 
entrevistados das empresas pode-se justificar a diferença de receita bruta pela diferença 
dos preços de venda dos imóveis entre as empresas. As empresas 01 e 02 possuem 
valores superiores para seus produtos finais. Em sua maioria, o preço de venda inicial é 
acima de 900.000 mil reais, enquanto que, a empresa 03 possui um preço de venda entre 
300.000 e 500.000 mil reais. 

 

5.1 SELEÇÃO DO OBJETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE PREÇO 

Os dados coletados através das entrevistas às empresas de construção civil de 
Balneário Camboriú foram analisados conforme as respostas às perguntas realizadas. 
Onde estas foram descritas nesta pesquisa a partir dos passos de determinação de 
preços de Kotler. No Quadro 3 apresentam-se os trechos da entrevista quanto à seleção 
do objetivo para determinação do preço. 

Pergunta do 
Entrevistador 

Qual ou quais os objetivos do preço para a empresa? Aumentar sua 
fatia no mercado; Sobrevivência no mercado; Maximizar o lucro; 
Liderança de mercado; Retorno sobre o investimento; Cobrir custos. 

Resposta da Empresa 01 
Entrevistado 01 Cobrir os custos e obter uma margem de lucro. 

Entrevistado 02 Cobrir os custos e obter uma margem de lucro considerada boa pela 
empresa. 

Resposta da Empresa 02 
Entrevistador 01 Cobrir custos, fluxo de caixa e alcançar o lucro desejado. 
Entrevistador 02  Cobrir custos e retorno sobre o investimento. 
Resposta da Empresa 03 
Entrevistado 01 Cobrir custos e alcançar lucro desejado. 
Entrevistado 02 Cobrir custos e alcançar o lucro desejado. 

Quadro 3 – Respostas quanto à seleção do objetivo para determinação do preço 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Conforme verificados no Quadro 3 o objetivo do preço de venda é de cobrir os 
custos das obras, obter o lucro desejado pela empresa e alcançar o retorno sobre os 
investimentos, que segundo Kotler (2000, p. 478), “muitas empresas tentam determinar 
um preço que maximize o lucro corrente. Elas estimam a demanda e os custos ligados a 
preços alternativos e escolhem o preço que maximizará o lucro corrente, o fluxo de caixa 
ou o retorno sobre o investimento (ROI)”.  

Para as empresas 01 e 02 sobrevivência e aumento da fatia de mercado não são 
mais uma condição para a formação do preço final, pois segundo os entrevistados as 
empresas possuem uma clientela bastante especifica devido ao valor do seu produto.  

A empresa 01 quanto ao objetivo de sobrevivência no mercado, é mais especifica, 
segundo o entrevistado, a concorrência não é uma preocupação tão forte, uma vez que 
possui renome, não só dentro da região de Balneário Camboriú como também em 
Curitiba no estado do Paraná. A empresa 01 afirma ainda que a qualidade do produto é o 
principal diferencial que determina o preço final de venda dos seus produtos. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DA DEMANDA 

 No Quadro 4 são descritas as respostas das empresas com relação a 
determinação da demanda seguindo os passos de Kotler (2000).  

Pergunta do entrevistador É realizada uma analise da demanda do produto no inicio das 
obras? 

Empresa 01 Não 
Empresa 02 Não 
Empresa 03 Não 

Quadro 4 – Respostas das empresas em relação à determinação da demanda 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Segundo as empresas entrevistadas, nenhuma analisa a demanda de mercado 
antes do começo da construção. Contudo, as empresas 01 e 02 realizam um trabalho de 
marketing junto ao seu cliente, para que o cliente tenha interesse na compra de um 
apartamento no próximo empreendimento que a empresa realizar, trazendo um  retorno 
satisfatório para o novo empreendimento. 

Para a empresa 03, o marketing  feito em feiras e exposições é realizado no 
decorrer do ano. Entretanto, conforme relatado pelo entrevistado nem sempre este 
trabalho de marketing trás o resultado desejado pela empresa. Por outro lado, foi relatado 
pelos entrevistados que o ramo da construção civil possui uma característica bem 
marcante que é a venda de produtos ainda em planta, ou seja, de produtos ainda não 
realizados.  

Os entrevistados não consideram uma análise de demanda. Todavia, no começo 
da construção do edifício é possível obter uma estimativa de vendas dos apartamentos, 
assim como, uma estimativa do lucro que será alcançado no final da realização do 
empreendimento. 

 

5.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

No Quadro 5 são descritas as respostas das empresas com relação a 
determinação de estimativa de custos, seguindo os passos de Kotler (2000). 
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Pergunta do Entrevistador Qual o papel dos custos para formação dos preços de venda? 
Empresa 01 É parte importante na formação dos preços 
Empresa 02 É parte importante na formação dos preços 
Empresa 03 É parte importante na formação dos preços 

Quadro 5 – Respostas das empresas com relação às estimativas de custos 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No Quadro 5 as empresas 01, 02 e 03 afirmam os custos é parte importante na 
formação dos preços. Assim para a empresa 03 como os custos é parte importante da 
construção e merecem uma atenção especial. A empresa busca analisar os custos para 
que possam ser reduzidos ao máximo, para que os preços sejam atrativos ao cliente.  

Conforme relato pela empresa 02 os custos devem ser bastante trabalhados de 
forma que o lucro possa aparecer. Dessa forma, a empresa trabalha com centro de 
custos, assim os custos de cada obra são determinados e  analisados dentro dos centros. 
A empresa 01 busca definir seus custos no início da obra, junto aos setores de 
contabilidade, marketing e comercial. Os custos são analisados por estes setores, 
gerando assim, relatórios que ajudarão na definição do preço final do produto. 

 

5.4 ANÁLISE DE CUSTOS, PREÇOS E OFERTAS DOS CONCORRENTES 

 No Quadro 6 são descritas as respostas das empresas com relação a análise de  
custos, preço e oferta dos concorrentes, seguindo os passos de Kotler (2000). 

Pergunta do Entrevistador A concorrência é analisada para a formação dos preços de 
venda? . 

Empresa 01 Não diretamente 
Empresa 02 Não 
Empresa 03 Não os concorrentes, mas sim o mercado como um todo 

Quadro 6 – Resposta das empresas quanto à Análise da concorrência 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No Quadro 6, as três empresas não analisam diretamente os seus possíveis 
concorrentes antes de realizar os seus empreendimentos. Conforme já mencionado, para 
a empresa 01 devido ao preço de venda de seus apartamentos que em grande parte é 
determinado pela qualidade do seu produto. A empresa não possui um concorrente direto 
na cidade de Balneário Camboriú.  

Dessa forma, a afirmação feita por Scarpin (2000, p. 44) de que, “o preço é 
totalmente composto pelo conceito de valor agregado, ou seja, o preço é a somatória dos 
valores agregados de cada item do produto final”. É condizente com a realidade na 
empresa 01, pois devido a qualidade dos produtos utilizados na construção dos 
apartamentos eles possuem um determinado preço, e ainda assim a empresa 01 
encontra comprador para seus produtos. 

 O entrevistado comenta também que a única análise que a empresa faz dos 
concorrentes é o Bench Mark, ou seja, a empresa faz uma análise das práticas dos 
concorrentes com a intenção de comparar desempenho.  

A empresa 02 afirma que os concorrentes não são analisados na determinação 
dos preços finais de seu produto, pois a empresa é bem conhecida no mercado e o preço 
dos seus apartamentos determina a carteira de clientes que desejam alcançar, até 
mesmo obtendo clientes fora do país. A empresa 03 conforme relato do entrevisto não 
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possui uma preocupação direta com a concorrência, entretanto a empresa analisa o 
mercado antes de começar suas obras. 

 

5.5 Seleção do Método de Determinação de Preço 

 No Quadro 7 são descritas as respostas das empresas com relação a um método 
de determinação de preço, seguindo os passos de Kotler (2000). 

Pergunta do Entrevistador 
Qual o sistema é utilizado para formação dos preços de vendas? 
Mark-up; Análise da concorrência; Determinação do preço com 
base no valor; Preço de mercado; Outros. Quais? 

Empresa 01 Análise dos custos e margem de lucro 
Empresa 02 Análise dos custos e margem de lucro 
Empresa 03 Análise dos custos e margem de lucro 

Quadro 7 – Respostas das empresas quanto ao sistema utilizado para formação do 
preço de venda 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No Quadro 7, observa-se que as três empresas analisam os custos e determinam 
uma margem de lucro que pretendem alcançar. Analisando as respostas das empresas 
01, 02 e 03, nota-se que as empresas utilizam o sistema Mark-up para definição dos 
preços de vendas, Sardinha (1995, p.70)  “a margem de lucro deve cobrir todas as outras 
despesas ainda não incluídas nos custos do produto, além de permitir um retorno 
razoável aos investidores”. 

Foi relatado pelas três empresas que a diretoria obtém a informação dos custos 
finais da obra e após a análise de mais alguns índices, como por exemplo, índice de 
reajuste de mercado, ela determina uma margem de lucro. Na empresa 01 as 
informações dos custos são disponibilizadas pelos setores de contabilidade, marketing e 
comercial, já para as empresas 02 e 03 apenas a contabilidade disponibiliza as 
informações sobre os custos. 

No decorrer da entrevista observou-se que as empresas utilizam o sistema Mark-
up para a formação dos seus preços. A empresa 02 comentou que a empresa possui um 
sistema de custo para auxílio na formação do preço. Na seqüência comentou que a 
diretoria é quem decide o preço final do seu produto. O que se observa é que as 
empresas ignoram a observação de  Kotler e Armstrong (2004), de que os erros mais 
comuns cometidos pelas empresas na formação dos preços é a forte determinação do 
preço baseados nos custos. 

 

5.6 SELEÇÃO DO PREÇO FINAL 

No Quadro 8 são descritas as respostas das empresas com relação a definição do 
preço de venda, seguindo os passos de Kotler (2000).  

Pergunta do Entrevistador Quem define o preço final de venda? 
Empresa 01 Preço final é definido pela diretoria 
Empresa 02 Determinado pela diretoria 
Empresa 03 Determinado pela diretoria 

Quadro 8 – Respostas das empresas quanto à definição do preço de venda 
Fonte: dados da pesquisa. 
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No Quadro 8 observa-se que nas três empresas quem decide o preço final de 
venda é a diretoria da empresa.  Na empresa 01, conforme observado no Quadro 8 é a 
diretoria que decido o preço final. Contudo, segundo relato do entrevistado, existe a 
interferência do setor comercial com a função de analisar os índices de reajuste, não há 
uma interferência direta dos setores de contabilidade e marketing, todavia as informações 
disponibilizadas por estes setores são de fundamental importância para a definição dos 
preços. 

Na empresa 02 quem decide o preço final também é a diretoria. Contudo, 
conforme o entrevistado, com informações especifica da contabilidade, como por 
exemplo, formação do custo final da obra. Ainda Segundo relato do entrevistado a 
diretoria analisa os custos e o mercado para formar o preço final de venda do seu 
produto, a contabilidade possui uma importante função dentro da definição do preço de 
venda. 

Na empresa 03, acontece o mesmo que nas empresas anteriores, pois quem 
decide o preço final é a diretoria. Porém, conforme o entrevistado a contabilidade 
participa da formação do preço através da disponibilização das suas informações, como 
por exemplo, análise dos custos de mão de obra e custo da matéria prima. No Quadro 9 
são descritas as respostas das empresas com relação a troca de informações entre a 
contabilidade e o marketing, seguindo os passos de Kotler (2000). 

Pergunta do Entrevistador 
As áreas de marketing e de contabilidade trocam informações para 
a formulação dos preços de vendas? Sim, Não ou às vezes. Caso 
a resposta seja sim, como essas informações são transmitidas? 

Empresa 01 Sim, transmitidas através de relatórios. 

Empresa 02 Não, pois o marketing não participa da formação do preço de 
venda. 

Empresa 03 Não participa do preço de venda. 
Quadro 9 – Troca de informações entre a contabilidade e o marketing  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No Quadro 9 observa-se que apenas a empresa 01 troca informações entre os 
setores de contabilidade e o setor de marketing para formação do preço de vendas na 
forma de relatórios.  

Segundo o entrevistado, há uma troca de informação constante entre os setores, 
essa troca se dá, tanto em formato de relatórios financeiros como dos planejamentos 
estratégico do marketing, relatórios dos possíveis gastos e relatórios de alocação de 
verbas, ou por reuniões entre os setores. 

Na empresa 02 o marketing não participa da formação do preço de venda, o 
entrevistado comenta que o marketing possui uma verba específica para a utilização da 
propaganda da empresa e análise de mercado. Contudo, ele não faz parte na decisão 
dos preços finais.  O entrevistado comenta também que a contabilidade não troca 
informações com o marketing, mas a empresa utiliza o setor de compra para obter 
algumas informações como, por exemplo, compra dos materiais e formação de mão de 
obra. 

Na empresa 03 o marketing também não participa da formação do preço de 
venda, mas realiza todo um trabalho de divulgação da empresa e trabalham os clientes, 
tantos novos como os clientes antigos, realizando trabalhos em feiras e, o entrevistado 
relata que muitas vezes não trás o resultado esperado pela empresa. No Quadro 10 são 
descritas as respostas das empresas na relação entre os setores de contabilidade e 
marketing, seguindo os passos de Kotler (2000). 
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Pergunta do Entrevistador Como é o relacionamento entre as áreas do marketing e da 
contabilidade dentro da empresa? 

Resposta do Entrevistado 
1 

Possui um relacionamento constante, é realizado reuniões a cada 
15 dias. 

Resposta do Entrevistado 
2 Não possui 

Resposta do Entrevistado 
3 Não possui 

Quadro 10 – Relação entre os setores de contabilidade e marketing  
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No Quadro 10 observa-se que apenas a empresa 01 possui um relacionamento 
entre os setores de contabilidade e o setor de marketing, conforme relatado pelo 
entrevistado além dos relatórios que esses setores trocam, a empresa realiza reuniões a 
cada quinze dias entre esses dois e os demais setores da organização.  

Como existe a troca de informação constantemente entre os setores, o marketing 
e a contabilidade possuem uma participação importante na hora da formação do preço de 
venda, dessa forma os dois setores participam das reuniões da diretoria para definição da 
formação do preço de ventas final.  

Como nas empresas 02 e 03 o marketing não participa da formação de preço de 
venda. Este setor não é solicitado a participar das reuniões para formação do preço de 
venda, porém, foi relatado pela empresa 02 que a contabilidade é convidada a participar 
de todas as reuniões para formação do final do preço devido à grande quantidade de 
informações que ela possui. 

Entretanto, conforme relato do entrevistado, na empresa 03 a contabilidade é 
convidada apenas algumas vezes para fazer parte das reuniões para definição do preço 
de venda, o que não acontece com o marketing, segundo o entrevistado este setor não 
participa das reuniões. 

 

6 CONCLUSÕES 

 Este artigo teve como objetivo averiguar a influência dos departamentos de 
contabilidade e marketing na formação do preço de venda dos produtos e serviços das 
empresas de construção civil e o método utilizado para a determinação dos preços 
nessas empresas de Balneário Camboriú.  

Constatou-se que os objetivos do preço apontado pelas empresas é o de cobrir 
custo e trazer o retorno desejado por ela, em nenhum momento da pesquisa os 
entrevistados fizeram qualquer apontamento aos outros objetivos dos preços observados 
na literatura. 

Quanto aos custos, as três empresas afirmam que eles são analisados na 
tentativa de se obter o menor custo, assim obtendo um reflexo no preço final dos seus 
produtos. No que concerne ao fator concorrência, segundo as empresas 01 e 02 não 
existe uma análise direta, a empresa 01 argumenta que a empresa realiza apenas Bench 
Mark, e a segunda empresa comenta que devido aos preços dos seus produtos ela não 
possui um concorrente direto, já a terceira empresa relata que não faz uma análise dos 
concorrentes, entretanto realiza uma análise do mercado como um todo ao iniciar a 
construção dos seus edifícios. 
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Outra constatação foi a afirmação, por parte das três empresas, de que a decisão 
final do preço é de responsabilidade da direção da empresa. Constatou-se também que 
apenas na empresa 01 o marketing participa da formação do preço de venda, 
diferentemente das empresas 02 e 03, onde o marketing não participa do processo, ou 
seja, apenas em uma das três empresas entrevistadas o marketing e a contabilidade 
trabalham juntos na formação do preço final de vendas. 

 Entretanto, observou-se que em todas as empresas o setor de contabilidade 
participa, ativamente, da decisão do preço de venda, sendo convidado para as reuniões 
da diretoria, onde é formulado o preço final de venda. Assim na empresa 01 as 
informações para formação de preço são oriundas dos setores de contabilidade e 
marketing, enquanto que nas empresas 02 e 03 as informações são oriundas apenas do 
setor de contabilidade. 

Outro ponto observado foi a formação do preço de venda das três empresas 
pesquisadas, elas afirmaram que os preços são formulados conforme os custos, ou seja, 
é feito uma analise dos custos incorridos e após esta análise a empresa determina a 
margem de lucro que se pretende alcançar. Numa linguagem mais técnica, esse sistema 
de formação de preço é conhecido como Mark-up.  Justificando o comentário de  Scarpin 
(2000, p. 35) de que este método, “é de larga utilização devido a sua facilidade de 
cálculo, sendo utilizado por empresas de grande, médio e pequeno porte”. Foi observado 
que as empresas parecem desconhecer a literatura de sistema Mark-up, uma vez que 
nenhuma das entrevistadas fez qualquer comentário a respeito do sistema diretamente.  

Dessa forma, concluí-se que a influencia do departamento de marketing é 
pequena na formação dos preços de vendas dos produtos nas empresas de construção 
civil da cidade de Balneário Camboriú, uma vez que as informações oriundas deste setor 
são utilizadas apenas por uma das três empresas entrevistadas na sua formação.  

Entretanto, constatou-se uma grande influência do setor de contabilidade na 
formação deste valor final para essas empresas, uma vez que as informações deste 
departamento são utilizadas pela direção das três companhias entrevistadas para 
formação do quantum venal.  

Conclui-se que o responsável pela formação do preço final de venda é a diretoria 
da empresa, assim como o sistema utilizado pelas empresas selecionadas para o estudo 
na formação do preço de venda, é o conhecido Mark-up. 
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RESUMO 

Este estudo verifica a renúncia fiscal do imposto de renda por setor econômico e sua 
influência na decisão de investimento das empresas brasileiras. Para tanto, parte do 
princípio de que os tributos são custos, ao mesmo tempo a renúncia fiscal é um benefício 
que permite à empresa aumentar o seu fluxo de caixa. No desenvolvimento do estudo foi 
utilizada uma amostra composta por 308 companhias que tiveram ações negociadas na 
Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 1998 a 2007, em três etapas: i) identificar 
por setor o grau de renúncia fiscal e, em relação ao lucro antes do imposto de renda; ii) 
verificar o impacto da renúncia fiscal nas decisões de investimento utilizando regressões 
pooled ordinary least squares (POLS), dados em painel e regressão robusta pela 
mediana e; iii) comparar se o os investimentos possuem mais relação com a renúncia 
fiscal ou com o fluxo de caixa das operações.  Os resultados mostraram que a média da 
renúncia fiscal para amostra é de 29%, no entanto, os setores de papel e celulose, 
construção, eletroeletrônicos, mineração, energia e agronegócios possuem maior 
proporção de renúncia fiscal (115%, 42%, 41%, 36%, 33% e 32%, respectivamente). Por 
outro lado, os setores de comércio, máquinas industriais, siderúrgico, têxtil e de veículos 
apresentaram média abaixo da amostra total (15%, 21%, 23%, 23% e 19%, 
respectivamente). Os resultados das regressões POLS, dados em Painel e regressão 
robusta pela mediana mostraram que a renúncia fiscal é fator mais relevante do que o 
fluxo de caixa operacional. Dessa forma, verifica-se que ambas as variáveis são 
utilizadas para decisão de investimento, no entanto, o montante que deixa de ser pago ao 
Estado em forma de tributos, possui relevância na política das firmas, possivelmente, 
pela redução dos custos incluídos no arranjo empresarial. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A decisão de investimento constitui uma das mais importantes decisões econômicas, se 
for considerado que ela define, em nível agregado, o desempenho da economia. Diversos 
estudos analisaram a capacidade de investimento das firmas considerando as restrições 
ao crédito, tamanho das firmas, custos fixos, custos da emissão de novas dívidas, 
remuneração dos executivos ou pelo planejamento tributário (FAZZARI et al, 1988; 
SHACKELFORD; SHEVLIN, 2001; TERRA, 2003; JENSEN; MENEZES-FILHO; 
SBRAGIA, 2004). No entanto, esses estudos não consideraram a renúncia fiscal como 
fator redutor dos custos para analisar as decisões ou política de investimentos das firmas.  
 
 
Na perspectiva da administração estratégica, Glaister e Hughes (2008) 
consideram que existe uma lacuna na literatura e que os fatores tributários afetam 
o processo de decisões estratégicas e financeiras. Dessa forma, cada firma ou 
setor pode responder diferentemente à renúncia fiscal, obtida sob a forma de 
benefícios, incentivos ou preferências fiscais.  
  
 
A literatura considerava que em um mercado sem assimetria informacional, os impostos 
não afetariam a estrutura de capital das firmas e nem seus valores. Posteriormente, 
verificou-se que os impostos influenciariam o endividamento das firmas pelo benefício 
fiscal no pagamento dos juros, fato que reduziria o custo de capital (MODIGLIANI; 
MILLER,1958, 1963; DAHER, 2004).  
 
 
Fazzari et al (1988, p. 143) argumentam que "[...] para as empresas que enfrentam 
limitações de financiamento, o investimento pode ser sensível à carga fiscal média, bem 
como para as taxas marginais de imposto"3. Existem outras motivações para as firmas 
utilizarem financiamento interno, tais como, custo de transação, vantagens fiscais, 
problemas de agência, custos do financiamento e assimetria informacional. 
 
 
Os custos e políticas de investimento no âmbito setorial e no da firma, principalmente no 
que tange à parte fiscal, é um tema pouco explorado na literatura brasileira e 
internacional. Assim, a renúncia fiscal é uma variável que pode ser considerada como um 
fator estratégico para determinados negócios, pois, reduzindo os custos tributários das 
firmas, permite que haja novos investimentos sem que precise captar recursos 
externamente. Este é um fator relevante em um mercado como o Brasil em que as altas 
taxas de juros elevam o custo de captação externa. 
 
 
O estudo contribui para as poucas evidências empíricas na área tributária no Brasil, para 
que investidores, agentes do mercado e órgãos reguladores considerem em suas 
análises o fator renúncia fiscal e, principalmente, por mostrar que tal fator é relevante 
para novos investimentos que, consequentemente, pode gerar mais empregos, 
crescimento e impostos diretos ou indiretos. 
 
 

                                                            

3 “firms that face financing constraints, investment may be sensitive to the average tax burden as 
well as to marginal tax rates” (FAZZARI et al., 1988, p. 143).  
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Nessa linha de raciocínio, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: A renúncia fiscal 
é um redutor de custos na política de investimento das firmas? Mais especificamente, as 
firmas utilizam a renúncia fiscal para investimento ou se financiam basicamente pelo fluxo 
de caixa operacional?  
 
 
Jensen, Menezes-Filho, Sbragia (2004)  encontrarem evidências do financiamento interno 
pelo fluxo de caixa das firmas, mas não evidenciaram como a renúncia fiscal, aqui 
considerada como uma retenção de recursos internos, afeta as decisões de investimento.  
A partir das perspectivas teóricas, são apresentadas as hipóteses deste estudo: 
 
 
H1: A renúncia fiscal, como fator redutor dos custos da firma, aumenta os 
investimentos. 
H2: Existem diferenças entre os setores com relação ao nível de renúncia fiscal e o 
nível de investimentos. 
 
 
Para operacionalização do estudo foi utilizada uma amostra de 308 firmas listadas na 
Bovespa durante o período de 2000 a 2007, perfazendo 1.501 observações. Foram 
aplicadas regressões OLS robusta (procedimento de White), dados em painel e 
regressão robusta pela mediana. Os vários procedimentos são úteis pelo fato de que 
cada setor e cada firma possuem um grau diferente de renúncia fiscal, podendo surgir 
outliers que necessariamente são importantes permanecerem na amostra.  
 
 
Este estudo está estruturado seguinte forma: Introdução, na qual são apresentados os 
objetivos, o problema e a importância do tema. Em seguida, é feita uma breve 
sustentação teórica. Na terceira parte são apresentados os processos metodológicos. A 
seguir, é realizada a análise dos resultados. Por fim, as considerações finais e sugestões 
de futuras pesquisas.  
 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
A sustentação teórica deste estudo parte da idéia de renúncia fiscal relacionada com os 
conceitos de custos políticos, defendidos por Watts e Zimmerman (1986), investimentos e 
preferências fiscais. 
 
 
A renúncia fiscal analisada neste trabalho, leva em consideração apenas os tributos 
explícitos: imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e as preferências fiscais 
da empresa, embora Wright (2001, p. 61) afirme que “A magnitude do que as empresas 
retêm das preferências fiscais estará evidenciada pela diferença em suas taxas de 
retornos antes dos tributos (ajustadas ao risco) e não em seus encargos fiscais explícitos” 
4. 
 
 
 
 

                                                            

4 “the extent to which firms retain tax benefits will be evidenced by differences in their (risk 
adjusted) pre-tax returns, and not so much by their explicit tax burdens” (WRIGHT, 2001, p. 61). 
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2.1 Custos políticos 
 
À medida que as firmas fazem os investimentos para crescerem, também aumentam os 
custos políticos (WATTS; ZIMMERMAN, 1986) em decorrência de um maior 
monitoramento, seja pelos credores devido à assimetria informacional, ou pelos agentes 
fiscalizadores, que podem detectar algum excesso de renúncia. 
 
 
Iudicibus e Lopes (2004, p. 257) afirmam que “Os administradores consideram os 
efeitos fiscais nas escolhas contábeis”. A incidência de impostos caracteriza-se 
como um custo político que irá influenciar e até mesmo determinar a escolha de 
um determinado procedimento contábil.  
 
 
Watts e Zimmerman (1986) descrevem que uma teoria contábil válida é aquela que 
consegue explicar um fenômeno contábil. Dentre esses diversos fenômenos, encontram-
se os procedimentos contábeis adotados pelas empresas, que são derivados de escolhas 
gerenciais. Os autores consideram que firmas maiores são mais monitoradas do que as 
menores, isso incorre no aumento do custo político já que a firma está exposta a um 
número maior de agentes econômicos e, portanto, a um maior monitoramento. Iudícibus 
e Lopes (2004, p. 258) complementam que os pesquisadores têm usado o tamanho da 
firma como um estimador (proxy) da sensibilidade política. 
 
 
Diante da posição dos autores acima, pode-se chegar à conclusão de que quanto maior 
for a firma, maior será o seu poder em realizar as suas escolhas contábeis. Por essa 
hipótese, “os administradores das maiores firmas provavelmente escolherão 
procedimentos contábeis que posterguem os lucros reportados para futuros períodos.” 
(IUDÍCIBUS; LOPES, 2004, p. 258). Pode se concluir que a utilização da renúncia fiscal 
faz com que a firma pague menos impostos no presente.  
 
 
Fields et al (2001) afirmaram que as imperfeições de mercado influenciam as escolhas 
contábeis. As imperfeições foram classificadas em três grupos: custos de agência, 
assimetria informacional e externalidades.  Faz parte do último grupo, o sistema tributário 
do país.  A literatura considera se as firmas escolhem métodos contábeis para minimizar 
o valor presente dos impostos. Esse comportamento para minimização dos tributos é 
esperado. A renúncia fiscal, tratada neste estudo, é parte das escolhas contábeis que 
podem minimizar custos ou aumentar o investimento.  
 
 
2.2 Investimento 
 
 
Em 1958 Modigliani e Miller (M&M) propuseram que uma firma deveria permanecer com 
o mesmo custo médio de capital, independente de manter uma estrutura de alto ou baixo 
endividamento. Esse trabalho não contemplava os efeitos do imposto de renda. As 
suposições restritivas do modelo de M&M ao longo do tempo foram relaxadas, e a 
suposta indiferença entre financiar os investimentos com recursos próprios (internos) ou 
recursos externos não é indiferente, porque deveria considerar o benefício fiscal 
decorrente do endividamento, fato este contemplado por esses autores em 1963. 
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A perfeita substituição também foi contestada pela suposta preferência entre formas de 
financiamento, pois uma empresa ao procurar o financiamento, pode ter uma hierarquia 
na ordem de preferência, constituindo a teoria do pecking order, desenvolvida em Myers 
(1984) e Myers e Majluf (1984). Em linhas gerais, essa teoria sustenta que as empresas 
obedeceriam a uma hierarquia, quando da busca por fundos destinados ao financiamento 
dos seus projetos, recorrendo inicialmente a recursos gerados internamente, seguidos 
pela emissão de dívidas e, finalmente, pela emissão de novas ações. A ordem 
hierárquica é fundamental para a teoria. Nesse contexto, a renúncia fiscal seria a primeira 
a ser considerada na cadeia hierárquica por ser parte do financiamento interno das 
firmas. 
 
 
No mercado brasileiro, o trabalho de Soares e Procianoy (2000) demonstrou que, embora 
sem significância estatística, as empresas brasileiras seguem uma ordem pré-
determinada nas decisões de estrutura de capital, que condiz com a abordagem de 
pecking order. Do mesmo modo, Eid Jr. (1996) identificou a existência de um grande 
número de empresas (40%) que segue uma hierarquia de captação pré-determinada. 
 
 
Portanto, pode-se concluir que os investimentos estão relacionados diretamente à sua 
forma de financiamento e as decisões de investimentos são baseadas na capacidade da 
firma em gerar fluxo de caixa pelas operações ou por meio da retenção do lucro que 
poderia ser distribuído aos acionistas e que é reinvestido na firma. Por outro lado, os 
impostos são saídas de recursos das firmas que poderiam contribuir com as operações e 
que estão adicionados aos custos dos produtos ou serviços vendidos. 
 
 
Logo, de acordo com esses pontos de vista, segundo as hipóteses deste trabalho e sob 
certas circunstâncias, o investimento das firmas e as decisões de financiamento são 
interdependentes. Se uma empresa possui maior renúncia fiscal deveria ter maior fluxo 
de caixa, portanto, maior volume de recursos internos, favorecendo o financiamento do 
investimento.  
 
 
A renúncia fiscal poderia explicar porque alguns setores crescem a taxas diferentes dos 
outros, já que poderia facilitar as decisões de investimento. Adicionalmente, também 
pode ser útil conforme o ciclo de vida dos negócios. Ademais, esse fator seria 
complementar ao fluxo de caixa gerado pelas operações das firmas. 
 
 
2.3 Preferências Fiscais 
 
 
A preferência fiscal, segundo Wilkie (1988) é a diferença intertemporal em deduções, 
exclusões e outros itens que causam diferença entre o lucro contábil e o lucro tributável. 
Essa preferência reduz os encargos dos tributos explícitos da empresa, e pode resultar 
de disposição da legislação tributária que resulta em um diferimento, uma isenção de 
tributos ou até mesmo em uma aceleração das deduções, como por exemplo, a 
depreciação acelerada.  
 
 
Em um mercado competitivo a economia fiscal nos tributos explícitos geralmente é 
transferida aos clientes. Entretanto, onde os mercados não são perfeitamente 
competitivos, as empresas podem se apropriar desses benefícios fiscais para 
posteriormente destinar aos seus acionistas ou administradores. 
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Salbador e Vendrzyk (2006) relatam que a medida ideal para calcular o nível das 
preferências fiscais das firmas tem sido objeto de estudo ao longo dos anos. A 
literatura contábil tem focado na efetiva medida dos tributos por meio da razão 
entre as despesas com tributos em relação ao lucro antes dos impostos (GUPTA; 
NEWBERRY, 1992; SHEVLIN; PORTER, 1992), ou a medida relativa dada pela 
diferença entre lucro contábil e fiscal (WILKIE, 1992; WILKIE; LIMBERG, 1993).  
 
 
Wilkie (1992) e Wilkie e Limberg (1993) desenvolveram uma medida alternativa 
para a taxa efetiva de impostos para avaliação dos encargos fiscais relativos. O 
subsídio fiscal sobre a medida do patrimônio foi calculada como a diferença entre 
o taxa “t” antes do imposto menos a despesa corrente com impostos, escalonada 
pelo patrimônio líquido para auxiliar a comparação pela firma ao longo do tempo. 
Os testes mostraram resultados fracos para predizer a relação inversa.  
 
 
As diversas formas de se medir a preferência fiscal das firmas mostram que ainda se 
procura uma medida ideal que reflita a magnitude desses valores. Pesquisar a 
preferência tributária na estratégia empresarial é um desafio, porém ela deveria ser 
considerada, usando as proxies já testadas ou desenvolvendo novas, que tentem refletir 
a realidade brasileira das preferências fiscais. 
 
 
Para fins desta pesquisa, utilizou-se uma medida apurada entre a alíquota 
máxima do imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido, aqui 
considerado o percentual de 34%, que reflete a alíquota do imposto de renda de 
15% mais adicional de 10% e a alíquota da contribuição social sobre o lucro 
líquido de 9%, aplicado sobre o lucro contábil antes dos referidos tributos e o valor 
registrado pelas firmas como provisão para pagamento desses dois tributos. 
Ressalta-se que esses dois tributos foram agrupados em um só percentual pelo 
fato de apresentarem características próximas de imposto sobre a renda, com 
algumas diferenças conceituais.  
 
 
No Brasil, a determinação do lucro tributável parte de um lucro contábil ajustado por meio 
de adições, exclusões e compensações. Considera-se que os ajustes que são realizados 
de forma permitida ou não vedada pela legislação tributária são considerados como parte 
das preferências fiscais. 
 

 
As adições, basicamente, são efetuadas, por duas razões:  

• existem despesas, corretamente contabilizadas, que reduziram o lucro contábil, 
porém, tal redução não é aceita pela legislação tributária;  

• há valores que por diversas razões, mediante autorização legal, deixaram de ser 
tributados no período de competência, tendo sido diferidos por determinado  
tempo e, findo este, são adicionados à base de cálculo.    

 
 
As exclusões indicadas na apuração do Lucro Tributável reduzem a base de cálculo do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.  São eles: 
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• os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não 
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período; 

• os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na 
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam 
computados no lucro real. 

 
 
Além das adições e exclusões, há um terceiro ajuste denominado compensação. Este se 
refere unicamente ao prejuízo fiscal de períodos anteriores, que diminui a base de cálculo 
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido em períodos futuros, 
até se esgotar. O prejuízo fiscal apurado em períodos-base anteriores, compensável, 
entretanto, é limitado a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado pelas adições e 
exclusões. 
 
  
No presente artigo foram utilizados os valores evidenciados pelas empresas como 
provisão do imposto de renda a pagar por não se encontrarem disponíveis os lucros 
tributáveis, base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, a 
amostra foi colhida conforme demonstrada a seguir.  
 
 
3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 
 
3.1. Base de Dados e Modelos Econométricos 
 
A amostra foi desenvolvida a partir da base de dados do software Economática que 
possuía 633 firmas ativas e canceladas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) 
no período entre 1998 e 2007. O ano de 2008 não foi incluso, pois, as firmas possuem 
prazo até abril de 2009 para divulgação das demonstrações contábeis. Excluiu-se o setor 
financeiro e de seguros porque não apresentavam o fluxo de caixa das operações, 
finalizando a amostra em 308 firmas e 1.501 observações para todo o período. 
 
Para o procedimento econométrico de dados em painel capturar a variação ao longo do 
tempo foram mantidas, na amostra, firmas que apresentavam pelo menos dois períodos 
de tempo, ou seja, painéis não balanceados (WOOLDRIDGE, 2002). Aplicou-se também 
a técnica de regressão robusta pela mediana que conforme Huber (1964) é indicada na 
presença de possíveis outliers por corrigir os estimadores pela mediana, sendo mais 
adequados na presença de possíveis ruídos (HUBER, 1997; YOHAI; ZAMAR, 2004). 
Todas as regressões POLS e dados em painel tanto efeito fixo quanto efeito aleatório 
foram aplicadas com a correção de White para heterocedasticidade, o que na literatura é 
denominada como regressões robustas (WOOLDRIDGE, 2002; KENNEDY, 2006). 
 
 
3.2. Tratamento das Variáveis e Resultados 
 
 
As variáveis de investimento e fluxo de caixa operacional utilizadas neste estudo diferem 
das comumente utilizadas em pesquisas em economia. Para medir investimento utilizou-
se a variação dos ativos totais (t+1–t) dividida pelo patrimônio líquido da firma no período 
t-1. Na literatura econômica sobre investimentos, normalmente, utilizam a variação do 
imobilizado a qual não captura investimento em estoques ou outras distribuições ao longo 
do balanço patrimonial. 
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A renúncia fiscal foi estimada da seguinte forma: i) levantamento do lucro (ou resultado 
contábil) antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido (LAIR); ii) 
aplicação da taxa de 34% do imposto de renda que seria tributariamente devido; iii) 
calcular a diferença entre o  imposto devido (34%) e imposto pago (provisão de IR) para 
estimar a renúncia fiscal que fora escalonada pelo patrimônio líquido no período t-1 para 
reduzir problemas de heterocedasticidade, ou seja, retirar o efeito tamanho das firmas 
das amostras (KENNEDY, 2006). 

 
A proxy de caixa utilizada neste estudo é o fluxo de caixa das operações (FCO), ou seja, 
o que de fato as firmas geraram das operações e que poderiam ser utilizados para 
investimento, e não o caixa ou caixa e equivalentes disponíveis no ativo circulante. 
(FAZZARI ET AL., 1988; JENSEN; MENEZES-FILHO; SBRAGIA, 2004). O fluxo de caixa 
operacional foi calculado da seguinte forma: 
 
 
FCO

i,t 
= LO

i,t 
+ DEP

i,t 
– ID

i,t 
- ΔCG

i,t 
– RÑO

i,t
 

 
Em que:  
FCO

i,t 
= Fluxo de Caixa Operacional da firma i no período t 

LO
i,t 

= Lucro Operacional da firma i no período t 
DEP

i,t 
= Depreciação/amortização da firma i no período t  

ID
i,t 

= Impostos diretos ocorridos da firma i no período t  
ΔCG

i,t 
= Variação do capital de Giro Operacional da firma i no período t  

RÑO
i,t 

= Resultado Não Operacional da firma i no período t 
 
 
Para aplicação das regressões, utilizou-se como variável dependente investimento em 
t+1 e como variáveis independentes a renúncia fiscal e fluxo de caixa operacional no 
período t, pois, espera-se que seus efeitos sejam refletidos no período posterior. Tais 
variáveis são relevantes para os modelos devido ao fato de Fazzari et al (1988) e Jensen, 
Menezes-Filho e Sbragia (2004) sustentarem que as retenções de lucro influenciam no 
financiamento interno das firmas de todos os portes.  
 
 
Os setores brasileiros utilizados foram: agronegócios (agro), alimentação (alim), comércio 
(com), contrução (const), eletrônicos (elet), energia (energ), máquinas industriais (maq), 
mineração (min), minérios não-metálicos (minenmet), outros que são firmas não 
classificadas em outros setores (outros), papel e celulose (papcel), petróleo e gás (petro), 
química (quim), siderurgia (sid), telefonia fixa e móvel (tele), têxtil (textil), transportes e 
serviços (trans) e veículos (veic). Pelos modelos utilizarem variáveis dummy (n-1), o setor 
de veículos ficou como base da amostra, refletido na constante das regressões 
(KENNEDY, 2006). 
 
 
Dessa forma, a estatística descritiva da amostra é apresentada na Tabela 1. Verifica-se 
que a renúncia fiscal é, em média, aproximadamente metade do imposto de renda devido 
para amostra total conforme seus montantes de R$ 57 bilhões e R$ 105 bilhões, 
respectivamente. 
 
 
Na sequência, na tabela 1, apresentam-se por setor o número de empresas para o 
período e a renúncia fiscal dividida pelo lucro antes do imposto de renda e contribuição 
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social sobre o lucro líquido (LAIR) para análise do percentual da renúncia pela base do 
imposto de renda devido por setor. Verifica-se que o setor de papel e celulose é o que 
obtém um maior volume de renúncia fiscal (1.115), enquanto o menor é o setor de 
comércio (0.156). Contata-se também que, em média, os setores ficam abaixo dos 34%, 
considerados como imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. 
 
  

 
Tabela 1: Estatística Descritiva da Amostra 

Variáveis obs Média Desv. Pad. Mín Máx. 
 renun 1501 57060.78 223602.6 0.34 3439556 
 irdev 1501 105418.3 611766.3 0.34 1.28e+07 

 provir 1501 48357.56 431437.9 -690541 9366173 
 fco  1501 1507258   7131168 -4971 1.32e+08 

renunlair  1501 0.292441 1.206509 0.0001143 42.27232 
agrolair 12 0.3220144 0.0310058 0.2392152 0.34 
alimlair  80 0.2308794 0.1284151 0.013913 0.661019 
comlair  71 0.1564291 0.1089715 0.0092765 0.3962855 

constlair  82 0.4216045 0.9687927 0.0936077 9.029781 
eletlair  39 0.4177445 1.033711 0.0090631 6.664907 

energlair  164 0.3396138 1.216141 0.0004421 15.61765 
maqlair  27 0.2190945 0.1125265 0.0591627 0.3429176 
minlair  24 0.3610853 0.4700917 0.0489844 2.471142 

minenmetlair 26 0.2345482 0.1016939 0.024014 0.4217418 
 outroslair  251 0.2503968 0.1654274 0.0017147 2.080622 
papcellair  47 1.115788 6.134849 0.0001143 42.27232 

petrolair  52 0.2557037 0.5772838 0.0032456 4.187044 
quimlair  123 0.2502435 0.1889745 0.0005854 1.28636 

sidlair  178 0.2346626 0.2852933 0.0001767 3.425879 
telelair  107 0.2544054 0.1324716 0.0065009 0.9006803 

textillair  102 0.2309427 0.1141879 0.0042419 0.4108017 
translair  41 0.2859549 0.0929678 0.0432878 0.4598978 
veiclair  75 0.1951072 0.1567713 0.0206309 1.063716 

Obs.: renun = renúncia fiscal em valores nominais; irdev = imposto de renda 
devido em valores nominais; provir = provisão do imposto de renda em valores 
nominais; fco = fluxo de caixa operacional em valores nominais; renunlair = 
renúncia fiscal dividida pelo lair da firma i no período t. 

 
 
A tabela 2 apresenta a correlação das variáveis do modelo. Verifica-se que as 
correlações das variáveis são estatisticamente significantes a 1% e que existe uma 
correlação adequada entre as variáveis explicativas fluxo de caixa operacional e renúncia 
fiscal com a variável dependente investimento total. 
 

 
Tabela 2: Correlação de Spearman 

Variáveis Fcopl Renunpl invespl 
Fcopl 1   

Renunpl 0.074 
(0.004) 1  

investpl 0.207 
(0.000) 

0.171 
(0.000) 1 

Obs.: todas as variáveis estão escalonadas pelo 
patrimônio líquido em t-1. fcopl: fluxo de caixa 
operacional escalonado pelo patrimônio líquido em t-1; 
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renunpl: renúncia fiscal escalonado pelo patrimônio 
líquido em t-1; investpl: investimento (variação do ativo) 
escalonado pelo patrimônio líquido em t-1 

 
 
As regressões da amostra total são apresentadas na tabela 3. 

 
 

Tabela 3: Regressão da Amostra Total 
, 0 1 , 2 , ,i t i t i t i tinvest renun fcoβ β β ε= + + +  

 POLS EA* EF RMED 
Intercepto 0.171** 

(2.18) 
0.353** 
(2.37) 

0.391*** 
(3.68) 

0.027*** 
(4.32) 

Renuni,t 2.56** 
(1.94) 

2.511* 
(1.83) 

2.511* 
(1.72) 

1.285*** 
(26.64) 

Fcoi,t 0.077* 
(1.82) 

0.028 
(0.50) 

-0.035 
(-0.78) 

0.087*** 
(71.80) 

R2 9.44% 8.79% 2.48% 5.18% 
Obs. 1.501 1.501 1.501 1.501 
Obs.: Todas as regressões são robusta pelo procedimento de White (1980). 
*, **, *** indica significante ao nível de 90%, 95%, e 99%, respectivamente. 
Investi,t+1 = Variação do ativo escalonada pelo patrimônio líquido em t-1 da 
firma i no período t+1; renuni,t = volume de renúncia fiscal do imposto de 
renda escalonada pelo patrimônio líquido em t-1 da firma i no período t; fcoi,t 
= fluxo de caixa operacional escalonado pelo patrimônio líquido em t-1 da 
firma i no período t. 

 
 
As regressões mostram a relevância da renúncia fiscal em relação ao investimento 
quando comparado ao fluxo de caixa operacional pela inclinação dos coeficientes e pela 
significância estatística das variáveis. Por exemplo, na regressão robusta pela mediana 
(rmed) o coeficiente da renúncia fiscal (renun) foi de 1.285 enquanto o do fluxo de caixa 
operacional (fco) foi 0.087. Isso significa que a renúncia fiscal é mais utilizada para 
investimento do que o fluxo de caixa.  
 
 
Nas regressões com dados em painel o teste de Hausman indicou que o modelo de 
efeitos aleatórios (EA) é o mais adequado em relação ao de efeitos fixos (EF), apesar dos 
coeficientes da renúncia serem idênticos (2.511), no entanto, o do fco não foi 
estatisticamente significante em ambos os modelos (WOOLDRIDGE, 2002; KENNEDY, 
2006).  
 
 
Para o modelo POLS (Pooled Ordinary Least Squares) tanto renun como fco foram 
estatisticamente significantes, mas com maior inclinação da renúncia 2.56 e 0.077, 
respectivamente. Esses resultados indicam a importância da renúncia fiscal nas decisões 
de investimento das firmas.  
 
 
A tabela 4 apresenta os resultados para o modelo POLS analisando por indústria (setor) 
a capacidade explicativa dos investimentos realizados pela renúncia fiscal ou fluxo de 
caixa operacional. 
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Obs.: *, **, *** indica significante ao nível de 90%, 95%, e 99%, respectivamente. Modelo 
A regressão com variáveis dummy por setor (dind); Modelo B dummy interativa entre 
setor e renúncia fiscal e (dind*re); modelo C variáveis dummy interativas para renúncia e 
fluxo de caixa operacional por setor (dind*re e dind*fco). Investi,t+1 = Variação do ativo 
escalonada pelo patrimônio líquido em t-1 da firma i no período t+1; renuni,t = volume de 
renúncia fiscal do imposto de renda escalonada pelo patrimônio líquido em t-1 da firma i 
no período t; fcoi,t = fluxo de caixa operacional escalonado pelo patrimônio líquido em t-1 
da firma i no período t. 

Tabela 4: Regressão Setorial Pooled Ordinary Least Square (POLS) 
1

, 0 1 , 2 , ,
1

n

i t i t i t i t
i

invest renun fco indβ β β ε
−

=

= + + + +∑  

 A  B  C  
Cons 0.134 

(1.05) 
0.317*** 
(2.48) 

0.167 
(1.12) 

Renuni,t 2.537** 
(1.90) 

-0.155 
(-0.11) 

-0.653 
(-0.57) 

Fcoi,t 0.077* 
(1.78) 

0.044 
(1.02) 

0.134* 
(1.90) 

 Dind dind dind*renun dind dind*renun dind*fco 
Agro -0.469 

(-1.33) 
-0.473** 
(-1.94) 

-0.710 
(-0.12) 

0.112 
(0.66) 

2.964* 
(1.64) 

-0.296*** 
(-4.16) 

Alim -0.027 
(-0.11) 

0.031 
(0.13) 

-1.052 
(-0.62) 

0.536 
(2.18) 

1.389 
(0.73) 

-0.210** 
(-1.97) 

Com 0.006 
(0.05) 

-0.109 
(-0.76) 

3.543 
(2.03) 

-0.209 
(-1.22) 

1.739 
(1.05) 

0.023 
(0.28) 

Const 0.535* 
(1.87) 

-0.120 
(-0.29) 

17.208 
(1.09) 

-0.456 
(-0.61) 

14.496 
(1.14) 

0.229 
(0.78) 

Elet -0.053 
(-0.41) 

-0.245* 
(-1.68) 

4.961 
(1.34) 

-0.122 
(-0.69) 

1.992 
(0.56) 

-0.017 
(-0.22) 

Energ -0.174 
(-1.11) 

-0.277* 
(-1.80) 

2.334 
(1.46) 

-0.459* 
(-1.74) 

-3.533 
(-0.68) 

0.289 
(0.90) 

Maq 0.473 
(0.80) 

0.071 
(0.22) 

8.265 
(1.03) 

-3.332*** 
(-9.84) 

27.781*** 
(9.52) 

1.987*** 
(12.29) 

Min 0.026 
(0.18) 

-0.316*** 
(-2.41) 

6.308*** 
(2.54) 

-0.304 
(-1.48) 

6.841*** 
(3.04) 

0.090 
(0.54) 

Minenmet -0.239** 
(-2.04) 

-0.315*** 
(-2.36) 

0.499 
(0.18) 

0.020 
(0.13) 

-1.006 
(-0.47) 

-0.200*** 
(-2.77) 

Outros 0.189 
(0.66) 

0.083 
(0.28) 

2.401 
(0.52) 

0.276 
(0.85) 

3.272 
(0.71) 

-0.123 
(-1.42) 

Papcel 0.030 
(0.25) 

-0.028 
(-0.19) 

-0.212 
(-0.09) 

0.155 
(0.55) 

0.509 
(0.29) 

-0.134 
(-0.64) 

Petro -0.033 
(-0.31) 

-0.123 
(-1.07) 

1.662 
(1.06) 

-0.107 
(-0.64) 

2.299* 
(1.85) 

-0.002 
(-0.03) 

Quim -0.081 
(-0.71) 

-0.078 
(-0.65) 

-1.002 
(-0.54) 

0.002 
(0.02) 

-0.271 
(-0.17) 

-0.043 
(-0.52) 

Sid -0.063 
(-0.52) 

-0.073 
(-0.60) 

0.166 
(0.11) 

0.031 
(0.20) 

0.212 
(0.17) 

-0.047 
(-0.59) 

Tele 0.030 
(0.21) 

-0.197 
(1.33) 

5.157** 
(2.05) 

-0.184 
(-1.04) 

6.686*** 
(2.62) 

0.111 
(0.57) 

Têxtil 0.034 
(0.19) 

-0.323* 
(-1.85) 

7.485*** 
(3.39) 

-0.276 
(-1.55) 

6.099*** 
(3.05) 

-0.042 
(-0.54) 

Trans 0.239 
(0.72) 

0.401 
(1.41) 

0.222 
(0.08) 

0.699*** 
(2.46) 

1.750 
(1.06) 

-0.282* 
(-1.79) 

R2 10.10% 13.41% 20.02% 
F prob. 0.0001 0.0000 0.0000 
Obs. 1.501 1.501 1.501 
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Obseva-se que a inclinação dos coeficientes muda conforme as indústrias, ou seja, cada 
uma possui particularidades que diferem na média de outras. A inclinação dos 
coeficientes (betas) também muda conforme os modelos A, B ou C. O modelo de efeitos 
fixos omite a variável dummy para evitar problemas de multicolinearidade com as firmas. 
 
 
As variáveis dummy interativas são importantes para capturar características do setor em 
relação às variáveis independentes e não somente capturar a diferença dos efeitos nos 
investimentos, como pode ser visto no modelo C que cada indústria é multiplicada pela 
renun e pelo fco. Por exemplo, o setor maq obteve coeficientes positivos para as renun e 
fco, 27.781 e 1.987, respectivamente, mostrando para esse setor a relevância de ambas 
as variáveis. No mesmo sentido, o setor agro possui 2.964 e -0.296 para renun e fco, 
respectivamente, mostrando a maior relevância dos investimentos pela renúncia fiscal. 
Setores como tele e têxtil possuem 6.686 e 6.099, respectivamente para renun, enquanto 
fco não foi estatisticamente significante. 
 
 
A tabela 5 apresenta os resultados somente do modelo C para regressão robusta pela 
mediana, importante devido a grande dispersão entre setores e dados em painel pelo 
efeito fixo conforme o teste de Hausman apresentou coeficientes mais adequados em 
relação ao POLS e efeitos aleatórios para o modelo com indústrias (WOOLDRIDGE, 
2002). 
 
 
O modelo de dados em painel com efeitos fixos apresentou para a renúncia coeficiente 
positivo e estatisticamente significante (3.776) e negativo para fco (-0.086) para a 
amostra geral, no entanto, cada setor possui sua característica. Já o modelo robusto pela 
mediana obteve coeficientes positivos, mas somente fco foi estatisticamente significante 
(0.158), todavia, renun foi signficicante e positiva em alguns setores, tais como, comércio 
(2.072), construção (2.185), energia (2.504), máquinas industriais (28.347), mineração 
(4.007), petróleo e gás (2.116), têxtil (5.919) e transportes e serviços (1.939). 
 
 
Quando se analisa as variáveis dummy interativas, na regressão pela mediana, verifica-
se que normalmente dind*renun é positiva e dind*fco negativa. Por exemplo, o setor de 
energia em que o coeficiente foi de 2.504 e -0.139 para renun e fco, respectivamente. Por 
outro lado, o setor maq teve coeficientes positivos para ambas as variáveis 28.347 
(renun) e 2.097 (fco), mas com maior relevância para renun. 
 
 
Já no painel com efeitos fixos nota-se maior alternância dos coeficientes, por exemplo, o 
setor alim que obteve coeficiente de -4.064 para renun estatisticamente significante e fco 
com menor inclinação, mas não foi estatisticamente significante. O setor de papel e 
celulose (papcel) obteve coeficientes negativos de -6.635 (renun) e -0.403 (fco) 
mostrando o impacto negativo da renúncia. Esses resultados sugerem que existe 
diferença setorial em relação entre a política de investimentos, renúncia fiscal e fluxo de 
caixa operacional e que os setores podem ser uma unidade de análise relevante. 
 
 
Algumas situações particulares de cada setor podem ter ocorrido para tanto o coeficiente 
da renúncia como o do fco serem negativos, tais como, desinvestimento, venda de ativos 
que reduziram o ativo ou mesmo a renúncia não ser suficiente para os investimentos 
realizados. 
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Obs.: *, **, *** indica significante ao nível de 90%, 95%, e 99%, respectivamente. São 
apresentadas somente as regressões com o modelo (C). Investi,t+1 = Variação do 
ativo escalonada pelo patrimônio líquido em t-1 da firma i no período t+1; renuni,t = 
volume de renúncia fiscal do imposto de renda escalonada pelo patrimônio líquido em 
t-1 da firma i no período t; fcoi,t = fluxo de caixa operacional escalonado pelo 
patrimônio líquido em t-1 da firma i no período t. 

 
 
 

Tabela 5: Regressões Dummy Interativas Robusta pela Mediana e Efeitos Fixos 
1

, 0 1 , 2 , ,
1

n

i t i t i t i t
i

invest renun fco indβ β β ε
−

=

= + + + +∑  

 ROBUSTA PELA MEDIANA PAINEL EFEITOS FIXOS 
Cons -0.050 

(-0.94) 
0.335*** 
(4.84) 

Renun 0.226 
(0.36) 

3.776*** 
(3.01) 

Fco 0.158*** 
(9.77) 

-0.086* 
(-1.70) 

 dind dind*renun dind*fco dind dind*renun dind*fco 
Agro 0.343** 

(2.37) 
1.939 
(0.62) 

-0.321*** 
(-18.75) 

- 3.178 
(0.92) 

-0.060 
(-1.19) 

Alim 0.310*** 
(4.58) 

-0.105 
(-0.13) 

-0.234*** 
(-13.90) 

- -4.064* 
(-1.70) 

-0.040 
(-0.59) 

Com -0.064 
(-0.80) 

2.072*** 
(2.63) 

-0.017 
(-0.76) 

- -3.208 
(-1.16) 

0.264*** 
(3.66) 

Const 0.101 
(1.23) 

2.185* 
(1.79) 

-0.103*** 
(-3.88) 

- -10.771*** 
(-3.10) 

0.083 
(0.32) 

Elet 0.091 
(0.95) 

-1.604 
(-0.69) 

0.032 
(-1.04) 

- -1.411 
(-0.52) 

0.050 
(0.81) 

Energ 0.037 
(0.62) 

2.504*** 
(3.68) 

-0.139*** 
(-6.60) 

- -8.476*** 
(-5.21) 

0.175 
(1.47) 

Maq -3.25*** 
(-27.60) 

28.347*** 
(17.30) 

2.097*** 
(93.36) 

- -0.284 
(-0.03) 

2.417*** 
(12.96) 

Min 0.045 
(0.26) 

4.007** 
(2.07) 

-0.080 
(-0.47) 

- 3.159 
(0.85) 

-0.034 
(-0.06) 

Minenmet 0.201 
(1.46) 

-1.103 
(-0.38) 

-0.204*** 
(-5.45) 

- -3.555* 
(-1.73) 

-0.098 
(-0.77) 

Outros 0.130** 
(2.25) 

-0.827 
(-1.29) 

-0.094*** 
(-5.65) 

- -0.805 
(-0.25) 

0.049 
(0.90) 

Papcel 0.137 
(1.16) 

-1.245 
(-0.77) 

0.050 
(0.51) 

- -6.365*** 
(-2.80) 

-0.403* 
(-1.71) 

Petro 0.061 
(0.51) 

2.116** 
(2.18) 

-0.034 
(-0.54) 

- -0.763 
(-0.48) 

-0.030 
(-0.31) 

Quim 0.145** 
(1.92) 

0.121 
(0.11) 

-0.108*** 
(-4.37) 

- -5.241*** 
(-2.68) 

0.119 
(1.50) 

Sid 0.190*** 
(3.09) 

-0.445 
(-0.67) 

-0.113*** 
(-4.79) 

- -3.399** 
(-1.98) 

0.114 
(1.11) 

Tele 0.059 
(0.75) 

2.528 
(1.52) 

-0.068 
(-1.37) 

- 3.355 
(0.74) 

-0.270 
(-0.49) 

Têxtil -0.113* 
(-1.80) 

5.919*** 
(9.21) 

-0.070*** 
(-4.26) 

- 2.259 
(0.91) 

0.105 
(0.92) 

Trans 0.546*** 
(7.01) 

1.939*** 
(3.04) 

-0.430*** 
(-25.06) 

- -1.178 
(-0.87) 

0.800*** 
(9.15) 

R2 11.64% 13.34% 
F prob. - 0.0000 
Obs. 1.501 1.501 
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Considerando as diferenças obtidas nos modelos, sugere-se cautela na análise dos 
dados e maior aprofundamento por setor, já que este estudo é uma análise inicial no 
mercado brasileiro e que a estrutura dos custos dos investimentos muda conforme o 
setor em análise devido ao capital intensivo ou facilidade ao crédito, por exemplo. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O presente estudo procurou analisar como a renúncia fiscal do imposto de renda pode 
ser útil nas decisões de investimento das firmas, por reduzir o custo dos investimentos. 
Assim, as firmas deixam de captar recursos externamente devido às elevadas taxas de 
juros praticadas no Brasil. 
 
 
Os resultados mostraram que a renúncia fiscal possui maior relevância (pela inclinação 
dos coeficientes das regressões) do que o fluxo de caixa operacional (FCO) para 
investimento nos ativos das firmas.  
 
 
A análise setorial se mostrou pertinente ao verificar diferença nas políticas de 
investimentos das firmas em diferentes ambientes, mostrando que o setor pode ser 
utilizado como primeira unidade de análise para, a partir dele, compreender a política 
individual de cada firma. Adicionalmente, o estudo contribui apresentando evidências 
empíricas de que a renúncia pode ser fator para redução de custos nos investimentos 
das firmas. 
 
 
Para futuras pesquisas seria importante a verificação em diferentes ambientes 
institucionais que podem afetar o volume da renúncia e também as políticas de 
investimento, já que outros países podem possuir mercado de crédito mais desenvolvido 
e com taxas de juros menores.  
 
 
De uma forma geral, os resultados indicam que a renúncia fiscal é fator importante nas 
decisões de investimento das firmas e possui mais relevância do que o fluxo de caixa 
operacional. Também foi verificado diferenças entre os setores, ou seja, aspectos 
regulatórios e incentivos fiscais podem afetar a política de investimento. 
 
Alerta-se, entretanto, que por ser uma pesquisa exploratória os resultados aqui obtidos 
não podem ser inferidos para outros períodos nem tampouco para outros setores. 
 
 



 

 

 

272 

REFERÊNCIAS 
 
DAHER, Cecílio Elias. Testes Empíricos de Teorias Alternativas sobre a 
Determinação da Estrutura de Capital das Empresas Brasileiras / Cecílio Elias Daher 
– Brasília: UnB / CCA, 2004. 106 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília / 
FACE-CCA, 2004 
 
EID Jr., W. Custo e estrutura de capital: O comportamento das empresas brasileiras. 
Revista de Administração de Empresas - RAE, 36(4): 51- 59, 1996. 
 
FAZZARI, S. M., HUBBARD, G. & PETERSEN, B. Financing constraints and corporate 
investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988, n.1, p.141-95. 
 
FIELDS, Thomas D. LYS, Thomas Z. VINCENT, Linda. Empirical research on accounting 
choice. Journal of accounting and economics 31 (2001) 255-307. 
 
GLAISTER, Keith W., HUGHES, Jane Frecknall.  Corporate Strategy Formulation and 
Taxation: Evidence from UK Firms British. Journal of Management, Vol. 19, 33–48 
(2008) 
 
GUPTA, S., NEWBERRY, K. Corporate average effective tax rates after the Tax Reform 
Act of 1986. Tax Notes 55, 689–698, 1992. 
 
HUBER, Peter J. Robust Estimation of a Location Parameter. The Annals of 
Mathematical Statistics, 35, pp. 73-101, 1964. 
 
HUBER, Peter J. Robustness: Where are we now? -Statistical Procedures and Related 
Topics IMS Lecture Notes - Monograph Series (1997) Volume 31. 
 
HUBER, P.J. (1973). Robust regression: Asymptotics, conjectures and Monte Carlo. Ann. 
Statist. 1, 799-821. 
 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. LOPES, A. Broedel. (Coord.). Teoria avançada da 
contabilidade. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
KENNEDY, Peter. A guide to econometrics. 5. th. Massachutts: The MIT Press, 2006. 
 
MENEZES FILHO, N. A.; PERDOMO, J. P. J. ; SBRAGIA, R. Os Determinantes dos 
Gastos em P&D no Brasil: Uma Análise com Dados em Painel. Estudos Econômicos 
(IPE/USP), São Paulo, v. 34, n. 4, p. 235-255, 2004 
 
MODIGLIANI, F, MILLER, M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory 
of Investment. American Economic Review, Nashville: American Economic Association, 
v. XLVIII, N. 3, Jun. 1958. 
 
MODIGLIANI, F, MILLER, M. H. Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 
correction. American Economic Review, Nashville: American Economic Association, 
Jun. 1963.  
 
MYERS, S., The Capital Structure Puzzle, Journal of Finance, Vol. 39, No. 3 (Jul), 575-
592, 1984. 
 
MYERS, S. e MAJLUF, N., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms 
Have Information that do not Have, Journal of Financial Economics, Vol. 13, 187-221, 
1984. 



 

 

 

273 

 
SALBADOR, Debra A., VENDRZYK, Valaria P. An examination of the relations among tax 
preferences, implicit taxes, and market power in a noncompetitive market. The Journal of 
the American Taxation Association; Fall 2006; 28, 2, 47-67. 
 
SHACKELFORD, D.A., SHEVLIN, T. Empirical tax research in accounting. Journal of 
Accounting and Economics 31 (2001) 321–387 
 
SHEVLIN, T., PORTER, S. The corporate tax comeback in 1987: some further evidence. 
Journal of the American Taxation Association, 1992. 14, 58–79. 
 
SOARES, K. & PROCIANOY, J. L. O perfil de endividamento das empresas negociadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo após o Plano Real. In 24º Encontro da ANPAD - 
ENANPAD, 2000. Florianópolis. 
 
TERRA, Maria Cristina T. Credit Constraints for Brazilian Firms: Evidence from Panel 
Data. Revista Brasileira de Economia, v. 57, n. 2, 2003  
 
YOHAI, Victor J; ZAMAR, Ruben H. Robust nonparametric inference for the median. The 
Annals of Statistics. 2004, Vol. 32, No. 5, 1841–1857 
 
WATTS, Ross L. ZIMMERMAN L. Jerold. Positive accounting theory. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall, 1986. 
 
WILKIE, P.J. Empirical Evidence of Implicit Taxes in the Corporate Sector. The Journal 
of the American Taxation Association, 14, pp. 97-116, 1992.  
 
WILKIE P., LIMBERG, S. Measuring explicit tax (dis)advantage for corporate taxpayers: 
An alternative to average effective tax rates. The Jounal of the American Taxation 
Association 15 (Spring): 46-71, 1993.  
 
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 
MIT Press, 2002. 
 
WRIGHT, Brian. An application of the Scholes and Wolfson Model to Examine the 
Relation between Implicit and Explicit Taxes and Firm Market Structure: An analysis. The 
Journal of the American Taxation Association, 23 (fall): 59-67, 2001. 
 
YOSHIOKA, Ricardo. Valor adicionado – alguns conceitos econômicos que ajudam a 
entender a demonstração contábil. Temática Contábil. Boletim IOB 8/98, p. 1-5. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

274 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
 

XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  
UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS ADOTADOS PELOS 
HOSPITAIS DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO – UM ESTUDO DE 

CASOS MÚLTIPLOS 
 

Tipificación: Comunicación de experiencias profesionales 
 
 
 
 
 

Autores 
 

Professor Doutor Roberto Vatan dos Santos 
Professor Associado 

Livre Docente em Contabilidade Gerencial 
Doutor em Ciências Contábeis 

 
Tadeu Donizete de Oliveira Machado 

Bacharel em Ciências Contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trelew – Patagonia Argentina, Septiembre de 2009 



 

 

 

275 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  

UNIVERSITARIOS DE COSTOS 
 
 

MÉTODOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS ADOTADOS PELOS HOSPITAIS DA 
REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO – UM ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

 
Tipificación: Comunicación de experiencias profesionales 

 
 

RESUMEN 
 
O adequado gerenciamento dos recursos é fundamental para a sobrevivência de 
qualquer organização, inclusive as hospitalares. Dentre deste contexto o objetivo principal 
deste estudo foi identificar e analisar a estrutura dos sistemas de custeio adotados pelos 
hospitais localizados na Região de Ribeirão Preto. Como objetivos secundários procurou-
se identificar a existência ou não de sistemas de custeio através do estudo de casos 
múltiplos bem como explorar a razão da dificuldade de obtenção de informações para a 
apuração dos custos hospitalares e na inexistência de sistemas de custeio, avaliar como 
os hospitais chegam aos valores dos procedimentos médicos. Analisamos três unidades 
hospitalares, uma de médio porte, uma segunda de grande porte e a terceira de extra 
grande porte. Com base nas respostas e resultados obtidos verificou-se que atualmente 
existe uma preocupação crescente com a apuração dos custos hospitalares, seja por 
motivos de controles gerencias ou então por motivo de comparação com os recursos 
repassados pelos convênios, seguradoras e governo com os custos efetivamente 
incorridos pela unidade hospitalar.  
 
Palavras-chave: Custos hospitalares. Sistemas de custeio. Serviços. 
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1  Introdução 
 

O custo de um produto ou serviço deve ser percebido pelas organizações como 
uma importante informação para os seus diversos níveis de planejamento e controle. 
Dentre as informações que os custos podem fornecer, destacam-se as que auxiliam no 
controle das operações e das despesas; as associadas ao processo de decisão e as que 
subsidiam as medidas de caráter operacional como a definição da política de preços.  

A literatura aponta várias metodologias de apuração de custos, sendo mais 
comumente adotadas aquelas que consideram o custeio por absorção, o custeio direto ou 
variável, e o custeio por atividades, também conhecido como ABC (Activity Based 
Costing). 

Atualmente, em decorrência da abertura do mercado, a competência na 
administração dos custos passou a ser uma vantagem competitiva para praticamente 
todas as organizações, inclusive as hospitalares. Estas, tanto quanto as indústrias 
necessitam de recursos técnicos que lhes permitam manter seus custos sob estrito 
controle.  

A hipótese que este trabalho pretende avaliar é a de que os hospitais, no âmbito 
de suas administrações e controles gerenciais, não utilizam as metodologias de apuração 
de custos mais adequadas ás suas necessidades dada à dificuldade de obtenção de 
informações. Assim, estas tendem a utilizar técnicas menos adequadas, ou ainda, 
rudimentares como parâmetros para a precificação de seus serviços, tais como tabelas 
de convênios, seguradores e órgãos oficiais ou ainda valores praticados no mercado por 
outras entidades de mesma natureza. 

O entendimento da dificuldade de obtenção de informações deve-se ao fato de 
que, são organismos com um nível de complexidade elevado, dado o grande número de 
atividades realizadas, ou seja, tipos de serviços prestados (procedimentos e consultas 
médicas). 

A complexidade aliada ao grande volume de prestação de serviços torna 
necessária a utilização de boas técnicas para o gerenciamento e tomada de decisões. 
Neste sentido, a apuração dos custos incorridos para execução destes procedimentos é 
fundamental para definir, por exemplo, qual o tipo de serviço deve continuar a ser 
realizado ou então abandonado, ou seja, deve o hospital se especializar em 
determinados tipos, ou deve este diversificar seu leque de atuação? 

É claro que uma decisão neste nível exige uma série de informações de várias 
áreas do conhecimento e também que venham de encontro com a missão da 
organização. 

Contudo, certamente uma informação será utilizada para auxiliar está decisão, 
sendo esta a seguinte: Qual o custo deste procedimento para o hospital? Qual valor se 
recebe atualmente por tal procedimento? 

É obvio que muitas dessas organizações hospitalares não visam lucro, porém o 
bom gerenciamento de custos possibilitará uma otimização do atendimento e 
conseqüentemente seu efeito social. 

Diante deste quadro, surgem algumas questões muito pertinentes e que justificam 
a realização deste trabalho, o qual pretende respondê-las, sendo elas: 

- Quais são os métodos de custeio adotados pelos hospitais da Região de 
Ribeirão Preto? Estes métodos são os mais adequados diante das características 
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apresentadas por estes estabelecimentos? 

- Qual a razão da dificuldade de obtenção de informações para a apuração dos 
custos hospitalares? 

- Diante da dificuldade apresentada na obtenção de informações (cálculo dos 
custos) e focando nos preços cobrados, quais são as alternativas encontradas pelos 
hospitais para precificação dos procedimentos e consultas médicas? 

Portanto dentro deste contexto o objetivo principal deste estudo é identificar e 
analisar a estrutura dos sistemas de custeio adotados pelos hospitais localizados na 
Região de Ribeirão Preto. E como objetivos específicos: Identificar a existência ou não de 
sistemas de custeio em cada caso; identificar a razão da dificuldade de obtenção de 
informações para a apuração dos custos hospitalares e na inexistência de sistemas de 
custeio, avaliar como os hospitais chegam aos valores dos procedimentos médicos. 

2   Referencial Teórico 
 

2.1 Métodos de Custeio 

Método de custeio é o critério utilizado, por uma entidade, para apropriar os 
custos dos fatores de produção às entidades-objeto de acumulação de custos, definidas 
pelo sistema de acumulação de custos. Um método de custeio deve fornecer um 
tratamento adequado para identificar os custos de produção às entidades-objeto de 
acumulação do sistema de custos. Como o objetivo deste estudo são os modelos de 
decisão de preço de venda dos produtos gerados por uma organização, os métodos de 
custeio serão analisados considerando-se que a entidade-objeto de acumulação de 
custos é o produto. 

2.2 Custeio Pleno ou Integral 

O Custeio Pleno ou Integral caracteriza-se pela apropriação de todos os custos e 
despesas aos produtos fabricados. Estes custos e despesas são todos e quaisquer, tais 
como: custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, de comercialização, de distribuição, de 
administração em geral, etc. Poder-se-ia dizer, em linhas gerais, que são apropriados ao 
custo do produto todos os gastos realizados por uma entidade em suas atividades, com 
exceção dos gastos com investimentos em ativos fixos. 

2.3 Custeio por Absorção 

Considerando que a entidade-objeto de acumulação de custos é o produto o 
Custeio por Absorção caracteriza-se pela apropriação de todos os custos de produção 
aos produtos, segundo diferentes critérios. Os custos diretos são identificados e 
apropriados diretamente e os custos indiretos são apropriados segundo diferentes 
critérios de rateio. Diferentemente do Custeio Integral, este método não apropria os 
gastos decorrentes da distribuição e comercialização dos produtos e da administração 
geral da companhia, que são considerados como despesas. 

2.4 Custeio Direto/Variável 

Custeio Direto ou Custeio Variável caracteriza-se por apropriar aos produtos 
somente os seus custos variáveis. 
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2.5 Custeio Baseado em Atividades 

Hansen & Mowen (2001) definem o sistema de custeio baseado em atividade 
como “um sistema de contabilidade de custos que usa direcionadores de custos por 
unidade e não-unidade para atribuir custos a objetos de custos por primeiro rastrear 
custos às atividades e depois rastrear os custos das atividades para produtos”. 

2.6 Sistemas de Custeio 

Um sistema de custeio tem por finalidade atribuir valores aos recursos 
consumidos pelas atividades na geração de produtos. Fundamentando esta definição,  
Hendriksen (1974, p. 129) ensina que a avaliação, em Contabilidade, deve atribuir 
valores numéricos a objetos ou acontecimentos, de forma a demonstrar o aumento ou a 
diminuição da riqueza da empresa.  

2.7 Custos Reais 

Um sistema de mensuração de custos, a valores reais, valoriza os recursos 
consumidos pelas atividades na geração dos produtos pelos valores realmente incorridos 
na sua aquisição. Esta concepção tem por base Iudícibus (1981, p. 189) que menciona: 
“... o sistema baseado em custos reais se preocupa apenas em custear a produção para 
apuração de quanto “custou” determinado produto ou linha...”.  Um sistema baseado em 
custos reais registra os chamados custos históricos das transações de aquisição e 
consumo dos recursos, em suas respectivas datas e períodos correspondentes. 

2.8 Custos Futuros e Predeterminados 

Um sistema de mensuração de custos a valores futuros valoriza os recursos 
consumidos pelas atividades na geração dos produtos por valores predeterminados.  

Custos Estimados ou Orçados são custos previstos, ou seja, os que deverão 
ocorrer para a realização das atividades por uma empresa, conseqüentemente são os 
custos futuros dos produtos.  Podem ser estimativas baseadas em dados históricos 
ajustados para um período futuro ou orientadas por planos orçamentários. 

Custos-Padrão são custos planejados para serem alcançados em condições 
eficientes. Esta conceituação baseia-se em Matz, Curry & Frank (1974, p. 758), que o 
definem como sendo um “. custo cientificamente predeterminado para a produção de uma 
única unidade, ou um número de unidades do produto, durante um período específico no 
futuro imediato. Custo-padrão é o custo planejado de um produto, segundo condições 
normais ou ideais de eficiência e volume”. 

2.9 Sistemas de custos 

Hilton (1991) diz que o sistema de contabilidade de custos é parte do sistema 
contábil geral que acumula dados de custos para uso na contabilidade financeira e na 
gerencial. E que o sistema de gestão de custos é o sistema de gerenciamento de 
planejamento e controle que mensura o custo das atividades relevantes, identificando 
custos que não adicionam valor a companhia e identificando atividades que não 
melhoram o desempenho da organização. 

2.10 Sistemas de Acumulação de Custos 

Um sistema de acumulação de custos tem como produto um conjunto de dados 
organizados de custos. Estes custos podem ser diferentes objetos de custeio, tais como 
uma unidade de um produto, um lote de produtos, um departamento, um determinado 
centro-de-custo, uma atividade, um processo, uma determinada ordem de fabricação, etc. 
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2.11 Sistema de Acumulação de Custos por Encomenda 

Um sistema de acumulação de custos por encomenda, também conhecido por 
custeamento por ordem de produção, fabricação ou de serviço, é utilizado por empresas 
cuja fabricação dos produtos é realizada sob encomenda, tais como, produtos 
diferenciados, lotes específicos de produtos e serviços específicos. 

2.12 Sistema de Acumulação de Custos por Processo 

Um sistema de acumulação de custos por processo, também conhecido por 
custeio por processo, é utilizado em empresas que têm uma produção contínua ou em 
massa.  Empresas, estas, que fabricam produtos em série e de forma padronizada com o 
objetivo de suprir o estoque de produtos destinados à venda. 

2.13 Sistema de Acumulação Híbrido 

Blocher et al. (1999) alertam para a existência de custeio híbridos, ou seja, 
aqueles que usam o sistema de acumulação por encomenda para apropriar os custos 
dos materiais e o custeio por processo para apropriar os custos de conversão aos 
produtos ou serviços. 

3   Metodologia de Pesquisa 
 

De acordo com Yin (1994), são três as condições que define qual o melhor tipo de 
estratégia de pesquisa que deverá ser utilizada pelo pesquisador ao elaborar trabalhos 
científicos ou acadêmicos, sendo elas: 

- o tipo de questão de pesquisa proposta; 

- a extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 
comportamentais atuais; 

- o grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos em oposição a 
acontecimentos históricos. 

Comparando os conceitos com as perguntas e características apresentadas na 
justificativa desta estudo, optou-se pela utilização do Estudo de Caso, já que: 

- Quanto à forma de questão de pesquisa, aquelas referentes a este trabalho 
são “Como” e “Por que”. 

- A busca pelo objetivo do trabalho não necessita que haja controle sobre 
eventos comportamentais. 

- Este trabalho focaliza acontecimentos contemporâneos. 

Assim, o trabalho aqui apresentado é um estudo de casos múltiplos aplicado em 
hospitais da Região de Ribeirão Preto, sendo que estes estão enquadrados como 
Hospitais de porte médio, grande e ou especiais, segundo classificação da Associação 
dos Hospitais do Estado de São Paulo - AHESP.  

Segundo Yin (1994), a essência de um estudo de caso, é que ele tenta esclarecer 
uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram 
implementadas e com quais resultados. 
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Para Gil (1994, p. 78): “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e 
detalhado do mesmo ...”. 

A maior dificuldade que pode ser constatada no estudo de caso, segundo Goode 
& Hatt (1979) é a resposta do pesquisador. Ele chega a ter uma falsa sensação de 
certeza sobre suas próprias conclusões. 

Goode & Hatt (1979) sugerem que, para evitar essa dificuldade, ele (o 
pesquisador) desenvolva um plano de trabalho que considere esses perigos. 

Por outro lado, o método de caso apresenta vantagens significativas. Para Gil 
(1994, p.79): 

“A maior utilidade do estudo de caso é verificada nas 
pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas 
fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, para a 
construção de hipóteses ou reformulação do problema. Também se 
aplica com pertinência nas situações em que o objeto de estudo já 
é suficientemente conhecido a ponto de ser enquadrado em 
determinado tipo ideal. Por exemplo, se as informações disponíveis 
fossem suficientes para afirmar que existem três tipos diferentes de 
comunidade de base e houvesse interesse em classificar uma 
comunidade específica em alguns desses tipos, então o estudo de 
caso seria o delineamento mais adequado”. 

A técnica de estudo de casos múltiplos deve seguir uma lógica de replicação, e 
não de amostragem, e o pesquisador deve escolher cada caso cuidadosamente. Os 
casos devem funcionar de maneira semelhante aos experimentos múltiplos, com 
resultados similares (replicação literal) ou contraditórios (replicação teórica) previstos 
explicitamente no princípio da investigação YIN (1994). 

Com base no modelo proposto acima, um dos primeiros passos a ser seguido é a 
elaboração do instrumento de coleta de dados, que neste trabalho foi desenvolvido 
seguindo-se as orientações sugeridas por Richardson (1999), inclusive com pré-teste. 

Os questionários foram direcionados para as áreas administrativas ou então para 
outras áreas de competência, visando buscar os profissionais mais qualificados para o 
preenchimento dos mesmos, que além de estar disponível em meio impresso também se 
encontra em meio eletrônico. 

 A pesquisa foi realizada em organizações hospitalares localizadas na Região de 
Ribeirão Preto. A região possui dezesseis municípios e é conhecida nacionalmente como 
um pólo de saúde. Apresenta 24 unidades hospitalares, destas 19 são classificadas como 
hospitais gerais e 5 são consideradas como hospitais especializados, de acordo com o 
CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde.  

Os hospitais foram separados quanto ao porte, de acordo com a classificação 
fornecida pela AHESP – Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Neste 
trabalho foram analisadas as instituições com número igual ou superior a cinqüenta leitos, 
ou seja, serão descartados do trabalho as unidades de pequeno porte, dada a dificuldade 
de obtenção ou ainda à falta de informações destes estabelecimentos. As informações 
relativas aos estabelecimentos hospitalares foram obtidas junto ao CNES – Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. 

Conforme comentado anteriormente, as organizações hospitalares quanto à oferta 
de leitos, são classificadas de acordo com uma tabela desenvolvida, no caso do Estado 



 

 

 

281 

de São Paulo, pela AHESP. Existem variados tipos de classificações de hospitais, porém 
esta se apresentou mais adequada ao tipo de pesquisa que se pretendia realizar, devido 
a suspeita da inexistência ou baixa incidência de metodologias de custeio em hospitais 
pequenos, ou ainda a dificuldade de obtenção de informações por parte destas 
instituições. 

A tabela 1 apresentada a seguir, portanto, é a que foi utilizada como 
parâmetro para restrição da amostra das unidades a serem analisadas. 

 
Tabela 1 Classificação dos Hospitais 

Número de leitos Porte 

25 a 49 

50 a 149 

150 a 500 

500 acima 

Pequeno 

Médio 

Grande 

Especial ou Extra 

Fonte: AHESP (Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo) 

 

 A população total de hospitais da Região do estudo é composta de vinte e quatro 
unidades hospitalares, sendo que estas estão classificadas, segundo o porte 
conforme apresentado na tabela 2. 

 
Tabela 2 Hospitais da Região de Ribeirão Preto – Classificação 
Nº Total de Hospitais Pequenos Médios Grandes Especiais ou Extras

24 8 12 3 1

100% 33% 50% 13% 4%
 

  Fonte: Elaborado a partir de informações extraídas do IBGE e CNES. 

  Com base na tabela apresentada, percebe-se o predomínio de hospitais 
classificados como médios, em segundo lugar aparecem os hospitais pequenos 
correspondendo a uma parcela significativa da população, posteriormente aparecem os 
hospitais grandes, e por fim os hospitais especiais ou extras. 

 O questionário foi elaborado de forma a facilitar a tabulação e análise dos dados. 
Além disso, teve por finalidade facilitar a colaboração dos respondentes, superando sua 
relutância quanto à participação no estudo.  

 
4   Estudo Prático 
 O questionário elaborado para este trabalho é uma combinação de perguntas 
abertas e fechadas, com aplicação direta, sendo que estas definições encontram-se 
descritas na metodologia. 

Quanto à elaboração, o questionário foi estruturado em três blocos, sendo 
eles: 

A) Identificação da Instituição Hospitalar; 
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B) Conceitos utilizados no questionário; 
C) Questões fechadas e abertas. 
Este último bloco de informações é ainda divido em outras três partes: 

1) Identificação da existência ou não de um sistema de 
apuração de custos, e na sua ausência, qual a referência utilizada para a 
precificação de consultas e procedimentos médicos. Estas questões 
objetivam responder a uma das perguntas centrais deste trabalho (Diante 
da dificuldade apresentada na obtenção de informações e focando nos 
preços cobrados, quais são as alternativas encontradas pelos hospitais 
para precificação dos procedimentos e consultas médicas?). Esta parte do 
questionário corresponde às perguntas 1, 2, 3 e 4. 

2) A segunda parte deste bloco tem por finalidade verificar se 
o sistema de apuração de custos possui um suporte informatizado e como 
são realizadas as apurações de custos (princípios, conceitos e métodos). 
O intento desta parte do questionário é resgatar outras duas questões 
essenciais desta monografia (1- Quais são os métodos de custeio 
adotados pelos hospitais da Região de Ribeirão Preto? Estes métodos 
são os mais adequados diante das características apresentadas por estes 
estabelecimentos? 2 - Qual a razão da dificuldade de obtenção de 
informações para a apuração dos custos hospitalares?). Nesta etapa 
estão compreendidas as questões 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

3) Por fim, a última parte deste bloco tem o objetivo de avaliar 
a formação dos preços cobrados pelas consultas e procedimentos 
médicos, no caso da existência de apuração de custos. Pretende também 
levantar informações referentes a gastos e faturamento das unidades 
hospitalares, para fins de classificação. Esta parte do questionário ainda 
possui o papel de obter informações que auxiliem a responder e ou 
elucidar alguns pontos importantes para a formulação das respostas 
referentes às perguntas centrais deste trabalho. Finalizando, existe um 
espaço destinado a observações ou comentários do entrevistado. 

As questões referentes a esta parte são 14, 15, 16, 17, 18 e comentários 
gerais. 

Análise das respostas 
  

A tabela 3 mostra resumidamente as respostas obtidas nas entrevistas. 

Comentários das respostas obtidas 

 Com relação à primeira pergunta, pode-se verificar que todos os hospitais 
possuem ou então estão implementando uma área responsável por apurar os custos. 
Neste caso, observa-se que todas as instituições estudadas estão preocupadas com 
estas informações, que consideram vitais para as organizações hospitalares. Percebe-se 
ainda que esta preocupação vem aumento nos últimos anos, principalmente devido à 
padronização de preços praticados por convênios, seguradoras e até mesmo pelo próprio 
governo, representado, neste caso, pelo SUS. 

 A segunda pergunta dizia respeito à justificativa da não existência de uma área 
responsável pelo cálculo dos custos, sendo que apenas uma das instituições apresentou 
essa resposta, porém este hospital está em fase de implementação de um sistema de 
custos. Percebe-se por estas informações o grau de relevância que a Contabilidade de 
Custos vem assumindo nestas organizações, reforçando as colocações feitas. 
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 Na terceira pergunta foi possível comprovar a suspeita de que, na ausência de um 
sistema de custos, os Hospitais utilizavam como parâmetro para fixação de preços 
tabelas de seguradoras, convênios e até mesmo a tabela fornecida pelo Sistema Único 
de Saúde. Vale salientar que apenas uma das unidades analisadas respondeu a esta 
pergunta por não apresentar um sistema de custos ainda em funcionamento. 

 Com relação ao valor dos procedimentos e consultas, foi informado que não existe 
margem adicional cobrada pelos hospitais, uma vez que os valores são definidos pelas 
operadoras e convênios. 

 A reposta da quinta questão deixa evidente uma deficiência em relação a 
sistemas informatizados para cálculo de custos e até mesmo auxílio a estas informações. 
Somente uma das unidades analisadas respondeu que possuía um sistema informatizado 
que apenas auxiliava nos cálculos e não os realizava. 

 A sexta pergunta trata-se de um complemento referente à quinta questão, uma 
vez que aborda sobre o sistema informatizado utilizado para o cálculo dos custos, ou 
então no auxílio deste. Apenas uma das organizações respondeu que utiliza tal recurso, 
sendo que o sistema informatizado foi desenvolvido por uma equipe de informática no 
próprio hospital. 

 Quando questionados sobre a integração entre o plano de contas e o sistema de 
apuração de custos, as respostas foram diversificadas, sendo que duas das unidades 
analisadas responderam que o sistema de custos está parcialmente integrado ao plano 
de contas, e a terceira respondeu que tal integração não existe. 

 Com relação ao tempo de utilização do atual sistema de custos, duas delas 
responderam que utilizam esta fórmula de cálculo a mais de quatro anos, sendo que 
sempre estão procurando aprimorar as técnicas e métodos utilizados. Uma das 
instituições respondeu que ainda está implementando o sistema de custos. 

 
Tabela 3 Comparação Entre as Respostas Obtidas 
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Questões Hospital Médio Hospital Grande Hospital Extra
1) Existe, neste Hospital, uma área
responsável por calcular os custos
hospitalares? (Se a resposta for “Sim”
pular para a questão 5, caso a resposta
seja “Não” responder apenas as
questões 2, 3, 4, 15, 16, 17 e 18).

Sim, existe no hospital
uma área responsável pela
apuração de custos.

Não, nosso Hospital está
iniciando um trabalho de
cálculo de custos, mas
ainda não existe uma área
responsável por tal
atividade

Sim, existe no hospital
uma área responsável pela
apuração de custos.

2) Na ausência de cálculo dos custos,
selecione a alternativa que melhor
justifica esta atitude.

Não houve resposta

Como já mencionado
anteriormente, o Hospital
ainda está implementando
um sistema de custos,
portanto não temos ainda
os custos calculados.

Não houve resposta

3) Na ausência de um sistema de custos,
existe alguma referência padrão para o
cálculo dos valores das consultas,
exames e procedimentos médicos?
Dentre as referências (Tabela do SUS e
Operadoras de Saúde) utilizadas para o
cálculo dos valores, indique qual é a
utilizada pelo Hospital.

Não houve resposta

Nosso Hospital utiliza
como padrão todas as
tabelas oficiais de
convênios e uma tabela
própria para atendimento
de particulares.

Não houve resposta

4) Sobre o valor definido nas tabelas de
referência, existe algum percentual
adicional de valor (margem adicional)?

Não houve resposta
Não, cobramos por nossos
procedimentos e consultas
os valores repassados pelos
convênios.

Não houve resposta

5) O Hospital dispõe de algum sistema
informatizado para calcular os custos
hospitalares, ou que auxilie os cálculos
em planilhas eletrônicas?

Não, o Hospital calcula
seus custos somente com
planilhas eletronicas.

Não, os cálculos são todos
feitos com base em
planilhas eletrônicas.

Sim, o Hospital possui um
sistema que auxilia as
planilhas eletronicas.

6) O Sistema informatizado de custos
utilizado foi: Não houve resposta Não houve resposta

O Sistema foi
Desenvolvido 
Internamente

7) Com relação ao plano de contas, o
sistema de custos é integrado a
contabilidade geral?

Parcialmente Integrado
com a Contabilidade.

Nosso sistema de custos é
parcialmente integrado a
contabilidade.

Não Integrado com a
Contabilidade

8) A quanto tempo o Hospital utiliza o
Sistema de Custos atual? Mais de quatro anos

Ainda estamos
desenvolvendo o sistema
de custos.

Mais de quatro anos
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9) O sistema de custos atualmente
utilizado pode identificar e acumular os
custos segundo: (Obs.: Para esta questão
podem ser selecionadas várias opções).

Os custos são acumulados
por Centros-de-custos

Atualmente, o sistema que
estamos desenvolvendo
pode acumular custos por
centros-de-custos e por
atividades.

Os custos são acumulados
por Centros-de-custos,
Procedimentos 
Ambulatoriais, 
Procedimentos Cirúrgicos,
Exames Laboratoriais,
Consulta, Paciente/dia
(hotelaria)

10) Os preços são calculados com base
no: Custo Histórico Custo Histórico. Custo Histórico

11) Identifique o Método de Custeio
Utilizado pelo Sistema de Custos: Custeio por Absorção Custeio por Absorção Custeio por Absorção

12) Caso o Hospital utilize o Custeio
por Atividade (ABC), identifique a fase
que o mesmo se encontra:

Não houve resposta Não houve resposta Não houve resposta

13) Com relação ao Custeio por
Atividade (ABC), o Hospital:

Outras: Conhece, porém,
para o gerenciamento, é
dispendioso o controle
através deste método.

Consideramos utilizar,
porém ainda não fizemos
um levantamento
necessário para avaliar a
aderência desse método no
nosso Hospital.

Considera Utilizar

14) Para o cálculo dos preços dos
serviços a serem cobrados o hospital
utiliza-se dos seguintes métodos: (Obs.:
Caso o Hospital não cobre por seus
serviços, passar para a questão 17).

Custo direto mais margem
de contribuição (para
Materiais e
Medicamentos); Custo
total mais margem de lucro
(markup) – (Para diárias
hospitalares); Preço de
mercado.

Neste caso praticamos
preço de mercado mais ou
menos um percentual de
ajuste para os particulares,
já nos convênios o preço é
determinado pelas tabelas.

Nosso Hospital não cobra
pelos serviços prestados,
eles são repassados pelo
SUS.

15) O Hospital pratica uma política de
preços diferenciados entre particulares e
Convênios?

Sim, o Hospital pratica
preços diferenciados.

Sim, como já mencionado
anteriormente. Não

16) O Hospital pratica uma política de
preços diferenciados entre Convênios e
Seguradoras?

Não, neste caso o valor é o
mesmo.

Sim, pois cada convênio ou
seguradora nos repassa
valores diferenciados.

Não houve resposta

17) O Hospital possui uma faixa de
Faturamento/Receita anual de: Entre 10 e 50 milhões Entre 10 e 50 milhões Maior que 100 milhões

18) Quais gastos estão inclusos neste
faturamento/receita?

Mão-de-obra (atividade
fim e suporte), Consulta
médica, procedimentos
ambulatoriais, Internações,
cirurgias, equipamentos,
materiais de consumo,
medicamentos

Mão-de-obra (atividade
fim e suporte),
procedimentos 
ambulatoriais, Internações,
cirurgias, materiais de
consumo, medicamentos.

Mão-de-obra (atividade
fim e suporte), Consulta
médica, procedimentos
ambulatoriais, Internações,
cirurgias, equipamentos,
materiais de consumo,
medicamentos  

 No que tange ao processo de acumulação de custos, é unânime a apresentação 
da resposta “Centros-de-Custos”. Todavia, outras alternativas também apareceram nas 
respostas, sendo que um dos hospitais apresentou acumulação por atividades, e outro 
ainda apresentou as opções de Procedimentos Ambulatoriais, Procedimentos Cirúrgicos, 
Exames Laboratoriais, Consulta, Paciente/dia (hotelaria). 

 Na décima pergunta, o questionamento foi referente a qual preço utilizado na 
apuração dos custos, sendo apresentadas às opções de custo histórico, custos histórico 
corrigido, custo corrente e custo de reposição. Todas as organizações responderam que 
utilizam o custo histórico como base para estes cálculos. 
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 Quando indagados sobre qual método de custeio eles (hospitais) utilizavam, 
sendo esta a décima primeira questão, foi unânime a resposta do método de custeio por 
Absorção. 

 A décima segunda questão trata-se de um complemento da questão anterior, 
onde é questionado sobre a existência da utilização do sistema de custeio ABC, que em 
caso positivo, em que fase o mesmo se encontra. Como nenhuma das unidades 
analisadas utiliza tal método essa questão não obteve respostas. 

 A questão seguinte é referente ao sistema de custeio ABC, onde é abordado o 
possível interesse dos entrevistados em utilizar ou não o método. As respostas são 
diversas, sendo que duas foram indicativas a possível utilização do sistema de custeio, 
porém uma das respostas foi negativa, apresentando como justificativa os elevados 
custos de apuração relacionados a este método. 

 A resposta da décima quarta questão foi diferente para cada instituição analisada, 
o hospital de porte médio respondeu que utiliza para determinação do preço Custo direto 
mais margem de contribuição (para Materiais e Medicamentos); Custo total mais margem 
de lucro (markup) – (Para diárias hospitalares); Preço de mercado. O hospital de porte 
grande informou que pratica preços de mercado mais um percentual de ajuste para os 
particulares, já nos convênios o preço é determinado pelas tabelas de referência. O 
hospital de porte especial ou extra, informou que não cobra pelos serviços, onde os 
valores são repassados pelo SUS. 

 A décima quinta e décima sexta questões apuravam se os hospitais praticam 
preços diferentes entre convênios e particulares, e entre convênios e seguradoras. As 
duas instituições que prestam serviços a particulares, responderam que praticam preços 
diferentes entre particulares e convênios. Já na segunda questão apenas uma delas 
informou que pratica preços diferenciados, no caso entre convênios e seguradoras. A 
terceira instituição trabalha exclusivamente com o SUS. 

 A décima sétima questão é relativa ao faturamento destas instituições. Aquelas 
enquadradas como de porte médio e grande informaram seu faturamento na faixa entre 
R$ 10 e 50 milhões. Já o hospital classificado como de porte especial ou extra informou 
um faturamento acima de R$ 100 milhões.  

 A décima oitava questão tinha por objetivo identificar quais gastos estavam dentro 
do faturamento apurado na questão anterior. Dois hospitais informaram que todos os 
gastos estavam relacionados ao faturamento. Somente o hospital de porte grande 
informou que os gastos com Consulta Médica e Equipamentos não estavam dentro deste 
faturamento. 

 Diante das respostas obtidas e voltando-se para as perguntas centrais desta 
monografia, podemos concluir que a metodologia de custeio adotada por todos os 
hospitais é o custeio por absorção, que neste caso não é o mais indicado já que provoca 
distorções significativas nos custos finais dos serviços, neste caso devido a grande 
quantidade de custos indiretos fixos não baseados em unidades, característicos nestas 
instituições, devido a rateios sucessivos.  

 Após avaliar quais métodos e se estes eram os mais adequados a estas 
organizações, a pergunta seguinte diz respeito à dificuldade então de se implantar 
técnicas de custeio mais adequadas, que forneçam informações mais confiáveis.  

 Observou-se que a grande dificuldade para a implementação de técnicas mais 
apuradas reside no fato da inexistência de ferramentas, no caso, um sistema 
informatizado que auxilie este trabalho. 
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 Diante desta carência, os hospitais tendem a buscar soluções caseiras para a 
solução destes problemas. Racionalmente, a primeira solução seria a adoção da melhor 
técnica possível para a apuração destes custos, independentemente de um sistema 
informatizado para auxílio. 

 Muitos autores defendem que a melhor técnica para organizações hospitalares é o 
custeio baseado em atividades. Assim seria este o método adotado pelos hospitais. Mas 
por que teoricamente a sugestão de uma metodologia de custeio é diferente daquela que 
encontramos na prática? 

 Ora, os mesmos autores que defendem a utilização do custeio baseado em 
atividades apontam como principal ponto negativo o nível de detalhamento desta 
metodologia e conseqüentemente o alto custo e morosidade para a obtenção destas 
informações. 

 Voltando ao princípio da racionalidade, os gestores, diante deste quadro, tendem 
a procurar métodos paliativos e assim a utilizar técnicas mais rudimentares ou então 
menos adequadas, mas que apresentam resultados mais rápidos a um custo menor, ou 
seja, acabam por utilizar o custeio por absorção. 

  Apresentada a dificuldade para a utilização de técnicas mais adequadas de 
apuração de custos e focando a formação de preço dos procedimentos médicos, quais 
seriam as alternativas utilizadas como parâmetros para precificação dos procedimentos e 
consultas médicas? 

 De acordo com as respostas, pôde-se verificar que a primeira alternativa dos 
gestores é buscar por técnicas que apresentam respostas mais rápidas, apesar de suas 
deficiências. Dentre estas técnicas estão a utilização de metodologias de custeio menos 
adequadas às características dos hospitais, tais como o custeio por absorção.  

 Outra observação pertinente é que em alguns hospitais nem mesmo chegam a 
utilizar a contabilidade de custos como recurso para este trabalho, e sim acabam 
empregando como referência para precificação de seus serviços, valores cobrados por 
outras instituições (preço de mercado), ou ainda tabelas fornecidas por convênios, 
seguradoras ou até mesmo tabelas de órgãos oficiais, como o SUS. 

 Conclui-se, portanto, que estas instituições apresentam sérias dificuldades para 
obtenção de informações críticas aos gestores, tais como lucro e custo. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas respostas e resultados obtidos, é possível verificar que atualmente 
existe uma preocupação crescente com a apuração dos custos hospitalares, seja por 
motivos de controles gerencias ou então por motivo de comparação com os recursos 
repassados pelos convênios, seguradoras e governo com os custos efetivamente 
incorridos pela unidade hospitalar. Essa preocupação pode ser observada pelas 
respostas obtidas nas questões um e dois, pois todas as unidades analisadas 
responderam que possuem áreas de responsabilidade para apuração de custos ou então 
estão desenvolvendo tal área. 

Uma hipótese importante foi confirmada na questão número três, que é a 
utilização de tabelas de convênios ou seguradoras para definição de preços de 
procedimentos médicos ou consultas na ausência de cálculo de custos. Fica evidente a 
fragilidade da instituição hospitalar quando utiliza tal técnica, pois fica esta submetida a 
padrões de comparação, que não se sabe ao certo como foram calculados e que, 
portanto, não dão sustentabilidade para a obtenção de informações vitais como lucro e 
custo.  

É possível identificar a necessidade que as organizações hospitalares possuem 
quanto a encontrar no mercado sistemas informatizados que auxiliem no gerenciamento 
e na apuração dos custos, sendo essa necessidade evidenciada de forma explícita por 
uma das unidades analisadas. Essa afirmação é comprovada ao se verificar que todos os 
hospitais buscaram soluções caseiras para a apuração de seus custos, sendo a utilização 
de planilhas eletrônicas ou então o desenvolvimento de sistemas internamente as 
soluções geralmente encontradas. 

 Pode-se perceber que as informações referentes a custos são apuradas com o 
intuito de auxiliarem o controle gerencial, pois a falta de integração entre os sistemas de 
custos e contabilidade se faz presente em todas as unidades analisadas. É possível 
verificar ainda que de forma geral os hospitais possuem estes sistemas de apuração de 
custos há algum tempo e que vem aperfeiçoando seus métodos e técnicas 
gradativamente ao longo do tempo.  

 Com relação à forma de acumulação de custos, é unanimidade a utilização do 
conceito de centro-de-custos, porém pode-se perceber um certo avanço neste sentido 
quando alguns hospitais responderam serem capazes de acumular custos por 
paciente/dia ou então por processos ambulatoriais.  

 A questão que não pode deixar de ser feita é: Qual o grau de confiabilidade das 
informações obtidas por estes sistemas de apuração de custos? Esta pergunta é 
pertinente, uma vez que todas as unidades analisadas utilizam como método o custeio 
por absorção, sendo que este apresenta uma série de desvantagens em relação a seus 
resultados, como já descrito na revisão bibliográfica, principalmente em instituições que 
apresentam valores elevados em seus custos indiretos, no caso, uma característica 
presente nas organizações hospitalares.  

 A pergunta subseqüente é: Por que então estas instituições não utilizam sistemas 
de custeio mais adequados a suas características para apuração de seus custos? Foi 
possível observar que dois pontos são fundamentais para a utilização de um método em 
detrimento a outro, sendo eles a praticidade de obtenção de informações/cálculo e o 
custo benefício das informações geradas. 

 Com relação à formulação dos preços, ainda que utilizando sistemas de apuração 
de custos para auxiliar este trabalho, fica evidente a utilização de parâmetros obtidos no 
mercado para sua determinação, e cada vez mais tal técnica é utilizada principalmente 
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devido à dificuldade de obtenção de informações que forneçam subsídios para a 
precificação destes serviços. 

 Voltando-se para as perguntas centrais desta monografia, podemos concluir que a 
metodologia de custeio adotada por todos os hospitais é o custeio por absorção, que 
neste caso não é o mais indicado já que provoca distorções significativas nos custos 
finais dos serviços, neste caso devido a grande quantidade de custos indiretos fixos não 
baseados em unidades, característicos nestas instituições, devido a rateios sucessivos.  

 .Observou-se que a grande dificuldade para a implementação de técnicas mais 
apuradas reside no fato da inexistência de ferramentas, no caso, um sistema 
informatizado que auxilie este trabalho. 

 Diante desta carência, os hospitais tendem a buscar soluções caseiras para a 
solução destes problemas. Desta forma, tendem a procurar métodos paliativos e assim a 
utilizar técnicas mais rudimentares ou então menos adequadas, mas que apresentam 
resultados mais rápidos a um custo menor, ou seja, acabam por utilizar o custeio por 
absorção. 

  Apresentada a dificuldade para a utilização de técnicas mais adequadas de 
apuração de custos e focando a formação de preço dos procedimentos médicos, a 
alternativa dos gestores é buscar por técnicas que apresentam respostas mais rápidas, 
apesar de suas deficiências. Dentre estas técnicas estão a utilização de metodologias de 
custeio menos adequadas às características dos hospitais, tais como o custeio por 
absorção.  

 Outra observação pertinente é que em alguns hospitais nem mesmo chegam a 
utilizar a contabilidade de custos como recurso para este trabalho, e sim acabam 
empregando como referência para precificação de seus serviços, valores cobrados por 
outras instituições (preço de mercado), ou ainda tabelas fornecidas por convênios, 
seguradoras ou até mesmo tabelas de órgãos oficiais, como o SUS. 

 Fica evidente a importância da contabilidade de custos nestas instituições, sendo 
que poderiam ser mais bem administradas se seus gestores fossem melhor orientados 
quanto à utilização de técnicas mais adequadas para o cálculo dos custos de seus 
serviços, bem como se estes possuíssem um aparato informatizado que lhes 
proporcionassem informações confiáveis e tempestivas em relação aos custos apurados.
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RESUMO 

 
 Em geral, as organizações necessitam de informações precisas sobre os custos 
para auxiliar no processo decisório. Entretanto, as organizações de saúde, 
especificamente, têm apresentado dificuldades em conhecer e apurar 
adequadamente os custos dos serviços prestados. Diversos autores destacam o 
sistema de custeio baseado em atividades (ABC) como o mais indicado para 
auxiliar os hospitais nessas dificuldades, dada a superioridade desse sistema na 
geração de informações confiáveis e precisas. Destaca-se, contudo, que os 
processos de modelagem das atividades e de definição dos direcionadores de 
custos caracterizam-se como etapas necessárias à implantação do ABC. Assim, 
este artigo, a partir de estudos de caso junto aos setores relacionados ao processo 
de internação de três hospitais de Belo Horizonte/MG, objetivou: (i) descrever o 
processo de internação; (ii) apresentar uma modelagem das atividades relativas a 
esse processo e (iii) estabelecer os direcionadores de custos dos setores 
envolvidos nesse processo. Por meio da modelagem realizada neste estudo, pode-
se identificar e conhecer em profundidade as atividades realizadas e os recursos 
consumidos no processo de internação, com enfoque no controle interno para 
geração de informações de custos para tomada de decisões. 
 
Palavras-chave: Sistema de custeio ABC; Modelagem de atividades; Internação 
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1. Introdução 

Com o aumento da competitividade, as organizações passaram a buscar 
ferramentas que auxiliassem em uma administração mais eficaz e em uma gestão de 
custos mais eficiente. Destaca-se, com isso, o objetivo permanente das organizações de 
reduzir os custos, mantendo, ao mesmo tempo, a qualidade dos produtos ou serviços. 
Dessa forma, para uma melhor tomada de decisão, os gestores necessitam de 
informações precisas e confiáveis, que representem a realidade vivenciada pela 
organização. Além disso, a qualidade dessas informações depende do sistema de custeio 
utilizado pela mesma. 

As organizações hospitalares, por possuírem uma estrutura complexa e 
necessitarem prestar serviços com qualidade, além de estarem sujeitas às 
competitividades do mercado, demandam uma maior eficiência na gestão financeira e de 
custos. Entretanto, de acordo com Alemi e Sullivan (2007), os atuais gestores não 
apresentam conhecimento dos custos reais referentes aos serviços prestados, 
prejudicando a gestão e a competitividade de tais organizações. Além disso, conforme 
sublinha Abbas (2001), muitas organizações hospitalares não utilizam um sistema de 
custos que ofereça parâmetros para as decisões administrativas e para o controle das 
atividades, ou seja, utilizam os sistemas tradicionais de custeio. Assim, para se ter um 
atendimento de alta qualidade a preços competitivos, a apuração e o controle dos custos 
hospitalares e o fornecimento de informações pelo sistema de gestão de custos são de 
extrema importância, pois possibilitam a tomada de decisões mais adequadas e a 
obtenção de um melhor desempenho (FERREIRA; SANTOS, 2005; REIS, 2004). 

O presente artigo tem como objetivo principal modelar as atividades relacionadas 
ao processo de internação hospitalar como etapa para a implantação do sistema de 
custeio baseado em atividades (Activity–Based Costing –ABC). Para o alcance desse 
objetivo, as seguintes etapas de pesquisa foram definidas: (i) estabelecer como é o 
processo de internação dentro dos hospitais por meio do mapeamento das atividades e 
(ii) identificar e analisar as atividades desenvolvidas pelos setores relacionados ao 
processo de internação de três organizações hospitalares.  

Este artigo está estruturado em cinco seções. O trabalho inicia-se por esta 
introdução (seção 1), seguida de uma revisão da literatura sobre o sistema de custeio 
baseado em atividades, direcionadores de custos e modelagem das atividades (seção 2). 
Apresenta-se, na seção 3, a metodologia utilizada nesta pesquisa. Na seção 4, apontam-
se os resultados de um estudo de caso múltiplo realizado em três hospitais de Belo 
Horizonte/MG, sendo que, na seção 4.1 apresenta-se uma abordagem sobre processos, 
identificando-se, especificamente, o processo de internação dentro de uma organização 
hospitalar e, na seção 4.2, apresenta-se a modelagem as atividades relacionadas ao 
processo de internação nos setores relacionados. Finalmente, na seção 5, são descritas 
as considerações finais do trabalho, seguidas das referências bibliográficas. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 Sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

A qualidade das informações geradas referentes a custos depende do sistema de 
custeio utilizado pela organização. O ABC surgiu como uma alternativa para auxiliar a 
tomada de decisão em lugar dos sistemas de custeio tradicionais, que, segundo Garrison 
e Noreen (2001), apresentam diversos defeitos. Tal sistema é indicado como superior aos 
demais sistemas de custeio em termos de capacidade de gerar informações que darão 
suporte à decisão gerencial (BRIMSON, 1996; FINKLER; WARD, 1999; UDPA, 1996). O 
ABC é um sistema que aloca mais eficientemente os custos dos produtos ou serviços, 
utilizando como meio de mensuração as atividades, haja vista o pressuposto de que as 
atividades consomem recursos e os produtos ou serviços consomem as atividades 
(HANSEN; MOWEN, 2006). Essa é a principal diferença do ABC para os outros sistemas 
de custeio, que alocam os custos dos recursos diretamente ao produto. O sistema ABC 
verifica como os custos das atividades estão relacionados com a geração de receitas e 
com o consumo dos recursos, rastreando as atividades (CHING, 1997). Assim, é possível 
mensurar, por meio dele, o valor que cada atividade acresce ao resultado da 
organização. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998), o ABC, apesar de ser originário da indústria, 
esteve voltado, desde o começo de sua aplicação, para a área de prestação de serviços. 
Isso se deve, principalmente, ao fato de que, nessa área, a participação dos custos 
indiretos no custo total do serviço prestado apresenta-se maior que em outras áreas. 
Portanto, por se concentrar na alocação dos custos indiretos aos produtos ou serviços, o 
ABC foi um dos métodos de custeio que mais se difundiu na área de prestação de 
serviços. Assim, como as organizações hospitalares são empresas prestadoras de 
serviços de saúde e necessitam de informações de custos no processo decisório, podem 
ser favorecidas com a implantação e a utilização do ABC, apresentando-se, portanto, 
como grandes candidatas ao sucesso de sua aplicação. 

Salienta-se, ainda, que o sistema ABC consiste em um instrumento gerencial para 
os profissionais das organizações hospitalares, por ser uma ferramenta importante na 
elaboração de indicadores de desempenho. Esse sistema informa não somente sobre os 
custos, mas também sobre a análise de processos e de valor agregado (BITTENCOURT, 
1999). O ABC contribui para uma melhoria na qualidade do atendimento, ampara o 
desenvolvimento de protocolos e subsidia informações, sendo, portanto, segundo Struett 
(2005), aplicável em hospitais e congêneres. No entanto, sua implantação apresenta 
resistência de alguns profissionais envolvidos, além da necessidade de um sistema de 
informação, ou seja, um software específico, disponível no mercado, e de profissionais 
qualificados e empenhados com as mudanças. 
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2.2 Direcionadores de Custos para o ABC 

Os direcionadores de custos podem ser conceituados de acordo com a 
abordagem utilizada. Uma definição comum é considerar tais direcionadores como base 
para a avaliação do consumo dos recursos. Segundo Oliveira (1998, p. 74), 
direcionadores de custos são “parâmetros de atividades por meio dos quais são 
identificados e avaliados os recursos gastos na execução de uma atividade”. Por sua vez, 
Martins (2003, p. 96) destaca que o direcionador de custos “deve ser o fator que 
determina ou influencia a maneira como os produtos consomem (utilizam) as atividades”. 
Para Shank e Govindarajan (1995), a finalidade dos direcionadores de custos é medir o 
consumo médio de recursos em cada atividade, ou seja, atribuir os custos das atividades 
ao serviço prestado. Conforme sublinha Martins (1998, p. 103), o direcionador de custos 
é “o fator que determina a ocorrência de uma atividade”. Assim, partindo-se do 
pressuposto de que os produtos consomem atividades, as quais, por sua vez, consomem 
recursos, os custos deverão ser identificados e alocados às atividades por meio desses 
direcionadores. Com relação à quantidade de direcionadores de custos que devem ser 
utilizados, Cooper (apud COGAN, 1997) afirma que tal medida se relaciona a fatores 
como o nível de exatidão que se pretende atingir nos custos dos serviços, bem como ao 
grau de diversificação desses serviços, ao custo relativo de atividades diferentes e ao 
grau de diversificação do volume, dentre outros. 

No caso deste estudo, utilizou-se a definição de direcionadores de custos 
segundo Gasparetto e Bornia (1999). Para esses autores, tais direcionadores são as 
bases utilizadas para a apropriação dos recursos consumidos nas atividades 
desenvolvidas pela organização. Dessa forma, o sistema ABC opera em duas etapas. A 
primeira etapa consiste na alocação de recursos consumidos em cada atividade 
(direcionadores de recursos), e a segunda etapa corresponde à alocação dos custos das 
atividades aos objetos que as consumiram (direcionadores de atividades). Nesse sentido, 
para a implantação e a efetiva utilização do sistema ABC, a escolha dos direcionadores 
de custos torna-se um grande desafio, devido, principalmente, ao fato de que se 
estabelece como causa do consumo dos recursos o desenvolvimento das atividades. 
Assim, as atividades devem ser analisadas quanto à geração ou não de benefícios para a 
organização, mediante a análise do valor agregado (KAPLAN; COOPER, 1998; MAHER, 
2001). Tal análise possibilita mensurar a importância de cada atividade, a fim de que 
sejam eliminadas aquelas que não geram benefícios, possibilitando o aumento de 
desempenho de outras atividades. 

De acordo com Atkinson et al. (2000), os custos indiretos, no ABC, devem ser 
primeiramente atribuídos às atividades e, em seguida, aos serviços que utilizam tais 
atividades. Sendo assim, os direcionadores de custos são utilizados para se conhecer 
“como” e “onde” as atividades são consumidas, ou seja, para a prestação de quais 
serviços essas atividades são desenvolvidas. Esses direcionadores, portanto, vinculam 
diretamente as atividades (e os custos das atividades) aos objetos de custos (serviços 
prestados) (RAIMUNDINI et al., 2006). Baker (1998) relata que o ABC reconhece a 
relação causal dos direcionadores de custos para os objetos de custos. Assim, segundo 
Maher (2001), deve-se, primeiramente, considerar essa relação para definir o 
direcionador de custos, ou seja, o direcionador com maior relação com a causa do 
consumo da atividade. Em seguida, consideram-se os benefícios proporcionados, ou 
seja, a realização das atividades com base nos benefícios gerados, deixando-se como 
última etapa o rateio. Quando a atividade não pode ser associada ao objeto de custo por 
meio da relação causal e/ou benefícios gerados, deve-se realizar uma atribuição (rateio) 
prudente, com base no serviço prestado (CHING, 1997). 
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2.3 Modelagem das atividades 

Modelagem, de forma geral, pode ser definida como o método pelo qual se 
desenvolve, ou mesmo se representa um modelo (THIRY-CHERQUES, 2004). Define-se 
modelo como a simplificação de um sistema para facilitar seu estudo e sua compreensão. 
Dessa forma, a utilização de modelos apresenta como principal objetivo a simplificação 
dos processos e das operações de uma organização, bem como suas atividades e seus 
sistemas. Em contrapartida, a utilização de um modelo serve como orientador ou 
indicador de processos e atividades acerca de determinada situação ou problema, na 
medida em que possibilitam uma visão ampla e clara da situação desejada. Assim, os 
modelos geram informações de grande importância, pois a sua aplicação possibilita a 
melhor compreensão dos problemas e dos processos reais (ZANOTELI, 2001). 

Para Stair (1998), modelo é conceituado como a abstração que simula a 
realidade, haja vista que os processos existentes são complexos e dinâmicos. Sendo 
assim, para que o mundo real seja mais bem compreendido, utilizam-se modelos para 
representar esses sistemas reais. Esse autor afirma que existem diversos tipos de 
modelos, dentre os quais se destacam o narrativo, o esquemático, o físico e o 
matemático. O modelo narrativo baseia-se em palavras e descrições da realidade, sejam 
elas verbais ou escritas. Por sua vez, o modelo esquemático mostra-se como uma 
representação gráfica da realidade, podendo utilizar gráficos, mapas, figuras, diagramas, 
ilustrações ou fotografias. Já o modelo físico é uma representação tangível da realidade a 
fim de se obterem informações. O modelo matemático é uma representação aritmética da 
realidade. Sendo assim, para se determinar o modelo a ser utilizado, foca-se nas 
necessidades informacionais a serem alcançadas. 

Da mesma forma, Banks et al. (1996) identifica um modelo como a representação 
simplificada de um sistema real, a qual, contudo, deve ser detalhada o suficiente para 
possibilitar a identificação de falhas e limites. Cooper e Schindler (2003) definem 
modelagem como a representação de um sistema que é construída para estudar alguns 
aspectos do sistema ou o sistema como um todo. Thiry-Cherques (2004) define a 
modelagem como o escopo para preparação de outras etapas. Para esse autor, um 
projeto estará bem modelado no momento em que for administrável e passível de 
avaliação. Sendo assim, ao serem expostas de forma clara as atividades a serem 
desenvolvidas e os objetivos a serem alcançados, além do tempo e dos recursos 
requeridos, torna-se possível a realização de uma avaliação. Para Zanoteli (2001), a 
modelagem conceitual é essencial no que tange às situações reais complexas, tanto por 
gerar representações como por se formatar como instrumento de comunicação e 
entendimento entre as partes envolvidas a fim de se alcançar a solução. Assim, pode-se 
concluir que a modelagem é a primeira medida técnica de um projeto, possibilitando a 
preparação para as outras etapas, tais como administração e avaliação, que inclui a 
monitoração, a análise e o julgamento. Portanto, um modelo estará bem configurado 
quando a descrição das atividades, dos objetivos, do tempo, dos recursos requeridos e 
das condições de gestão puder ser monitorada, analisada e julgada de forma positiva ou 
negativa. Para tanto, ao se fazer uma modelagem, alguns passos podem ser seguidos, 
tais como: esclarecer sua inserção no contexto, estabelecer a seqüência das atividades e 
estimar a provisão e o uso dos recursos bem como os custos associados. Com isso, 
estabelecem-se as finalidades a serem alcançadas, observando-se a forma mais 
adequada de sua apresentação, a fim de que seja compreendido e aceito enquanto 
modelo. 

Zanoteli (2001) ressalta a existência de limites em um modelo, pois, uma vez que 
este busca ser suficientemente detalhado para a obtenção de conclusões sobre o 
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sistema real, pode-se não alcançar um perfeito detalhamento. O autor também ressalta 
que a utilização de outros modelos pode se fazer necessária sempre que se pretenda 
investigar mudanças. No presente trabalho buscou-se estudar a modelagem de 
atividades envolvidas no processo de internação hospitalar. Dessa forma, a referida 
modelagem consiste em estabelecer direcionadores de custos a partir do mapeamento 
das atividades, dentro do contexto de aplicação do sistema ABC. 

3. Metodologia 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver a modelagem das atividades do 
processo de internação. Para tanto, realizou-se a descrição desse processo por meio do 
mapeamento, da identificação e da análise dessas atividades em três organizações 
hospitalares. Dessa forma, o presente trabalho adotou como método de pesquisa o 
estudo de caso. Trata-se de um estudo em três organizações hospitalares, uma privada e 
duas universitárias (uma filantrópica e outra pública), na cidade de Belo Horizonte/MG, 
denominadas, neste estudo, respectivamente, de hospitais Alfa, Beta e Gama. 

Para Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um 
fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos e onde múltiplas 
fontes e evidência são utilizadas. Logo, a essência de um estudo de caso é tentar 
esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, ou seja, os motivos pelos quais 
essas foram tomadas, como foram implementadas e seus resultados alcançados. A partir 
disso, pode-se ter uma compreensão dos fenômenos, sejam esses individuais, 
organizacionais, sociais ou políticos. O estudo de caso reúne informações numerosas e 
detalhadas de maneira a apreender a totalidade de uma situação (BRUYNE et al., 1997; 
GIL, 1999; VERGARA, 2005).  

O estudo de caso baseou-se em dados e informações coletadas de três 
organizações prestadoras de serviços de saúde. As técnicas de coleta de dados 
utilizadas foram: pesquisa bibliográfica em livros, artigos, dissertações, teses e materiais 
disponíveis em sítios eletrônicos; observações diretas não participantes e entrevistas. As 
entrevistas foram a principal fonte de dados para a realização desta pesquisa. De acordo 
com Flick (2004), a entrevista tem a vantagem de o entrevistado expor sua opinião e 
descrever os eventos que acontecem sobre determinado objeto estudado ou observado 
pelo pesquisador. 

Os dados obtidos na pesquisa são de natureza qualitativa e tiveram como objetivo 
a descrição das atividades desenvolvidas nos setores relacionados à internação, 
estabelecendo-se, portanto, um mapeamento desses processos. Conforme Neves (1996), 
a pesquisa qualitativa visa a obtenção de dados mediante contato direto e interativo do 
pesquisador com a situação estudada. Além disso, Downey e Ireland apud Neves (1996) 
afirmam que os métodos qualitativos são importantes no campo dos estudos 
organizacionais, uma vez que a pesquisa qualitativa não enfatiza somente resultados e 
produtos, mas também processos (TRIVIÑOS, 2007). O protocolo de pesquisa foi 
utilizado para se coletar e analisar os dados. Para Yin (2001), a confiabilidade do estudo 
de caso é elevada com o protocolo de pesquisa. O autor afirma também, que é uma 
forma útil e fundamental para a condução da pesquisa, tendo por objetivo a orientação do 
pesquisador. 

Por meio dos dados coletados, buscou-se reunir as informações específicas de 
cada setor estudado nos três hospitais, a fim de se estabelecer um mapeamento das 
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atividades desenvolvidas. A partir desse mapeamento, seria possível construir um 
modelo para a representação de tais atividades, o que possibilita definir os 
direcionadores de custos para cada setor. Cumpre salientar que, segundo Banks et al. 
(1996), um modelo consiste na representação de um sistema real, de forma simplificada. 
Assim, é importante que tal modelo seja bastante detalhado, sendo possível identificar 
falhas e limites. Dessa forma, é possível obter conclusões sobre o sistema real estudado. 
Thiry-Cherques (2004) define modelagem como o escopo para preparação de outras 
etapas. Para esse autor, um projeto estará bem modelado no momento em que for 
administrável e passível de avaliação, ou seja, ao se expor de forma clara as atividades a 
serem desenvolvidas, os objetivos a serem alcançados, o tempo e os recursos 
requeridos. Sendo assim, esses fatores tornam possível a realização de uma avaliação. 

Assim, ao se desenvolver uma modelagem, deve-se aplicar uma série de 
convenções e de técnicas, a fim de se esclarecer a inserção contextual, a seqüência das 
atividades a serem desenvolvidas, e de estimar a provisão e o uso dos recursos, os 
custos a esses associados e, finalmente, cuidar de sua apresentação, para que possa ser 
compreendido (COLMANETTI, 2001). No presente trabalho, o contexto é a utilização do 
sistema ABC em organizações hospitalares, e a pesquisa concentra-se no estudo das 
atividades desenvolvidas no processo de internação hospitalar. Dessa forma, a referida 
modelagem consiste em estabelecer direcionadores de custos a partir do mapeamento 
das atividades, dentro do contexto de aplicação do sistema ABC. 

4. Resultados - Estudo de Caso 

4.1 Processos – O Processo de Internação 

Sabe-se que, dentro de uma organização, seja ela de qualquer natureza, os 
produtos ou serviços disponibilizados organizam-se por processos (GRAHAM; 
LEBARON, 1994). Davenport (2002, p. 133) define processos como “a maneira pela qual 
se supõe que determinado trabalho deva ser conduzido em uma organização”. Para ele, 
os processos são uma abstração à medida que não existe pessoa capaz de realizar seu 
trabalho integralmente da forma como especificado no projeto. Assim, o conjunto de 
atividades executadas em uma seqüência lógica, com propósito de produzir um bem ou 
serviço para um grupo específico de clientes, é chamado de processos (HAMMER; 
CHAMPY, 1994). Estes, por sua vez, utilizam os recursos da organização oferecendo 
resultados de forma objetiva aos seus clientes (HARRINGTON, 1991). 

Segundo Gonçalves (2000), em uma estrutura orientada por processos, as 
pessoas não trabalham nas suas respectivas áreas, mas atuam nos processos, o que 
implica em adotar modelos distintos de gerenciamento, o que, provavelmente, acarreta 
maior complexidade. No presente trabalho, entendem-se como processos todas as 
etapas necessárias para a execução de uma certa atividade. Assim, a proposta deste 
artigo é definir o processo de internação hospitalar identificando as atividades inseridas 
neste processo a fim de se obter a modelagem das atividades no contexto de aplicação 
do sistema ABC. 

De acordo com a pesquisa realizada por Botelho (2006), as atividades que 
compõem o processo de internação podem ser enumeradas como: encaminhamento, 
consulta, admissão, internação, tratamento, recuperação e alta. Cada uma dessas etapas 
leva em consideração o caminho percorrido por um paciente desde sua chegada ao 
hospital até sua saída, após o devido atendimento. Dessa forma, definiu-se o processo 
de internação com base na seguinte estrutura demonstrada na Figura 1. 
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Figura 1: Ciclo Operacional do Processo de Internação Hospitalar. Fonte: Botelho, 2006, adaptado 
pelos autores. 

 

 

Siglas: 

RP – Recepção do paciente 

CD – Coleta de dados 

AP – Acomodação do paciente 

PT – Período de tratamento 

PR – Período de recuperação 

AF – Avaliação final 

O processo de internação se inicia com a chegada do paciente à recepção do 
hospital de posse de uma guia de autorização para a realização da cirurgia ou o 
encaminhamento para internação. Quando o encaminhamento é feito por um médico do 
corpo clínico não há necessidade do paciente passar por uma nova consulta. Já no caso 
de o médico não pertencer ao corpo clínico deste hospital, faz-se uma consulta inicial de 
triagem. Dessa forma, com a disponibilidade de vaga e/ou consulta inicial, o médico, após 
constatar a necessidade de internação, encaminha o paciente para a recepção. Na 
recepção, executam-se todos os procedimentos administrativos. Para tanto, confecciona-
se o prontuário do paciente, executando-se a etapa denominada admissão. Assim, faz-se 
a internação seguindo-se à atividade de anamnese (história clínica do paciente), 
prescrição de tratamento médico, bem como prescrição de exames complementares para 
confirmação diagnóstica ou exames pré-operatórios que se fizerem necessários. Mesmo 
assim, a internação só pode ser efetivada com a disponibilidade de leito. Ao chegar à 
clínica responsável pelo seu atendimento, o paciente é recepcionado pela equipe de 
enfermagem que o informa sobre os procedimentos que serão realizados naquele setor. 
Em seguida, realiza-se o banho de admissão e a troca do vestuário. No caso de 
tratamento cirúrgico, antes de se dirigir ao bloco, procedimentos como de tricotomia 
(retirada de pêlos) ou outros que se fizerem necessários para a preparação cirúrgica, 
além do banho pré-operatório com água e sabão são realizados pela equipe de 
enfermagem da clínica responsável. 
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No caso da internação para tratamento cirúrgico, após a execução do 
procedimento de cirurgia, o paciente é encaminhado para a mesma área clínica onde fora 
admitido no pré-cirúrgico. A partir desse momento, a equipe de enfermagem toma os 
cuidados necessários quanto à orientação e observação do paciente internado, 
verificando sempre a prescrição médica ou de outros profissionais tais como 
nutricionistas e fisioterapeutas. Para tanto, observam sinais e sintomas relatados pelo 
paciente, desenvolvem atividades de controle e monitoramento de dados vitais, tais como 
freqüência cardíaca e respiratória, temperatura e pressão arterial e também verificam o 
perfeito funcionamento dos instrumentos para ministração de medicação ou dieta 
(sondas, equipos de infusão e outros). Por sua vez, a equipe médica solicita também a 
realização de exames complementares para acompanhamento do quadro clínico do 
paciente, além de exames clínicos realizados diariamente, ou ainda têm-se solicitações 
de atendimentos pelos médicos a outros profissionais. Dessa forma, o paciente 
permanece no hospital até a sua completa recuperação, momento em que se efetua o 
procedimento da alta hospitalar, ou seja, o ato em que o médico atesta que o paciente 
apresenta condições de deixar o hospital. 

Figura 2: Setores envolvidos no Processo de Internação Hospitalar. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

Na Figura 2, pode-se observar que os setores Recepção, Enfermagem e Serviço 
de Nutrição e Dietética (SND) relacionam-se diretamente com o paciente nas diversas 
fases do processo de internação. Já setores como Farmácia, Rouparia, Limpeza, Central 
de Materiais Esterilizados (CME), Manutenção e Central de Equipamentos dão suporte 
ao processo de internação de forma indireta, na maioria das vezes, por intermédio do 
setor Enfermagem. O setor Limpeza, além de atender as diversas fases do processo de 
internação, executa a limpeza terminal do leito após a alta do paciente. 

4.2 Modelagem das Atividades 

Baseando-se na pesquisa realizada por Botelho (2006), estabeleceu-se, a partir 
das informações coletadas por meio dos estudos de casos dos três hospitais, uma 
padronização do processo de internação. Para tanto, consideraram-se duas 
possibilidades de atendimento ao paciente por meio da internação. A primeira é a 
internação para desenvolvimento de um tratamento eminentemente clínico e a segunda é 
a internação para tratamento cirúrgico, seja este processo de internação no período pré 
ou pós-operatório. 
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Neste estudo de caso múltiplo, Alfa é um hospital privado, Beta e Gama, por sua 
vez, são duas organizações hospitalares universitárias, a primeira, filantrópica e a 
segunda pública, localizados na cidade de Belo Horizonte/MG. Nessas organizações, o 
processo de internação envolve a atuação de diversos setores tais como Recepção, 
Limpeza, SND, Enfermagem, Farmácia, Rouparia, CME, Manutenção e Central de 
Equipamentos. Dessa forma, o estudo de caso desenvolvido em cada um dos hospitais 
possibilitou conhecer profundamente as atividades inseridas no processo de internação. 

Aliado à definição das responsabilidades de cada setor no desenvolvimento do 
processo de internação hospitalar, bem como dos clientes e dos fornecedores desses, 
identificaram-se as etapas compostas por atividades deste processo. Assim, tais 
atividades foram enumeradas e descritas e, em seguida, estabeleceram-se os 
direcionadores de custos mais adequados (que apresentam maior relação com a 
atividade). Cumpre salientar que esses direcionadores foram estabelecidos levando em 
consideração alguns critérios definidos por Gasparetto e Bornia (1999), tais como: 
facilidade de obtenção de dados, custo da mensuração e efeitos comportamentais. No 
Quadro 1, são elencadas e descritas as atividades que os diversos setores desenvolvem 
para efetivação do processo de internação. Apresentam-se também os recursos 
utilizados e os direcionadores de custos identificados por meio da modelagem de tais 
atividades. 

Quadro 1: Atividades e Direcionadores dos setores envolvidos no Processo de Internação 
Hospitalar. 

Setor  Atividade  Descrição Da Atividade  Recursos 
Direcionador 
De Custos 

Recepção  Pedido  de 
atendimento 

Realizar  cadastro  de  pacientes, 
controlar  fluxo  de  pacientes, 
montar  prontuário  de  pacientes, 
realizar serviço telefônico 

Pessoal,  impressora, 
computador, 
energia  elétrica, 
software  e  sistema, 
telefone 

Número  de 
atendimentos 

PA  (Pronto 
Atendimento) 

Pedido  de 
atendimento 

Realizar triagem, realizar consulta 

Pessoal,  impressora, 
computador, 
energia  elétrica, 
água  software  e 
sistema 

Número  de 
atendimentos 

Enfermagem  Atendimentos 
ao paciente 

Preparar  leito  para  admissão  do 
paciente,  receber  paciente  no  PA, 
fazer admissão pré/pós operatória e 
clínica,  prestar  assistência  ao 
paciente,  auxiliar  médicos  em 
procedimentos,  administrar 
medicamentos,  preparar  alta  de 
pacientes  

Pessoal,  energia 
elétrica,  água, 
medicamentos  e 
materiais  médico‐
hospitalares 

Número  de 
atendimentos 

Farmácia 

Fornecer 
medicamento
s  e  materiais 
médico‐
hospitalares, 
prestar 
atenção 

Distribuir diversos medicamentos  e 
materiais  médico‐hospitalares  ao 
setor  Enfermagem,  prestar 
assistência  em  diversas  comissões 
do  hospital,  prestar  atenção 
farmacêutica aos pacientes e corpo 
clínico 

Pessoal, 
computador, 
software  e  sistema, 
papéis,  material  de 
escritório,  água, 
energia elétrica 

Quantidade de 
medicamentos 
fornecidos  



 

 

 

302 

farmacêutica 

SND 
Fornecer 
alimentação 

Fornecer  alimentação  para  o 
paciente  (dieta  normal,  e  dieta 
enteral),  para  os  funcionários,  e 
também  para  o  acompanhante  do 
paciente 

Pessoal, maquinário, 
alimentos,  energia 
elétrica, água 

Quantidade de 
alimentação 
fornecida 

Rouparia 
Fornecer 
roupa limpa 

Coletar  ,  separar,  pesar,  lavar, 
centrifugar,  secar,  classificar, 
passar,  dobrar,  estocar  e  distribuir 
as roupas usadas na internação 

Pessoal,  água, 
energia  elétrica, 
materiais  de 
limpeza, maquinário 

Quantidade de 
roupas 
fornecidas 

Limpeza 
Limpeza  do 
setor  de 
internação 

Fazer  a  limpeza  diária  do  setor  de 
internação  e  também  a  limpeza 
terminal do leito 

Pessoal,  água, 
energia  elétrica, 
materiais de limpeza 

Espaço  Limpo 
em m2 

Central  de 
equipamentos 

Armazenar 
equipamento
s  da 
internação 

Armazenar  equipamentos  da 
internação  enquanto  estes  não 
estão  sendo utilizados pelo pessoal 
da Enfermagem 

Pessoal,  energia 
elétrica, 
computador, 
software  e  sistema, 
material  de 
escritório,  telefone, 
impressora 

Número  de 
equipamentos 
entregues 

Almoxarifado 

Fornecer 
materiais 
utilizados 
para  o 
atendimento 
ao paciente 

Conferir  produto,  registrar produto 
no  sistema,  armazenar  produto, 
entregar produto, controlar produto 

Pessoal,  energia 
elétrica, 
computador, 
software  e  sistema, 
material  de 
escritório,  telefone, 
impressora 

Número  de 
requisições 

CME 
Esterilizar 
materiais 

Recolher,  limpar,  secar,  preparar, 
esterilizar  na  autoclave,  esterilizar 
com  óxido  de  etileno,  esterilizar 
com produtos químicos,  armazenar 
e  distribuir  os  materiais  utilizados 
na internação 

Pessoal,  energia 
elétrica,  água, 
computador, 
software  e  sistema, 
material  de 
escritório,  telefone, 
impressora, 
maquinário 

Número  de 
requisições 

Manutenção 
Manutenção 
preventiva  e 
corretiva 

Realizar  manutenção  corretiva  nos 
equipamentos  e  instalações, 
quando  solicitado  pelos  setores 
envolvidos  no  processo  de 
internação,  realizar  manutenção 
preventiva 

Pessoal, 
ferramentas, 
instrumentos  de 
aferição  e  medição, 
água,  energia 
elétrica,  material 
eletrônico e elétrico, 
computador, 
software  e  sistema, 
material  de 
escritório,  telefone, 
impressora 

Tempo  de 
execução  da 
manutenção 
ou  reparo. 
(Apropriação 
de  horas 
trabalhadas 
nesta 
atividade) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Nos três hospitais, a entrada do paciente pode ser feita por dois setores. Um deles 
é a portaria do pronto atendimento (PA) onde é feita uma triagem, pois existem casos que 
não são atendidos pelo hospital. O paciente no PA permanece em observação até ser 
atendido por um médico. Este avalia a real necessidade de internação e para qual clínica 
deverá ser encaminhado: CTI ou enfermaria, considerando o tipo e gravidade da 
patologia diagnosticada. O outro setor é a Recepção da internação, a recepção principal 
onde são feitos a admissão, a pré-internação e o cadastro de pacientes (pessoalmente 
ou por telefone na véspera da cirurgia, passando também as orientações ao paciente). 

Durante a internação, o paciente é atendido por médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e auxiliares de enfermagem. O serviço de enfermagem é solicitado através 
de prescrição médica. Existem alguns cuidados assistenciais que são avaliados e 
executados pelos próprios técnicos e auxiliares (ex: necessidade de troca de curativos). 
O SND fornece alimentação para o paciente (dieta normal, especial ou enteral), para os 
funcionários do setor e também para o acompanhante do paciente. 

A Farmácia fornece os medicamentos e materiais médico-hospitalares e o 
Almoxarifado fornece os materiais utilizados no atendimento ao paciente. A CME fornece 
os materiais esterilizados e recolhe os materiais usados no atendimento para posterior 
limpeza e esterilização. A Rouparia fornece o quantitativo de roupa limpa em horário pré-
determinado, ou quando é solicitado (nova internação de paciente ou necessidade 
fortuita). O setor Limpeza faz a limpeza diária dos setores envolvidos no processo de 
internação e faz também a limpeza terminal do leito, quando o paciente recebe alta, é 
transferido ou por óbito. A divisão do trabalho desta equipe de funcionários é 
normalmente feita por metro quadrado da área a ser limpa no hospital. Por sua vez, a 
limpeza terminal do leito leva em torno de quarenta a quarenta e cinco minutos. O setor 
de Manutenção presta serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos 
e instalações de todas as áreas envolvidas no processo de internação. A manutenção 
corretiva é realizada a partir do recebimento de Ordem de Serviço enviada pelo 
responsável do setor. Finalmente, observa-se que apenas o Hospital Gama possui o 
setor Central de Equipamentos onde são armazenados os equipamentos da Internação 
enquanto estes não estão sendo utilizados.  
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5. Considerações Finais 

Sabe-se que o sistema ABC tem foco no conhecimento das atividades e, por meio 
desse, é possível definir os direcionadores de custos que relacionam cada atividade aos 
serviços prestados. Este estudo de caso múltiplo foi desenvolvido em três hospitais de 
Belo Horizonte. Por meio da modelagem das atividades dos setores relacionados ao 
processo de Internação, estabeleceram-se os direcionadores de custos para cada 
atividade, viabilizando-se a primeira etapa de implantação do sistema ABC. 

Neste trabalho, o mapeamento e a descrição das atividades mostram-se úteis não 
somente para uma etapa de implantação deste sistema, mas, sobretudo, por contribuir 
para melhorias na gestão das organizações pesquisadas. Tal fato se deve, 
principalmente, por priorizar o controle interno na geração de informações sobre custos. 
Sendo assim, constata-se que esse enfoque do ABC possibilita a redução da 
subjetividade e da arbitrariedade na atribuição dos custos dos procedimentos realizados 
dentro de uma organização hospitalar. 

No caso da gestão de custos em organizações hospitalares, esta se torna mais 
complexa devido à heterogeneidade da organização, uma vez que os procedimentos 
internos apresentam-se pouco padronizados. Nesse sentido, alguns autores, como 
Raimundini et al. (2006), confirmam a necessidade de utilização de ferramentas de 
gestão de custos mais adequadas ao contexto dos hospitais, de forma a possibilitar uma 
administração eficaz e eficiente. Tais autores ratificam a possibilidade de se realizar um 
adequado acompanhamento, controle e análise dos recursos e dos resultados por meio 
da modelagem das atividades de determinados setores hospitalares. 

Como em uma organização hospitalar o processo de internação demanda o 
envolvimento de diversos setores, a modelagem de suas atividades se mostra 
representativa e pode contribuir diretamente na gestão de custos destes hospitais 
estudados. Portanto, a partir da identificação dos direcionadores de custos, possibilita-se 
a alocação adequada de cada atividade aos serviços prestados. Assim, destaca-se a 
possibilidade de mensuração efetiva dos custos reais dos serviços internos das 
organizações hospitalares. Esses serviços integram diversos setores, e são responsáveis 
pelo consumo de vários recursos. O adequado controle desses serviços pode contribuir 
para a eficiência e eficácia da gestão de custos hospitalares. 

Ressalta-se que o modelo de atividades, bem como os recursos consumidos na 
realização de tais atividades, foram apresentados a partir de dados coletados em três 
organizações hospitalares. Portanto, observa-se que a aplicabilidade do modelo 
apresentado fica condicionada à consideração das especificidades de cada organização 
em hospitalar. Destaca-se que a pesquisa descrita neste trabalho abordou apenas uma 
das etapas de aplicação do ABC, considerando-se apenas o processo de internação. 
Assim, como sugestão para estudos futuros, aponta-se a possibilidade de se modelar 
outros processos hospitalares, bem como desenvolver as demais etapas de implantação 
do ABC. 
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RESUMEN 

En Argentina existe una legislación estricta con respecto al vuelco de efluentes 
industriales a los cursos naturales de agua o el uso de estos para riego de plantaciones 
por lo que se hace necesario gestionar métodos y tecnologías de tratamiento que 
permitan alcanzar valores dentro de los parámetros establecidos por la ley. 

Los efluentes de las industrias citrícolas presentan grandes complicaciones a la hora de 
su estabilización debido a su elevada acidez y carga orgánica, como sucede con el 
proceso biológico de depuración en lagunas abiertas que genera grandes cantidades de 
metano (gas de efecto invernadero) que son emitidas a la atmósfera. 

En el presente trabajo evaluaremos, a través de un estudio, que se puede lograr 
optimizar el sistema de tratamiento de efluentes captando el biogás que se genera para 
su uso en la planta industrial como sustituto del gas natural; logrando resultados positivos 
en: 

• El Cumplimiento de la norma ambiental de vertimientos líquidos por ferti-irrigación 
en la plantación de cítricos. 

• La Captación neta de metano, traduciéndose en una contribución considerable a 
la atmósfera reduciendo el efecto invernadero. 

• La Obtención de Certificados de Reducción de Emisiones de gases de efecto 
invernadero (CERs). 

• El Control de olores, disminuyendo el impacto social. 

• Una mayor autonomía en el manejo energético de la fábrica, lo que se traduce en 
una estabilidad económica para la organización. 

• Integración de todas las áreas de la empresa para el mejoramiento de los 
procesos de calidad. 

Hacer un análisis de los costos del proyecto nos ayudó a poder decidir sobre las 
diferentes alternativas a tomar (como lo fue la elección del biogás); así pudimos hacer 
una evaluación económica del proyecto (ingresos vs. costos). 
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1. Introducción 

Este proyecto se trata de una nueva iniciativa alineada con el compromiso hacia el 
desarrollo sustentable. Es un desafío muy grande ya que será el primero que utilizará 
esta tecnología en el sector citrícola a nivel mundial y en Argentina en la industria en 
general. 

El objetivo del proyecto es la recuperación del biogás que se produce durante el 
tratamiento de los efluentes de manera anaeróbica para que el mismo no sea liberado 
libremente a la atmósfera y que pueda ser utilizado en reemplazo de parte del gas natural 
que actualmente es consumido por las plantas industriales. Alrededor del 20% del gas 
consumido actualmente podrá ser reemplazado por el biogás de los efluentes tratados. 

La provincia de Tucumán es líder en la producción de limones y usualmente las 
empresas del sector en la provincia tratan sus efluentes de manera anaeróbica en 
lagunas abiertas y que luego los viertan a cursos de agua. Es importante que el proyecto 
se desarrolle ya que podría replicarse en otras industrias del sector y contribuir no sólo a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sino también a mejorar las 
condiciones de la cuenca del Salí Dulce que actualmente se encuentra muy contaminada. 
Esto se lograría gracias a disminuir notablemente (en el orden del 75%) la carga orgánica 
del efluente tratado.  

El proyecto aprovecha un recurso renovable como el biogás para utilizar como 
combustible en las calderas. Esto permite, reducir el uso de gas natural, hidrocarburo que 
durante muchos años fue abundante en Argentina y que en los últimos años presenta 
señales de escasez. Prueba de esto es que la industria sufre restricciones de 
abastecimiento principalmente los días fríos de invierno en los cuales crece mucho la 
demanda de gas para los usuarios residenciales. Esta falta de disponibilidad de gas trae 
inconvenientes en el procesamiento de la fruta que se reflejan en pérdidas muy 
significativas. En ausencia del proyecto, esta condición promueve el uso de combustibles 
alternativos al gas que son más contaminantes como es el caso del gas oil y del fuel oil.  

2. Actividades que desarrolla la empresa 

El presente trabajo se basa en una empresa agroindustrial de cítricos que se ha 
convertido en uno de los primeros productores mundiales de citrus gracias a sus 
modernas y eficientes plantas de producción. Está ubicada en la Provincia de Tucumán y 
sus fincas productivas se ubican en el área pedemontana de la provincia. 

La materia prima principal es el limón y sus productos son el ‘Jugo Concentrado’, 
‘Cáscara Deshidratada’ y ‘Aceite Esencial’ en el caso de la Industria; y el ‘Embalado de 
Fruta Fresca’ en el caso del Empaque. La molienda actual es de 260.000 toneladas de 
fruta al año plantadas en 6000 has. con proyecciones de seguir creciendo en volumen, y 
la campaña es de Marzo a Septiembre. Además cuenta con: 

• Un vivero, con una capacidad de producción de 1.000.000 de plantas de citrus por 
año. 

• El empaque cuya capacidad de producción alcanza los 2.500.000 de bultos de 18 
kg. para exportación y 1.000.000 para mercado interno. 

• Dos establecimientos industriales (plantas “A” y “B”): Ambas Plantas cuentan con 
una capacidad de producción de 60 toneladas de fruta por hora. 
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• Con producción de caña de azúcar, plantación de soja y cría, engorde e invernada 
de ganado. 

 
Ilustración 1. Esquema de procesamiento de fruta y Producción Industrial 
 

 
 

 

 

3. Cómo comenzó el proyecto de Biogás 

Dado que no existe en el mundo experiencia en biodigestión de efluentes de cítricos, 
se comenzó con una primera etapa de investigación que consistió en un estudio biológico 
de producción de metano en una muestra de laboratorio para obtener datos concretos de 
las características y de la biodegradabilidad del efluente bajo condiciones anaeróbicas y 
para evaluar la potencial toxicidad producida por la concentración de aceite de limón en el 
residuo.  
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Las Plantas industriales distan 500 metros una de la otra. No obstante, los efluentes 
son tratados de manera conjunta. Como consecuencia del proceso industrial se producen 
aproximadamente 4 m3 de efluentes por tonelada de fruta procesada. Con el volumen 
máximo de producción actual se tratan hasta 9.600 m3/día de efluentes.  

Actualmente los efluentes son tratados de manera anaeróbica en 9 lagunas abiertas. 
Además, por iniciativa propia de la empresa, el efluente ya tratado se aplica por ferti-
irrigación en aprox. 500 hectáreas de sus plantaciones de limones. Esto permite que sea 
la única empresa del sector que no vierte sus efluentes tratados a cursos de agua. Sin 
embargo, la Resolución Provincial N°1265 del Consejo Provincial de Salud establece 
parámetros máximos de 500 ppm de Demanda Química de Oxígeno (DQO) para que el 
efluente pueda aplicarse por ferti-irrigación. Para poder cumplir con esta norma debe 
realizar un tratamiento adicional al actual. 

De acuerdo a los análisis realizados, los efluentes son de fácil biodegradabilidad. 
Como en todos los procesos anaeróbicos, se liberará metano a la atmósfera, gas de 
efecto invernadero con un poder de calentamiento global 21 veces mayor al del dióxido 
de carbono. No existe obligación ni motivación alguna para capturar el biogás producido 
en las lagunas anaeróbicas. No obstante, el compromiso con el medio ambiente y la 
motivación por desarrollar un proyecto superador, ha hecho que la empresa busque la 
manera de viabilizar una segunda etapa del proyecto de tratamiento de sus efluentes que 
permita recuperar el biogás de las lagunas anaeróbicas para su uso en las calderas en 
reemplazo del gas natural.  

Ilustración 2. Calderas en la Planta B 

             
 

Esta segunda etapa, prevé convertir las lagunas anaeróbicas en biodigestores a fin de 
poder capturar el biogás y utilizar el mismo en las calderas. Este sería el primer proyecto 
de su tipo en Argentina y a nivel mundial en el sector de la industria de los cítricos. Con 
este proyecto Citrusvil reducirá emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la 
recuperación del biogás producido en las lagunas anaeróbicas y su posterior tratamiento 
y uso en reemplazo de gas natural para producción de energía térmica necesaria en el 
proceso industrial.  

Posteriormente comenzó a interiorizarse en la posibilidad de enmarcar el proyecto 
dentro del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) y obtener bonos de carbono cuya 
venta ayudaría a la concreción del proyecto. Para ello se recibió asesoramiento por parte 
de Unidad de Cambio Climático dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación en junio de 2007. Desde entonces se ha analizado la viabilidad 
de llevar a cabo el proyecto dentro del MDL. 

El sistema de tratamiento previsto en la segunda etapa consistiría en: 
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• Una laguna de homogenización a la que llegan los efluentes crudos (sin tratar), de 
10.000 m3 de capacidad. 

• Dos lagunas cubiertas con una membrana flotante de polietileno de alta densidad 
(biodigestores) de 40.000 m3 cada una, que funcionarán en paralelo. 

• Nueve lagunas facultativas por las que pasa el efluente luego de haber estado en 
el biodigestor. 

• Los residuos sólidos que resulten después del tratamiento anaeróbico serán 
tratados de manera aeróbica. Se producirá compostaje, el que posteriormente se 
aplicaría en suelos propios. 

Ilustración 3. Fotografía de un proyecto similar para mostrar cómo quedaría el biodigestor 

4. Estudio de factibilidad del proyecto 

Dado que los resultados de la primera etapa fueron alentadores se decidió desarrollar 
una planta piloto que operó durante cinco meses aproximadamente. Se realizaron 
pruebas con dos sistemas de tratamiento: reactores de flujo ascendente: Tipo UASB y 
biodigestores tipo “CONTACTO”. 

Entre los diferentes sistemas anaerobios posibles la escogencia se hace en función 
de la concentración en DQO del efluente (> 10.000 ppm en este caso), del área 
disponible y de los costos de inversión y de Operación & Mantenimiento.  

Para efluentes de más de 10.000 ppm de DQO se aconseja los reactores de tipo 
“contacto” (reactores con tiempos de retención hidráulica de más de 5 días y con 
recirculación) que aceptan cargas altas de DQO/m3-día y a menores temperaturas.  

La baja temperatura del efluente (19-22 grados), así como las fluctuaciones de esta 
temperatura en el curso del día, limita la carga orgánica admisible, cualquiera que sea el 
tipo de biodigestor que sea escogido. Puede bajar a 2 kilos de DQO/m3-día, o aun menos 
(1,5 kg/m3). 
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Ilustración 4. Instalación que se utilizó para las pruebas (Planta Piloto) 
 

 

De acuerdo a los resultados de funcionamiento de la Planta piloto, se informo que con 
la producción actual de 260.000 toneladas de fruta al año, el tratamiento anaeróbico de 
los efluentes permitiría captar 3,38 millones de m3 de metano (CH4)  

En base a estas cantidades de metano recuperado en los biodigestores que hubiera 
sido liberado a la atmósfera (será utilizado en las calderas de la Planta B en reemplazo 
de gas natural), se espera reducir las siguientes emisiones de gases de efecto 
invernadero: 

 42.000 ton CO2/año por el metano que no es liberado a la atmósfera y que 
es recuperado en los biodigestores 

 6.590 ton CO2/año por utilizar el biogás en reemplazo de gas natural. 

En definitiva, se espera reducir anualmente 48.590 ton CO2 las que a lo largo del 
período de crédito de 21 años resultarían en una reducción del orden de 1.020.000 
toneladas de CO2.  

 

5. Descripción del proceso de Tratamiento de Efluentes 

En época de producción, tanto el Empaque de fruta fresca como la Industria del limón 
generan aproximadamente 9.600 m3 de efluente diario. 

El efluente proviene de los siguientes destinos: 

• Generado por el Empaque en el lavado de la fruta al ingreso del proceso (agua de 
lavado). 
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• Generado por las Industrias en el el lavado de la fruta al ingreso del proceso, de 
las centrifugas de jugo y aceite, del lavado de pulpa y del lavado de cáscara (agua 
con elevada carga orgánica). 

• Generado en el Empaque e Industrias por los procedimientos de limpieza y 
desinfección (agua de lavado con soda caustica). 

El efluente es bombeado desde Planta A y Empaque hasta Planta B y desde allí hasta 
la zona de tratamiento distante a unos 1000 metros de Planta B. 

En la planta de Tratamiento de efluente se realiza una separación primaria de sólidos 
orgánicos del líquido a través de un filtro rotativo continuo (regainer). Los sólidos son 
enviados a una playa para su degradación biológica a partir del compostaje del mismo, 
mientras que el liquido es enviado hacia la primera laguna del circuito denominada “de 
homogeneización”. 

El objetivo de esta laguna es el de homogeneizar el pH del efluente que generan 
ambas plantas todos los días [el efluente de lavado es generado constantemente con un 
pH cercano a 4 (ácido) y el efluente de limpieza y desinfección es generado durante 2 
horas todos los días con un pH cercano a 12 (básico)]. Si ambos efluentes son enviados 
directamente a los digestores, el choque de pH ocasionaría la muerte del inoculo. El 
tiempo de residencia del efluente en esta laguna es de aproximadamente un día.  

Una vez homogeneizado el efluente, el mismo es enviado hacia los biodigestores en 
paralelo. Aquí la materia orgánica contenida en el efluente es degradada por el inoculo, lo 
cual genera un aumento de la biomasa y la producción del metano, el que es captado por 
medio de un sistema de carpado situado sobre los biodigestores. El tiempo de residencia 
del efluente en los biodigestores es de aproximadamente 4 días. 

 

Ilustración 5. Sistema de alimentación, recirculación y agitación en las lagunas 
 

 
 

El biogás (metano) generado es filtrado y luego bombeado hacia la caldera del 
secadero de cáscara de Planta B. 

Lagunas Facultativa

Lag. Homogenización 

Zona 
manejo 
biogás 

Biodigestor 1

Biodigestor 2
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El proceso de degradación continúa en 9 lagunas anaerobias en serie, las mismas 
tienen una tiempo de residencia en total de ## días. Por último se bombea este efluente 
hacia las plantaciones para ferti-irrigación.  

Ilustración 6. Diagrama de flujo del sistema de tratamiento 
 

 

6. Contribución al desarrollo sustentable 

El proyecto es una innovación en el tratamiento de los efluentes no sólo en las 
empresas del sector de los cítricos sino también en las industrias en general. En este 
sentido, el proyecto contribuye al desarrollo sustentable de la región y del país en las 
siguientes formas: 

• Está alineado con la política de desarrollo sustentable ya que reduce el consumo 
de combustibles fósiles. 

• Aprovecha un recurso renovable como es el biogás. 

• Mejora en su medida la disponibilidad de gas natural para la región. 

• Aplica tecnología de avanzada. 

• Es el primero en su tipo. Su concreción exitosa permitirá que iniciativas 
semejantes puedan iniciarse, tanto en el sector de los cítricos como en las 
industrias en general.  

• Contribuye al desarrollo general de la economía, producto de una mayor 
utilización de mano de obra y transferencia de tecnología. Para la operación se 
espera se incorporen personas que deberán estar altamente capacitados ya que 
será personal para mantenimiento y monitoreo del sistema de tratamiento. 
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• Esta iniciativa se realiza sin ningún tipo de subsidio y/o asistencia gubernamental 
y/o fiscal. El registro de la actividad de proyecto dentro del MDL, de lograrse, es el 
único incentivo extraordinario para esta actividad. En este sentido, el componente 
MDL y sus beneficios constituyen el apoyo para que la compañía decida llevar 
adelante el proyecto. 

• La construcción de la infraestructura necesaria para la planta piloto se está 
desarrollando bajo la supervisión del proveedor de la tecnología y con asistencia 
de mano de obra local. Esto permitirá desarrollar capacidades en un tipo de 
tecnología hasta ahora desconocida en el país. 

• El proyecto promueve la utilización de residuos industriales como fuente de 
energía.  

• Aprovecha un recurso renovable y de manera indirecta, lleva a un incremento 
sustentable en el sector del gas natural. Esto es particularmente significativo en el 
caso de este país donde hoy día existe una oferta de gas que no cubre la 
demanda. El proyecto reduce la demanda de gas natural, lo cual mejora el 
balance energético de la región y del país. Un balance energético más estable 
contribuye a la sustentabilidad ambiental nacional. 

• El proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente ya que se evita que se 
libere metano a la atmósfera. Además disminuye el consumo de un combustible 
fósil: gas natural. Ambas situaciones reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

• Mejora las características de los efluentes tratados. Reduce la carga orgánica del 
efluente al menos en un 75%. 

Ilustración 7. Ciclo completo del MDL 
 

 
 

 

7. El mercado de créditos de carbono – CER’s 

El Mercado del Carbono es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, 
empresas o individuos pueden vender o adquirir reducciones de gases efecto 
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invernadero. El principal criterio del Protocolo de Kyoto es que no interesa en que parte 
del mundo se reduzcan las emisiones de Gases Efecto Invernadero, pues el efecto global 
es el mismo. Esto permite las transacciones entre países distantes entre sí. 

La manera de realizar las transacciones dentro este mercado es mediante los créditos 
de carbono. Existen distintos tipos de ellos, dentro de los cuales se encuentran los CER´s 
que son Reducciones Certificadas de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Certified 
Emission Reductions) que se generan mediante un proyecto MDL (CDM en ingles). El 
CER es la unidad que corresponde a una tonelada métrica de dióxido de carbono 
equivalente. 

El mercado de los CER´s al contrario del mercado europeo de los EUAs no es un 
mercado transparente y está basado en proyectos, por lo que no existe un precio fijo. 

Los precios varían dependiendo del país y también de la tecnología (en general una 
tecnología aprobada alcanza un precio mayor que una tecnología nueva). El trasfondo 
financiero y técnico del titular del proyecto también puede afectar al precio, así como el 
proveedor de tecnología y el operador del sistema durante los 10 años del registro. La 
distribución del riesgo entre comprador y vendedor tiene una gran influencia sobre el 
precio. En resumen, mientras mayor sea el riesgo para el comprador, menos estará 
dispuesto a pagar. Los mayores riesgos son la aprobación para el MDL y riesgos de 
entrega (emisión de los CERs). Si el proyecto se vende en un estado inicial del proyecto, 
como por ejemplo en el desarrollo del PDD, alcanzará un precio menor que si fuese 
vendido una vez registrado ante la UNFCCC. En relación al riesgo de entrega, se 
alcanzará un precio más alto si el propietario del proyecto está dispuesto a pagar una 
multa en el caso de no entrega. Finalmente, la disposición de un comprador a aceptar dar 
unos anticipos también disminuirá el precio de los CER´s. 

Ilustración 8. Evolución del precio de los créditos (CER/ERU) a lo largo del ciclo vital de un proyecto 
 

 
 

Los proyectos que pueden generar CER´s, pueden alcanzar un nivel mayor de calidad 
en sus reducciones de emisiones, obteniendo el sello “Gold Standard”, que es una 
certificación adicional para CER´s.  Pero este segundo nivel de certificación incrementa el 
costo del tramite y sobre todo amplia los términos.  

Además del mercado regulado, existe un mercado voluntario de carbono donde 
participan un número creciente de organizaciones, corporaciones y ciudades que han 
decidido proteger el clima en el marco de esquemas voluntarios. El atractivo de 
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transformarse en “carbono neutral” contribuye al crecimiento de compensaciones 
voluntarias y, como consecuencia, el volumen de unidades voluntarias de carbono 
negociado en los mercados globales voluntarios; aunque todavía es pequeño comparado 
con el de los mercados conducidos por cumplimiento del protocolo de Kyoto, está 
aumentando rápidamente. El mercado voluntario de carbono ha crecido desde alrededor 
de 4 millones de toneladas de CO2 equivalente (Ton CO2e) negociadas en 2004, hasta 
aproximadamente 20-50 millones de TCO2e en 2006, y bajo un pronóstico conservador, 
se estima que la demanda global de compensaciones voluntarias alcanzará 400 millones 
de T CO2e en 2010. 

El precio de los créditos de carbono, como se explicó anteriormente, varía 
dependiendo de distintos factores. Pese a lo anterior se sabe que el rango va desde 5 a 
15 EUR por Ton CO2 para el periodo 2008-2012 (finalización del Protocolo de Kyoto). 

Lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo con el periodo post Kyoto y la 
mayor incertidumbre del mercado de carbono sigue siendo su continuación después del 
2012. Sin embargo hay muchas negociaciones oficiales a nivel internacional en el tema. 

Los temas que destacan este debate y negociación sobre el segundo periodo de 
compromisos son: exigencias de reducción de emisiones más estrictas para los países 
desarrollados, asegurar la compatibilidad con las políticas del cambio climático de los 
EEUU, el debate sobre la participación de países en vías de desarrollo, así como asuntos 
relacionados con la igualdad y mejora del proceso de negociaciones para alcanzar 
acuerdos internacionales más rápidamente. 

Cabe destacar, que cada vez es más claro que habrá una continuación del mercado 
de carbono, pues está emergiendo un mercado voluntario bastante prometedor. Por este 
motivo últimamente hay varios compradores que están dispuestos a comprar créditos 
posteriores al 2012. Las ofertas llegan hasta 6 Euros para CER´s regulares. 

8. Análisis Económico y de Costos. Sensibilidad 

El objetivo principal de realizar un estudio de sensibilidad es conocer la influencia de 
los CER´s en el proyecto. La manera más fácil de demostrar esto es analizar los ingresos 
y costos y ver cómo influyen en el tiempo. De esta manera se  calcula el periodo de 
recuperación de la inversión para dos escenarios: 

•  Escenario 1: Sin venta de CER´s 

•  Escenario 2: Con venta de CER´s (a un precio tentativo de 14 US$/ton CO2 hasta 
2012 (incluido) y de 11 US$/ton CO2 posteriormente), en ambos casos libres de 
costos de transacción (PDD, validaciones, verificaciones, …) que asume el 
comprador 

Los flujos de cajas para determinar el periodo de recuperación de la inversión se 
deben hacer bajo los siguientes supuestos: 

•  Se utiliza un periodo de 10 años. 

•  No se incluyen los costos de transacción MDL, tales como desarrollo de PDD, 
validación, registro y verificación, que asume el comprador según el modelo 
propuesto (y precios utilizados) 

CER´s proyectados:  
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Ingresos netos CER´s US$/ton CO2 Total 
2009 8.600 14 US$ 120.000 US$ 
2010 46.000 14 US$ 640.000 US$ 
2011 50.000 14 US$ 700.000 US$ 
2012 53.000 14 US$ 740.000 US$ 
> 2013 57.000 11 US$ 630.000 US$ 

 

En cuanto a costos, el sistema consta, para la inversión, de dos grandes rubros: 

• El sistema de tratamiento anaerobio. 

• El sistema de captación y aprovechamiento de biogás. 

Los cuadros siguientes detallan los diferentes costos según las distintas actividades: 

a. Costos de Inversión: 

PRESUPUESTO ESTIMADO                                                                                   
  PARTE 1 : PLANTA DE TRATAMIENTO   
CAP DESCRIPCION V. TOTAL (u$s) 
1 Obras preliminares 48,516 
2 Movimiento de tierras 194,881 
3 Pozo 4,240 
4 Laguna anaeróbica de 40.000 m3 507,751 
5 Reservorio de homogenización (10000 m2) 114,145 
6 Estación de bombeo de lodos  (recirculación) 14,618 
7 Obras civiles generales 10,744 
8 Caseta planta eléctrica de emergencia 5,807 
9 Taller  de mantenimiento 1,860 
10 Obras de urbanismo y taludes 95,271 
11 Suministro, construcción y montaje de tuberías 27,841 
12 Tuberías salida agua tratada 82,351 
13 Tubería bombeo recirculacion lodos 5,262 
14 Tubería inyección de aire 9,842 
15 Bombas 56,920 
16 Tanque mezcla alcalinos-nutrientes 10-20 m3 10,000 
17 Obras eléctricas 242,334 

Costos directos  1,432,382 
Costos indirectos (aiu: 28 %) 401,067 
Ingeniería Biotec 400,000 
Multiplicación y adaptación del inoculo 40,000 

  

SUBTOTAL  2,273,449 
  PARTE 2 : CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DEL GAS   
1 Captación  biogás (cubiertas, instal. internas y conducciones) 474,522 
2 Obras civiles captación 25,583 
2 Obras civiles biogás  37,320 
3 Equipos para biogás  214,175 
4 Montaje de equipos de biogás 25,600 
5 Tuberías planta biogás 32,000 
6 Instrumentación y control 140,800 
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7 Conducción de biogás hasta la Planta B 60,000 
8 Adaptación a biogás de dos calderas de la Planta B 90,000 
9 Ingeniería Biotec 350,000 
  SUBTOTAL  1,450,000 
PRESUPUESTO ESTIMADO                                                                           2,273,449 
PRESUPUESTO ESTIMADO INSTRUMENTACION Y SOFTWARE MDL     1,450,000 
  TOTAL 3,723,449 

 

b. Costos de Operación y Mantenimiento 

COSTOS DE O&M TOTALES POR AÑO 
RUBRO COSTO (US$/año) 
Consumo eléctrico del sistema  100.000 
Mantenimiento de obras y equipos 100.000 
Personal, dirección  120.000 
Insumos (alcalinos, nutrientes) 50.000 
TOTAL  370.000 

 
 

c. Consumos eléctricos 

Sistema Ítem Potencia 
(kW) Nro Factor de 

demanda 
Funciona
miento 
(h/año) 

Consumo 
(kWh/año) 

Rejilla mecánica 1 1 1 3480 3480 
Tamiz - Regainers 5 2 1 3480 34800 Sistema  

pretratamiento 
Bombas alimentación 30 2 0.5 3480 104400 
Bombas agitación  9 8 0.5 8,760 315360 
Bombas recircul  17 2 0.5 8,760 148920 
Bombas dosificador. 
químicos 

1.5 2 1 8,760 26280 

Agitador químicos 3 1 1 8,760 26280 

Sistema de  
tratamiento  
del efluente 

Mantenimiento  0.5 6 1 8,760 26280 
Sopladores  25 3 1 3480 261000 
Instrumentación  4 1 1 8,760 35040 
Chiller 12 1 1 3,480 41760 
Compresores 2 6 1 3,480 41760 
Alumbrado 2 1 1 3,480 6960 
Patio de maquinas 0.5 1 1 3,480 1740 

Sistema de  
aprovecham.  
de biogás 

Mantenimiento  3 1 1 3,480 10440 
Sistema de 
riego 

Bombas de riego 15 4 1 3,480 208800 

TOTAL  1,293,300 
(USD/kWh) (USD/año) 

 

0.08 103,464 
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d. Unidad de Costeo 

Obtenemos el costo por metro cúbico. No hubo mayores complicaciones al elegir la 
unidad de costeo ya que el producto que obtenemos (Biogás) es medido de esta manera. 

 

e. Balance Financiero 

Resumiendo lo detallado anteriormente podemos hacer un balance y ver a lo largo del 
proyecto los resultados obtenidos. Para ello tomamos los dos escenarios posibles que 
son con o sin recupero de CER´s.  

•  Escenario 1: Sin venta de CER´s 

INGRESOS Y COSTOS, sin CER´s  (miles de US$) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Economía de 
GN 80 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

Costos O&M 180 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 
Ingresos netos 
anuales -100 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Amortización de la inversión: aprox. 22 años 
 

•  Escenario 2: Con venta de CER´s (a un precio tentativo de 14 US$/ton CO2 hasta 
2012 (incluido) y de 11 US$/ton CO2 posteriormente), en ambos casos libres de 
costos de transacción (PDD, validaciones, verificaciones, …) que asume el 
comprador 

INGRESOS Y COSTOS incluyendo los CER´s (miles de US$) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Economía 
de GN 80 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

Ingresos 
por 
CER´s 

120 640 700 740 630 630 630 630 630 630 630 

Ingresos 
brutos 200 1,190 1,250 1,290 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

Costos 
O&M 180 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 

Ingresos 
netos 
anuales 

20 820 880 920 810 810 810 810 810 810 810 

Amortización de la inversión: aprox. 5 años 
 

9. Estado de Costos y Estado de Resultados 

En la última etapa desarrollamos un modelo de costeo donde se exponen los Estados 
de Costos y de Resultados que surgen como consecuencia de toda la información que 
venimos analizando. Este modelo está en proceso de desarrollo para integrarlo con el 
resto de la organización. Debemos tener en cuenta que los distintos sectores de la 
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empresa (Campo – Empaque – Industrias – y ahora Biogás) están interrelacionados y por 
lo tanto se deben definir los precios de transferencia entre los mismos. 

Estado de Costos: Utilizamos un modelo de costeo variable. Una consideración a 
tener en cuenta es el recupero a través de CER´s. Como vimos anteriormente una vez 
aprobado el proyecto como MDL tendremos un recupero muy importante y como tal 
debemos contabilizarlo. 

El siguiente cuadro se presenta el Estado de Costos, donde observamos cómo se 
agrupan según su clasificación, para llegar a obtener el costo por metro cúbico. 

ESTADO DE COSTOS 
 
 
COSTOS VARIABLES 
 $ u$s 
Costos Variables Directos:   

MP – Efluente   
Otros   

TOTAL COSTOS VARIABLES DIRECTOS   
   
Costos Variables Indirectos:   

Mano de Obra   
Gastos de Mantenimiento   
Energéticos   
Indumentaria   
Elementos de Protección Personal   
Otros   

TOTAL COSTOS VARIABLES INDIRECTOS   
TOTAL COSTOS VARIABLES   
Recupero CER´s   
COSTO VARIABLE NETO   
 

 

COSTOS FIJOS 
 $ u$s 
Costos Fijos:   

Planta Piloto   
Alquileres   
Seguros   
Inversiones   
Otros   

Costos Fijos antes de Amortizaciones    
Amortizaciones   

Costos Fijos después de Amortizaciones    
TOTAL COSTOS FIJOS   
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Estado de Resultados: Manteniendo el modelo de Costeo Directo se presenta el 
Estado de Resultados partiendo del Precio de Venta del metro cúbico de Biogás. 
Posteriormente calculamos la Contribución Marginal Unitaria y luego obtenemos la 
Contribución Marginal total según el volumen producido. Finalmente se detrae de la 
misma los costos fijos y obtenemos el resultado de la empresa antes y después de 
amortizaciones. El cuadro siguiente expone lo explicado: 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 $ u$s 
Precio de Venta Unitario   
- Costos Variables Directos   
= Contribución Marginal Primaria   
- Costos Variables Indirectos   
+ Recupero CER´s   
= Contribución Marginal Unitaria   
* Unidades Producidas (m3)   
= Contribución Marginal Total   
- Costos Fijos antes de Amortizaciones   
Resultado antes de Amortizaciones   
- Amortizaciones   
Resultado después de Amortizaciones   
 

10. Conclusión 

El sistema de tratamiento de efluentes permitirá cumplir con la norma, no generar 
olores y no emitir metano a la atmósfera.  

Para esto se analizó el proceso de las fábricas, se realizó un aforo-caracterización 
de los efluentes, se realizó durante 4 meses el seguimiento de reactores piloto, se 
consiguió los parámetros necesarios para dimensionar y diseñar el sistema de 
tratamiento, se ubicó un inóculo bacteriano adaptado a este tipo de efluente, y se sentó 
las bases para su crecimiento paulatino en 6 meses, de tal manera que la empresa pueda 
tener cantidades suficientes para iniciar su proyecto MDL sobre bases confiables. 

De esta manera se logrará remover el 95% de la carga orgánica para el 
cumplimiento con la normatividad de uso de efluentes en riego.  

Los lodos de la laguna facultativa o de sedimentación serán recirculados, y los 
lodos excedentes serán retirados de los biodigestores para ser usados en aplicación 
directa sobre la plantación como abono orgánico o bien secado en lechos para su uso 
posterior como abono orgánico seco o en co-compostaje  con los demás sub-productos 
de la empresa. 

El sistema de aprovechamiento del biogás capturado adoptará una sola 
configuración: La generación de energía térmica (vapor) en las calderas. 

El sobrante de biogás será inicialmente quemado en una tea abierta, y en una 
segunda etapa será probablemente aprovechado para pre-calentar el aire de los 
secadores y aumentar en consecuencia las economías de gas natural.  
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La inversión en este proyecto ambiental cumple con todos los criterios para ser 
registrado como MDL en la UNFCCC, de manera a poder comercializar los Certificados 
de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. 

Con este proyecto se economizará 3,3 millones de m3 de gas natural al año a 
partir del 2010, y se generará entre 43.000 y 57.000 CER´s por año según la molienda. 

Para llegar a la concreción del proyecto además de hacer los estudios técnicos se 
hizo un análisis de costos que nos permitió decidir sobre las diferentes alternativas a 
tomar. Así llegamos a la obtención de Biogás y a su uso en las calderas de la Planta B. 

Llevar a cabo un modelo de costeo variable nos permitirá poder decidir sobre las 
distintas alternativas que se nos irán presentado a medida que avance el proyecto. A 
medida que obtengamos más Biogás se analizarán posibles utilizaciones en otros 
sectores de la industria o bien la venta a otras industrias del medio. Es un proyecto muy 
ambicioso y está diseñado para ir creciendo en el futuro. La utilización de energía 
renovable será una constante en el mundo que se nos avecina y con este proyecto 
buscamos estar a la vanguardia en la materia. 
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An empirical study 
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ABSTRACT 
 
The predominant aspect of this article is the approach of cooperative foundations of 
doctrine and the requirement of minimum capital to cover risks, and their influence, or not, 
the profitability of credit cooperatives of Sicoob Central Crediminas. In fact, in many 
countries around the ghost of the crisis, there is the high indebtedness of banks (even in 
some notorious heavens of prosperity), and both the academy as the professionals assist 
with the growth of true horror and corporate accounting problems, including the need for 
assistance to problem banks (in the U.S., eg). In this context, the activities of credit 
cooperatives involve taking various types of risks such as credit, market, liquidity, 
operational and reputation. Aware that non-identification and measurement of exposures 
taken can lead to imbalances of property and to cause a collapse in the credit 
cooperative, make the relevant empirical research that is proposed this paper, especially 
considering the events after August 2008. It is through a regression analysis, the known 
association of these variables, with the intention of contributing to a better understanding 
of the current status of cooperative credit to the standards imposed on minimum capital 
and thus be able to suggest reasons that explain the results. 
 
 
Key-words: Credit Cooperatives, Agreement of Basiléia I and II, Accounting. 
 
 

 

 



 

 

 

329 

Introduction 

The historical process has shown that the economic stability of a country is closely linked, 
among other factors, a solid financial system, and that sound is perceived when the 
components of the system, and perform their functions of financial intermediation, meet 
the expectations of their customers and maintain an acceptable standard of confidence in 
the market. The bodies responsible for banking supervision are also aware of the need for 
strict and effective controls to ensure the soundness, safety and trust in the institutions of 
the system. 

However, especially considering the notable events that occurred after August 2008 in 
many countries around the ghost of the crisis, there is the high indebtedness of banks 
(even in some notorious heavens of prosperity). Both the academy as the professionals 
assist with the growth of true horror and corporate accounting problems, including the 
need for relief (a virtual "state") of problem banks (in the U.S., eg). This troubled context, 
participants, with growing importance, the credit cooperatives. 

With the aim to explore whether there is relationship between the minimum capital 
requirement as the structure of risk weighted assets, and profitability of the credit 
cooperatives Sicoob Central Crediminas, the hypothesis pursued in this article, in view of 
the relationships highlighted in the literature, is: 

H0 = There is no significant relationship between Basiléia Index (the relationship between 
heritage and that of cooperatives based on risk weighted assets) and profitability of the 
Cooperative Credit Sicoob Central Crediminas; 

H1 = There is a significant inverse relationship between Basiléia Index and profitability of 
the Cooperative Credit Sicoob Central Crediminas.. 

To achieve these objectives, we developed a literature review and empirical research. The 
review aims to develop the theoretical bases of the article, involving issues such as 
Cooperatives, Basiléia (Minimum Capital Requirement), Accounting (Return x Risk). 

In empirical research it was through the method of regression, knowing the level of 
correlation exists or not between the Minimum Capital Requirement and Return of the 
ninety-six cooperatives of Sicoob Central Crediminas the period from 2001 to 2005, and 
suggest possible reasons that could explain the results. 

1. Cooperativism 

According to Pinho (2004), the cooperative emerged with Industrial Revolution, as a way 
to soften the economic and social traumas that it has, because the manufacturer in its first 
stage has meant that the craftsmen and workers migrate to big cities, attracted by 
factories in search of better living conditions. This migration has meant that there was an 
excess of labor, resulting in the exploitation of workers in abusive and inhumane, with 
journey to work up to 16 hours / day, with low wages they are not guaranteed the 
purchase of food, forcing women and children to enter the labor market so inhumane. 

Menezes (2004, p.142) states that in broad vision and the objective of every cooperative 
is the sum of two projects: the social and economic. In the social side, the cooperative 
hoped that the cooperative offers them a dignified life, or less unworthy, through 
education, health, housing, skills training, among others. The first relates to economic 
work and income to support the social project. The success of the economy and that 
ensures the success of the company. 
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This article comes from “Credit Cooperative”: the first term expresses an organization of 
people for a common enterprise, in any branch of activity. Already the term credit is and 
adjective: highlights the cooperative as a branch of business - the cooperative credit 
branch (MENEZES, 2004, p1). 

According Meinen (2002) there are thirty-seven thousand cooperatives, one hundred and 
twelve million people cooperative in ninety countries from different continents, driven by 
many reasons, seek the cooperation of credit, whether in the field or in the city in 
prosperous countries or underdeveloped , the answer to their demands for credit and 
financial services in general. 

The Sicoob Central Crediminas has ninety-six Cooperative Singles, three hundred and 
twenty-six posts of Cooperative Services and provides financial services to two hundred 
fifty thousand and seventy-three members. Displays also: 

 

Total Deposits   R$ 786.337.258,76 

Loans    R$ 931.484.724,87 

Owners' Equity  R$ 337.870.331,23  

 

Source: Intranet Crediminas – Aprill/2006 

 

2. Basiléia I and II : Minimum Capital Requirement 

2.1. Basiléia Agreement 

In 1988, the BIS (BIS - The Bank for International Settlements - founded in 1930, is an 
international organization, headquartered in Basiléia, Switzerland, is an open capital 
company that has many shareholders as Central Banks), published the document 
"International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ", establishing 
minimum capital requirement, which is popular as the Basiléia Agreement, signed in 
Switzerland by banks belonging to the G-10, with the objective of strengthening the 
stability of the international financial system. 

The main objective of the agreement was part of reserve capital to cover potential losses, 
arising, for example, between active and passive neglect, at times of high volatility of 
interest rates and financial market. More than one hundred countries have introduced the 
recommendations of the agreement in their financial systems (BIS, 2001c: 11), which 
shows the importance and acceptance of the proposals of the Committee on Banking 
Supervision. 

According to Niyama and Gomes (2000), the main objectives of that agreement were, 
first, minimize the risk of bank failure that could affect the international scene and to 
maintain reasonable levels of solvency and liquidity of the international financial system. 
Furthermore, had the goal to unify the standards institutions in different countries, creating 
more equitable basis for comparative analysis of these institutions in an international 
context, reducing inequalities. 
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2.1.1. 1988 Basiléia Agreement - Rationale 

The financial system remain, particularly for the credibility it gained with clients. This 
condition, combined with its liquidity and solvency, are crucial for their survival. 

In the eighties, there was a demand by the G10 central banks to the Basiléia Committee 
in order to access the comparability of different forms of capital adequacy used by 
member countries and organize recommendations of measurement, in addition to the 
development of minimum standards of adequacy of capital. The origin of this concern was 
the weakening of the financial system due to its high degree of exposure to the debts of 
least developed countries, besides the growth of off-balance transactions (letters of credit, 
guarantees for loans and derivatives) that were not captured by capital requirements of 
traditional, based on assets in explicit statements. 

Until the implementation of the Basiléia Agreement, the control by the banking supervision 
was made up of liabilities, which in Brazil, could not be more than fifteen times the value 
of Owners' Equity, which encouraged banks to capture deposits, giving them greater 
liquidity. Furthermore, with this emphasis on clients´s capture, had more resources for use 
in credit operations or even cash. For this system, banks were encouraged to take risks 
and, in cases of adverse outcomes, would the intervention of the Central Banks. 

The Central Bank of Brazil followed the recommendations of the BIS, with respect to 
minimum percentage applied to the factors of risk weighting of assets and most of the 
suggestions contained in the 1994 Agreement and its modifications. The weights for the 
assets at risk at 0, 20, 50 and 100% are suggested in the document published by the BIS 
in 1988, called the International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards. 

The main criticism of the agreement is the standardization of rules, which would lead to a 
more flexible approach to rules of the market practices. 

2.2. Additional requirements of the 1988 Agreement 

In light of the limitations of the proposed Agreement in 1988, the Committee proposed 
additional rules to cover the market risks, interest rate and counterparty. 

Thus, in accordance with the Amendment of 1996, banks would maintain capital not only 
in terms of exposure to credit risk, as well as to market risk, which is defined by the BCBS 
(1996b, p. 1) and risk of loss of positions within and outside the balance sheet according 
to movements in market prices. 

The risk of the market manifests itself when the value of a portfolio varies according to 
variations occurring in the prices of financial instruments. These variations may be caused 
by changes in interest rates or exchange rate prevailing in the market, or even by changes 
in supply and demand for each financial instrument. 
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2.3. New Agreement – Basiléia II 

Seek to implement a framework of rules more flexible and sensitive to the behavior of 
banks, the new agreement seeks to minimize the problems arising from the 
standardization imposed by more general rules, however, central to the regulation are the 
rules of behavior represented by the requirements of adequacy of capital. 

To provide an approach to managing risks more complete and sophisticated, the Basiléia 
Committee's finalized on 26 June 2004 a new version of the agreement of capital, known 
as Basiléia II, and released the final version of this agreement, known as International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, 
which came to supplement and replace the first agreement. 

The changes in the calculation of minimum capital to be maintained by banks in terms of 
exposure risk of your portfolio will include not only the credit risks (Agreement 1988) and 
Market (Amendment 1996), as well as operational risks . The treatment of credit risk has 
been redesigned, while the risks of the market continued to be measured from the model 
VAR (Value at Risk - a statistical measure used most, currently, to quantify the market risk 
and is defined as the maximum expected loss that a asset or portfolio may suffer in 
certain time, under normal market conditions, and given confidence interval). 

Datz (2002) believes that the main novelty of the second agreement is the inclusion, along 
with the market risks and credit of the need to allocate capital to cover operational risks. 
As the BIS definition, operational risk is that losses related to failure or inadequacy of: 
people, systems, processes and external events. This proposal seeks to improve the 
adequacy of capital structure to the various risk factors, providing incentives for banks to 
develop internally, more sophisticated mechanisms for managing risk. 

As detailed in the document "A New Capital Adequacy Framework" (1999a), the system of 
capital adequacy proposed by the Committee on Banking Supervision in Basiléia, 
characterized by the recommendation that financial institutions hold capital against the 
risks assumed, is based on three pillars, which are complementary and, acting together, 
are essential elements of a system in which the capital that aims to ensure the soundness 
and stability of the financial system. 

Summarizing the 3 pillars, the pillar I - Application of Capital, proposes methodologies that 
aim to capture greater differentiation of risk present in financial institutions. The Pillar II 
suggests a greater proximity to banking supervision, which, combined with offering the 
Pillar III, requires greater transparency of financial institutions to prevent systemic risk. An 
important message is that financial institutions will have to find, so spontaneous, 
advances in its internal controls to identify, quantify and manage risks. 

Central Bank of Brazil Resolution 2099 of 17/08/1994, is the first legislative act which 
provides the framework of Brazil to the principles and recommendations of the 
International Agreement of Basiléia, 1988. In its Annex IV, the Central Bank of Brazil 
established a requirement for maintenance, financial institutions, the value of net worth 
consistent with the degree of risk of the structure of its assets and is seen, therefore, the 
rules set by the BIS in 1988 , regarding the minimum percentage applied to the factors of 
risk weighting of assets and most of the suggestions contained in the 1994 Agreement 
and its modifications. 

In 1998, the National Monetary Council through the Central Bank of Brazil fell to 
Resolution 2554, as amended and supplemented by 2771, making compulsory the 
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implementation of the Basiléia Agreement on Credit Cooperatives, as happens in the 
banks. 

2.4. Impacts caused by the requirement of minimum allocation of capital 

The Agreement of Basiléia has been some criticism, and the actual effect of divergent 
implementation of rules on minimum capital based on risk. The strong point of the 
Basiléial Agreement of 1988 is its simplicity, the point to have been deployed in several 
countries that had banking practices and different accounting standards. 

Hall (1989) criticizes the very scope and the need for rules made by the agreement, or the 
adequacy of capital. According to him, a historical analysis of most bank insolvencies 
show that these were caused much panic in financial mismanagement or fraud, than by 
inadequate maintenance of capital. 

Some critics argue that the agreement contributes to a recession after its deployment, 
because the weight of higher risk associated with bonds issued by companies with 
respect to those issued by governments would have allowed a migration of resources to 
them, restricting the access of firms to credit. 

Berger, Herring and Szego (1995) did a study exploring the relationship between capital 
and profitability with the assumption of finding an inverse relationship between the 
variables, based on models of perfect markets with symmetric information between banks 
and investors. Established that, with high capital, the risks are reduced, causing reduction 
in the return expected by investors. 

Based on accounting data of banks in the United States in the period 1983 to 1989, the 
results were different from those expected, as was evidenced positive relationship 
between indicators. The author warrants that the fact was due to higher capital values 
retained in the institutions. 

Jackson et al. (1999), reviewed six papers, including research involving the banking 
markets of Germany, Canada, United States, Holland, England, Japan and Switzerland, 
trying to verify the relationship between banks' profitability and capital requirements. The 
authors, after examining the papers, found that the work produced divergent results and 
not conclusive. 

Finally, the Committee in 1999, from the compilation of a series of studies conducted by 
academics and within central banks and supervisory agencies of the G10, published a 
review (BCBS, 1999a) on the agreement: 

a) The introduction of fixed minimum capital requirements led to increased rates of 
capital of banks in different countries. This increase can be effect to the 
Agreement, as well as the increased market discipline. 

b) The increase of capital and reduction of assets with higher risk weighting have 
established the setting of the capital / asset. The type of setting used depends on 
the phase of the business cycle and the financial situation of the bank. 

c) Authors believe that the application of capital requirements in a uniform way to 
broad classes of assets may induce banks to make changes toward more risky 
assets, and generally more profitable. 

d) With the creation of capital required to meet the standards established in the 
agreement the banks began to hold arbitrations between the capital who would like 
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to keep as safe for loans and capital they actually have to keep depending on the 
agreement. An example of such arbitration is securitization. 

e) On the assumption that the introduction of minimum capital requirement would 
have negative effects on competitiveness of banks, the research did not show 
significant conclusions for this assertion, since it results from a wide range of 
variables. Sometimes it may be that the requirement of the agreement leads to 
movements of cuts in borrowing, which degrades the economy as a whole. 
However, according to the committee to decrease the risk of a breach of the banks 
would have positive impacts on the real economy. 

 
3. The Accounting and the Cooperativism 

Cooperatives, governed by Law 5764/71 and regulations of the Central Bank of Brazil, 
they must have an account dedicated to economic and financial situation, informing its 
members and users about the resources available to the cooperative, and on the social 
function which must be exercised to its members and society in general. 

The Brazilian accounting standards, specifically for Cooperative Entities - NBC-T-10.8, 
have the purpose of, as your item 10.8.1.1: establish specific procedures and criteria for 
evaluating property and record of changes in structure of the statements, and minimum 
information to be included in notes to the Cooperative Entities. 

The Central Bank of Brazil, in its manual of Banking Supervision (2002a), advocates the 
adoption of practices that require the greatest possible transparency by financial 
institutions "so that" the public is well informed to choose to which institutions like work. 
Thus, the best are rewarded by the market discipline". 

Finally, taking risks is at the heart of the activities of a cooperative, however, maintaining a 
good image and reliability before the public is a prerequisite for the survival of individuals. 
In this context, refers to risk management as key element for the success of these, and 
widely distributed by the regulations, the minimum capital requirement according to the 
risk taken, and duly supported by accounting. 

The objective of this paper is not to delve into the theories of finance, however as the 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), the second and this reinforces ROSS (2002), the 
expected return of an asset depends on their risk. Therefore, a positive relationship 
between risk and expected return, so that investors show interest in assets that have 
returns consistent with the perceived risk. 

Therefore, users to make their forecasts about the future performance of cooperatives 
should not look only for profit and financial flows in the past, should also consider the risks 
involved. The user's information needs through this, choose the alternative investment 
that provides a combination of higher returns with lower risk. And considering the 
relationship between risk and return, it is important that the relevant standards are met the 
minimum requirement of capital to cover risks assumed by the cooperative, focused in this 
article. 

Gitman (2003) says that risk is the probability that the real return is different from the 
expected return. In this sense, risk is used in place of uncertainty with reference to 
variability of returns. 

To Datz (2002), the adverse effects of a crisis in an institution all justify the concern of the 
international financial community with the stability of the financial system. One of the main 
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characteristics of these institutions is their high degree of leverage. How your liability is 
basically formed with resources from the real sector of the economy, a banking crisis 
affects the whole society without distinction. 

Finally, the accounts incorporating the system of internal controls, provide information 
accurate, complete and timely manner, so that they serve as a management tool for 
administration, to enable the identification, evaluation and control of the risks involved in 
various operations made to minimize the risk of insolvency of the system. 

According to GEPLA (Management Planning Sicoob of Central Crediminas), analysis of 
indices, through experience and statistical and econometric tests, proved to be very 
effective in situations of insolvency prediction of cooperatives. 

Will be addressed, according to GEPLA, the rates of return of the PLA (equity adjusted), 
Return on Assets, and Global Spread rate debt (which will be used to address Financial 
Leverage). 

To achieve the purpose of this study will be calculated, also the index of Basiléia for the 
Cooperative Sicoob Central Crediminas, being the dependent variable, and the other (the 
PLA Profitability, Return on Assets, Spread Global, Index and Degree of Indebtedness of 
Financial Leverage), independent variables in order to contribute to an analysis of current 
situation of faith in relation to the application of rules on capital. 



 

 

 

336 

4. Search Results 

In empirical research it was through the method of regression, knowing the level of 
correlation exists or not between the Minimum Capital Requirement and Return of the 
ninety-six cooperatives of Sicoob Central Crediminas the period from 2001 to 2005, and 
suggest possible reasons that could explain the results. 

We used the software used: Minitab 13, Excel 2003 and SPSS 13.0. The descriptive 
analysis for the following indexes: 

 

 

Descriptive Statistics 
Basiléia 

Return of 
Owners' 
Equity 

Retunr of 
Assets 

Spread 
 

Indebtedness

 

Average 
32,883 1,625 0,379 1,512 3,522 

Median 31,472 1,715 0,422 1,501 3,400 

 

Standard Deviation 
10,685 1,640 0,388 0,287 1,339 

minimum -9,948 -5,631 -2,370 0,894 1,481 

maximum 71,324 11,46 1,082 2,210 9,619 

 

Percentile – 25 
26,913 1,194 0,270 1,328 2,600 

 

Percentile –75 
39,075 2,152 0,532 1,717 4,106 

Valids 92 92 92 92 92 

 

Source: authors' calculations 
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The table below shows the correlation coefficient and respective p values of Pearson's 
test and the index Sperman between Basiléia and the other indices according to Triola 
(1999): 

 

Basiléia 

Parametric Non parametric Statistical Approach 

Correlation 
coefficient P - Value (Pearson) 

Correlation 
coefficient P – Value 

Sperman) 

Return of Owners' 
Equity -0,139 0,186 -0,008 0,941 

Retunr of Assets 0,597 0,000 0,422 0,000 

Spread 0,201 0,055 0,264 0,011 

Indebtedness -0,763 0,000 -0,884 0,000 

Degree of financial 
leverage -0,331 0,001 -0,409 0,000 
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5. Analysis of Linear Regressions 

5.1. Regression of Return on Assets and Basiléia Index 

Model: Return of Assets = 0,000494 + 0,000116 * Basiléia Index 

Verification of the model assumptions:  

- Homoscedasticity - constant variance 

- Normality – the waste have normal distribution 

- Independence - the waste is not correlated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Regression of Indebtedness and Basiléia Index 
 
Model: Indebtedness = 7,52 - 0,124 * Basiléia Index 

Verification of the model assumptions:  

- Homoscedasticity - constant variance 

- Normality – the waste have normal distribution 

- Independence - the waste is not correlated 
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5.3. Regression of Degree of financial leverage and Basiléia Index 
 
Model: ln degree of financial leverage = 3,98 - 0,0418 * Basiléia Index 

Verification of the model assumptions:  

- Homoscedasticity - constant variance 

- Normality – the waste have normal distribution 

- Independence - the waste is not correlated 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Regression of Spread and Basiléia Index 
 
Model: Spread = 0,0117 +0,000107 * Basiléia Index 

Verification of the model assumptions:  

- Homoscedasticity - constant variance 

- Normality – the waste have normal distribution 

- Independence - the waste is not correlated 
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6. Analysis of results 

 

According to the Financial Stability Report, published by the Central Bank of Brazil in May 
2004, the average rate of Basiléia's National Financial System in December 2003, was 
19%. Credit unions in the period studied and the sample involved, had an average of 
32.88% and median of 31.42%. 

The financial system can make use of loopholes in the agreement on the funding, through 
the purchase of securities on the capital market, which in certain cases, such as the 
federal government securities would be exempt from any consideration of equity, as the 
weighting applied be zero. The cooperative system, object of this study, does not work in 
the capital market and therefore the results for the index of Basiléia is not affected by this 
strategy. 

Another possible alternative for use by the banking system to reduce the capital 
requirements without a commensurate reduction in exposure to risk would be the 
securitization of assets. In this case the banks are merely intermediaries, receiving only its 
provision of services. Article not found the arbitration of capital by the cooperatives 
analyzed, which still does not operate with securitization of assets. 

The results found in this article: 

a) showed no significant relationship between the index of Basiléia and the 
profitability of the cooperatives Owner´s Equity = Hypothesis H0; 

b) However, the index return of assets was identified a positive correlation = refuted 
the hypothesis H1; 

c) has an index of profitability, the Global Spread presented a low correlation, but 
significant for the test Sperman; 

d) Indebtedness of the Index is a index of capital structure and showed a strong 
negative correlation with the Basiléia Index; 

e) found the association between the Basiléia Index with the degree of financial 
leverage, continued with the logistic regression analysis and identified a negative 
correlation is reasonable. 

 

The cooperative system works with a relatively low degree of leverage, with greater 
aversion to risk, or a more cautious and conservative, being associated, usually, the 
preference for liquidity in the composition of its portfolio of applications. The price to be 
paid by the system may be the restriction of their growth. 

The increase in the degree of leverage of cooperatives as a result of a more aggressive 
active in its operations, may result in better opportunities for profit, especially in times of 
greater optimism, so that the institutions grow more quickly. Techniques of administration 
of passive play a strategic role in order to reduce the need for reserves and increase the 
amount of money received from third parties, in a manner consistent with the leverage of 
the loans. 

There is a significant inverse relationship and, as cooperatives retain the Basiléia Index 
well above the minimum required, the indication is that it is working with assets of lower 
risk and therefore with potential for lower returns, of abdicating earn higher returns . 
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Final Considerations 

 

According to some notable events that occurred after August 2008 in many countries 
around the ghost of the crisis, there is the high indebtedness of banks (even in some 
notorious heavens of prosperity) and the need to rescue the financial institutions 
problems. This troubled context, participants, with growing importance, the credit 
cooperatives. 

The results here suggest that in the case of credit cooperatives Sicoob of Central 
Crediminas, requirements that deal minimum capital by risk weighted assets, appear to 
cause significant modifications in the results, and show they are not barriers to 
management and the management of belief, because the flexibility given to institutions to 
manage their assets to facilitate clearance of those aspects highlighted capital. 

In light of these issues highlighted, the minimum capital requirements can not produce the 
expected impacts and possible to occur, such as reducing the profitability and risk of 
insolvency, according to results of empirical research conducted. 
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RESUMO 
 
O ambiente empresarial vem passando, nos últimos anos, por um período de 
consideráveis modificações no tocante ao gerenciamento em geral. A estreita relação 
meio ambiente e desenvolvimento empresarial podem representar uma alternativa de 
solução de questões desta natureza, nas quais o cerne passa a ser a convivência 
possível entre a utilização de tecnologias e processos para a garantia da produção com 
qualidade e o desenvolvimento sustentável. Desta forma, as organizações não podem 
mais desconsiderar os aspectos relacionados à preservação do meio ambiente e a 
variável ambiental torna-se um importante diferencial competitivo com a qual as 
empresas devem se preocupar.  O Objetivo do estudo de caso é a análise dos custos 
ambientais referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos e efluentes industriais 
envolvidos nas atividades operacionais que incluem: acondicionamento, tratamento, 
lançamento e disposição de resíduos e efluentes na indústria sucroalcooleira em 
detrimento aos sistemas de custeio conhecidos: absorção e ABC. A metodologia foi 
baseada na coleta e compilação dos dados em planilha excell e posterior analise da 
comparabilidade entre os dois sistemas de custeio. O estudo demonstrou na 
comparabilidade dos métodos de custeio aplicados que dependendo dos direcionadores 
utilizados há significativas variações em relação aos métodos o que pode distorcer 
decisões no gerenciamento dos recursos aplicados na gestão dos gastos de natureza 
ambiental. Visto pela atual metodologia praticada pela maioria das empresas deste setor, 
estes custos são tratados como custos de produção. 

 

Palavras Chave: Resíduos, Efluentes, Custo Ambiental, Sistemas de Custeio. 



 

 

 

346 

1 -  INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

 
 
A necessidade de um sistema dinâmico de informação que atenda às 

exigências de tomadas de decisão empresarial faz com que as empresas cada vez mais, 
busquem ferramentas auxiliares. 

 
Não é comum, que as demonstrações contábeis em conjunto com as 

ferramentas de análise de custos existentes, contemplem itens que identifiquem os 
gastos ligados diretamente aos de natureza ambiental. 

 
A explicação é que o ambiente empresarial vem passando, nos últimos 

anos, por um período de consideráveis modificações, onde a relação meio ambiente e 
desenvolvimento necessitam de evidenciação e divulgação. 

 
Percebe-se que as organizações de um modo geral, não podem mais 

desconsiderar os aspectos relacionados à preservação do meio ambiente. Diante disso, a 
variável ambiental vem se tornando mais um importante diferencial competitivo com o 
qual as empresas devem se preocupar. 

 
Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho foi o de apresentar o 

custo ambiental do gerenciamento dos principais resíduos sólidos e efluentes industriais 
na indústria sucroalcooleira, com comparação do método de custeio por absorção e do 
custeio baseado em atividades. Os custos ambientais aqui definidos são aqueles 
relacionados direta ou indiretamente com o gerenciamento dos resíduos e efluentes 
gerados no processo de fabricação do açúcar e do álcool. 

 
Na parte empírica realizou-se a pesquisa em uma empresa do setor 

sucroalcooleiro, coletando dados da safra 2006/2005, sobre a geração dos resíduos e 
efluentes conhecidos como água residuária, bagaço, torta de filtro e vinhaça, todos de 
grande representatividade quantitativa no processo produtivo, considerando-se então 
como objetivos específicos: 

 
• Identificação e caracterização dos principais resíduos sólidos e efluentes 

industriais gerados ao longo do processo de fabricação do açúcar e do álcool 
Identificação e caracterização dos principais resíduos sólidos e efluentes 
industriais; 

• Levantamento dos gastos decorrentes do gerenciamento dos resíduos sólidos e 
efluentes industriais. Análise dos controles existentes sobre as atividades 
geradoras; 

• Comparação dos sistemas de custeio por absorção e custeio baseado em 
atividades relacionadas à geração dos resíduos e efluentes, objeto do trabalho; 
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2 – CUSTOS AMBIENTAIS 
 
Os custos ambientais tratados neste trabalho são aqui definidos como 

aqueles relacionados direta ou indiretamente com o gerenciamento dos resíduos sólidos 
e efluentes gerados no processo de fabricação do açúcar e do álcool. 

 
O termo “custo ambiental” é, ainda hoje, de difícil conceituação, pois a 

teoria não apresenta uma definição clara e objetiva do que se considera como um custo 
ambiental. A primeira dificuldade que se encontra ao se trabalhar com os custos 
ambientais é o próprio fato de serem estes, em sua maioria, custos intangíveis, uma vez 
que se sabe da sua existência, porém sua quantificação e valoração tornam-se 
questionáveis.   

 
Todo tipo de processo produtivo gera resíduos que estão diretamente 

relacionados com a maior ou a menor ocorrência de impactos ambientais. Na medida em 
que se obtêm informações quantitativas e qualitativas sobre os resíduos gerados no 
processo, a tomada de decisão sobre o que fazer com os resíduos gerados ou ainda, 
como reduzir sua geração, torna-se de fundamental importância. 

 
Segundo Gardênia (2007:193) os Custos ambientais são os  gastos  que 

 a  empresa  realiza,  que  têm  relação  com  o meio ambiente e que são necessários 
para consecução de sua atividade-fim, são geralmente classificados como custos 
ambientais. O registro dos custos ambientais será feito pelo valor efetivo do gasto, 
envolvendo os diversos tipos de gastos que a empresa deve internalizar, inclusive os de  
preservação, manutenção e recuperação. 
 

Para Tinoco e Kraemer (2004:p.168) os custos ambientais são apenas um 
subconjunto de um universo mais vasto de custos necessários a uma adequada tomada 
de decisões, portanto, não são custos distintos, mas fazem parte de um sistema 
integrado de fluxos materiais e monetários que percorrem a empresa. Assim, os preços 
das matérias-primas escassas, da poluição e da deposição dos rejeitos, numa 
perspectiva macroeconômica, não mostram seu verdadeiro valor e seus custos para a 
sociedade. Sendo assim os riscos para a saúde, a remediação dos locais contaminados 
etc. são custos ambientais usualmente não suportados pelo poluidor, mas pelo público 
em geral. 

 
Bergamini (2000:10) enfatiza que: “Custo ambiental compreende o gasto 

referente ao gerenciamento de uma maneira responsável, dos impactos da atividade 
empresarial no meio ambiente, assim como qualquer custo incorrido para atender os 
objetivos e exigências ambientais dos órgãos de regulação, devendo ser reconhecido à 
partir do momento em que for identificado”. 

 
Consideram-se como despesas ambientais, segundo Ribeiro (1998: p. 95), 

todos os gastos envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no período e 
incorridos na área administrativa. Qualquer empresa necessita dos serviços de um 
departamento de recursos humanos ou do de compras, financeiro, de recepção e 
almoxarifado e estas áreas desenvolvem atividades inerentes à proteção do meio 
ambiente. 

 
Ressalte-se que tanto custos como despesas relativas à proteção 

ambiental não ocorrem em uma área isolada. È preciso investigar cada uma das 
unidades de trabalho da empresa para identificar onde são realizadas as atividades 
inerentes à proteção ambiental 
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Ribeiro (2005: p.180), destaca ainda sobre a mensuração dos custos 
ambientais:  

A mensuração dos custos ambientais tem esbarrado nas limitações 
dos instrumentos a contabilidade, já que, pela sua natureza, a 
maioria desses custos se enquadra na classificação de Custos 
Indiretos de Fabricação, ou o consumo dos recursos ocorre 
concomitantemente ao processo produtivo normal, dificultando, 
com isso, sua identificação.  
 

A identificação dos gastos de natureza ambiental é tarefa difícil, já 
que não temos como mensurar muito de seus componentes, tido até hoje como 
intangíveis. Ocorre na verdade, mais uma identificação e mensuração dos custos 
referentes às externalidades, ocasionadas pelos impactos decorrentes da má 
utilização do meio ambiente, ou a apuração dos custos envolvidos na preservação 
do meio ambiente. Esses poderão ser incorporados ao custo total, à medida que 
vão ocorrendo, para as empresas que, realmente, adotam uma gestão ambiental 
eficiente. 

 
Moura (2000: p.47), comenta que os custos identificados podem ser 

relatados as gerências e alta direção, sendo um bom caminho para solucionar o 
problema ambiental e de reduzir esse tipo de gastos (colaboração da contabilidade para 
o meio ambiente), pois ajuda também os gerentes e a alta administração notificarem as 
implicações financeiras da qualidade ambiental. 

 
Porém, somente a identificação e registro dos custos ambientais não 

resolvem os problemas. A solução dos problemas é conseqüência da existência de um 
sistema de Gestão Ambiental bem administrado, a identificação concreta dos problemas 
e suas causas, usando, por exemplo, um Sistema de Informações Gerenciais bem 
estruturado que ofereça dados para orientar decisões visando correções de problemas 
ambientais e reduções de custos, entre outros procedimentos. (Paiva: 2003, p.47) 

 
Para Moura (2000: p.49), a classificação de custos pode ser feita de 

diversas formas e à critério da empresa, desde a separação mais simples e direta entre 
custos diretos e indiretos, utilizada na contabilidade clássica, até outra forma mais 
minuciosa e específica. É importante que, antes de iniciar o longo processo de 
classificação e identificação dos custos, seja estudado e adotado um determinado 
método, permanecendo-se nele por um longo tempo, pois mudar no meio do processo 
resulta em confusão e perda de dados. 

 
Como se nota, seja qualquer tipo de atividade desenvolvida pela empresa 

e o sistema de custeio adotado, há a necessidade de segregação pormenorizada dos 
custos, sejam eles diretos ou indiretos.  Caso contrário, qualquer iniciativa de demonstrar 
a situação dos custos ambientais para a empresa, tornar-se-á sem sentido, pois os 
critérios adotados não foram explorados adequadamente. 
 

 
3. MÉTODOS DE CUSTEIO  
 

 Métodos de custeio são formas de apuração dos valores de custos dos 
bens, mercadorias ou serviços das entidades públicas e privadas.  Segundo Eller 
(2000:79), os métodos de custeio têm como função determinar o modo de como será 
atribuído Custo aos produtos. Vários são os métodos existentes, mas não pode se 
afirmar que um seja melhor ou que substitua o outro, pois são aplicáveis conforme 
características das entidades, como ramo de atividade, porte, grau de detalhamento 
desejado dos valores de custos, objetivos gerenciais etc. 
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 Ao escolher um sistema de custeio, os analistas de custos devem 

posicionar-se em buscar um conjunto de preceitos, coordenados entre si, que atenda a 
empresa, seja funcional e que respeite o princípio da relação custo - beneficio, ou seja, 
de nada adianta implantar um sistema de custeio muito detalhado em que as informações 
geradas não justificam os valores gastos para produzi-las. Por outro lado, o sistema, não 
pode ser tão sucinto que não gere as informações necessárias para a tomada de 
decisão. 

 
 Os três principais métodos de custeio abordados pela bibliografia de 

custos no Brasil referem-se ao custeio por absorção, ao custeio variável e ao custeio 
ABC.  Não se pode afirmar que um sistema seja melhor que outro, visto que cada um 
atende a determinadas empresas, distintamente, dependendo da atividade 
desempenhada, da formatação das informações requeridas e dos objetivos definidos 
pelos gestores. 
 
 
 
3.1  - CUSTEIO POR ABSORÇÃO 
 

O sistema de custeio tradicional ou por absorção surge seguindo o método 
derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos. Ele é num método de 
custeio que apropria os custos diretos e indiretos aos produtos, e, considera despesas 
relativas a administração, vendas e financeiras, como sendo do próprio período (Martins, 
2003:37). 

 
Segundo Garrison & Noreen (2001:79), custeio absorção é o método de 

apuração de custos que inclui todos os custos de fabricação – matérias, mão-de-obra e 
custos diretos, fixo e variável – como parte dos custos de uma unidade concluída do 
produto. 

 
No entanto, Padoveze (1997:234), ensina que é o método tradicional de 

custeamento, onde, para se obter os custos dos produtos considerando-se todos os 
gastos industriais, diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. “Os gastos industriais indiretos 
ou comuns são atribuídos aos produtos por critérios de distribuição”. 

 
Já Megliorini (2001:3), afirma que custeio por absorção é o método de 

custeio que consiste em atribuir aos produtos fabricados todos os custos de produção, 
quer de forma direta ou indireta (rateios). Assim, todos os custos, sejam eles fixos ou 
variáveis, são absorvidos pelos produtos. 

 
O método de custeio por absorção é o mais conhecido e mais utilizado no 

Brasil e único método aceito pela legislação brasileira do imposto de renda e talvez por 
esta razão, seja o mais utilizado pelas empresas. Além disso, este método de custeio é 
consagrado pela Lei 6.404/76 e atende perfeitamente aos princípios contábeis 
geralmente aceitos. Todavia, ao longo do tempo, o sistema de custeio por absorção 
demonstrou algumas falhas na sua utilização para afins gerenciais, dentre elas a 
desconsideração ou falta de distinção clara entre custos fixos e variáveis. Estes são 
elementos de custos importantes no controle de produtividade e precificação do produto. 

 
Segundo Atkinson et al. (2000), o custeio por absorção é um dos sistemas 

convencionais que atribuem os custos indiretos aos produtos em duas etapas. Na 
primeira etapa, o sistema identifica os custos indiretos aos vários departamentos de 
produção e, depois, todos os custos dos departamentos são distribuídos aos 
departamentos de produção. Na segunda etapa, o sistema aloca os custos indiretos 
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acumulados aos departamentos de produção aos produtos individuais, baseando-se em 
taxas de direcionadores de custos departamentais predeterminados. 

 
Na concepção de Padoveze (2000), as vantagens de utilizar o custeio por 

absorção são: (i) egue os princípios contábeis, sendo o método formalmente aceito, como 
requerido pela legislação do imposto de renda para propósitos de lucro, para 
determinação do imposto;(ii) ele agrega todos os custos, tanto os fixos como as variáveis; 
(iii) ele pode ser menos custoso de implementar, desde que ele não requeira separação. 

 
Martins (2003) no entanto, aponta as desvantagens do custeio por 

absorção quais sejam: (i) Os custos, por não se relacionarem com este ou aquele produto 
ou a esta ou aquela unidade, são quase sempre distribuídos à base de critérios de rateio, 
quase sempre com grande grau de arbitrariedade; (ii) o custo fixo por unidade depende 
ainda do volume de produção; pior de tudo isso, o custo de um produto pode variar em 
função da alteração de volume de outro produto; (iii) Os custos fixos existem 
independentes da fabricação ou não desta ou daquela unidade, e acabam presentes no 
mesmo montante, mesmo que ocorram oscilações (dentro de certos limites).  

 
Assim, dentro do contexto acima descrito, custeio por absorção consiste 

em alocar a totalidade dos custos variáveis e fixos aos produtos, considerando-os como 
elementos integrantes do custo do produto vendido. Este custeio é o que atende às 
exigências da legislação para efeito de avaliação do estoque de produtos acabados. É o 
método tradicional mais utilizado pelas empresas, através do qual o custo dos produtos é 
obtido por um somatório simples de todos os gastos industriais, utilizando os três 
elementos básicos de custos, tanto os diretos e indiretos ou fixos e variáveis. 

 
 
 3.2 -  CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES 

 
O custo ABC, é uma metodologia que procura reduzir sensivelmente as 

distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Um diferencial deste 
sistema é que a sua utilização, por exigir controles pormenorizados, proporciona o 
acompanhamento e correções devidas nos processos internos da empresa, ao mesmo 
tempo em que possibilita a implantação e/ou aperfeiçoamento dos controles internos da 
entidade. 

 
Ribeiro (2005) define e discute os gastos que podem ser classificados 

como ambientais, demonstra que o sistema de custeio por atividades se ajusta à 
apuração de tais custos, e evidencia a importância da gestão estratégico-econômica dos 
gastos ambientais. 

 
Segundo ANDERSEN (1997:211),  o custeio baseado em atividade – ABC 

é uma metodologia que mensura o custo e o desempenho de atividades, recursos e 
objetivos de custeio. Os recursos são atribuídos às atividades que são, na seqüência, 
atribuídas aos objetivos de custeio, reconhecendo então a relação causal existente entre 
os geradores de custos e atividades. 

 
Para CHING (2001:41), o ABC é um método de ratear os custos de um 

negócio de departamento para as atividades realizadas e de verificar como estas 
atividades estão relacionadas para a geração de receitas e consumo dos recursos. 

 
O método de custeio baseado em atividades embora conhecido há 

muito tempo, vem merecendo maior atenção, ultimamente, pelos profissionais, 
acadêmicos e pesquisadores, tendo em vista a possibilidade que ele oferece de 
aperfeiçoar a análise de custos tradicionais. O método de custeio tradicional assume 
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como pressuposto que são os produtos que consomem os recursos necessários para 
fabricá-los e ou comercializá-los. Por outro lado, no custeio, baseado em atividades, 
assume-se como pressuposto que os recursos de uma empresa são consumidos 
pelas suas atividades e não pelos produtos (Nakagawa, 1994:39).  

A idéia do ABC é simples e parte do princípio de que os recursos são 
consumidos pelas atividades e estas, por sua vez, são consumidas pelos objetos de 
custos.  Para uma melhor compreensão alguns conceitos são necessários. 

 
Recursos: São todos os insumos econômicos aplicados ou utilizados para a realização 
de uma atividade dentro de uma organização.  
Direcionadores de recursos ou de primeiro estágio: Martins (2003) define 
direcionadores de recursos como o fator que determina a ocorrência de uma atividade. 
Como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o direcionador 
é a verdadeira causa dos custos.  
Atividades: Para Brimson (1996), são processos que consomem recursos substanciais 
para gerar uma produção. Uma atividade descreve o modo como uma empresa emprega 
seu tempo e recursos para alcançar os objetivos empresariais. A função principal de uma 
atividade é converter recursos (matéria-prima, mão-de-obra e tecnologia) em produção 
(produtos/serviços). A análise de uma empresa considerando as atividades facilita a 
coerência dos objetivos, dá suporte à melhoria contínua e aperfeiçoa sistemas de suporte 
para decisão. 

Direcionadores de atividade ou de segundo estágio: Segundo Martins (2003), 
identifica a maneira como os produtos/serviços consomem atividades e serve para 
custear os objetos de custos, ou seja, indica a relação entre a atividade e os objetos 
de custos.  
 

Para Garrison; Noreen (2001), o segundo passo consiste em definir os 
direcionadores de custos. Os direcionadores de custos indicam o fator ou o índice que 
dá origem aos custos indiretos, fazendo com que as atividades agreguem valor e 
sejam realizadas.  Uma mesma atividade pode ter diversos direcionadores de custos, 
e, como acontece nas atividades, deve ser identificado e definido quais dos 
direcionadores identificados apresentam maior relação com o fato gerador de custos.  

 
 
4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Segundo Vergara (1998) uma pesquisa pode ser vista sob dois ângulos 

principais: quanto aos fins a que se propõe e quanto aos meios utilizados para tal. 
Quanto aos fins, pode ser entre outros tipos, exploratória. Já quanto aos meios e entre 
outros tipos, pode ser bibliográfica, documental e de campo.  

 
Este trabalho pode ser encarado como exploratório, pois que a área cujo 

conhecimento pretende-se atingir é ainda carente de sistematização e, por conseguinte 
traz na formulação, hipóteses significativas para posteriores pesquisas. Cervo e Bervian, 
(1996:49). Este tipo de pesquisa pode ser ainda entendido como a primeira etapa de uma 
investigação mais ampla, com a finalidade de levantar informações para estudos futuros. 

 
Com estas características, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, documental 

e de campo, para realizar as explorações necessárias ao desenvolvimento do trabalho. A 
pesquisa bibliográfica foi utilizada como forma de entrar em contato com os principais 
assuntos que se constituem nas bases de sustentação teórica do trabalho, 
especialmente, sobre temas que envolvem a geração de resíduos sólidos, efluentes 
industriais e custos ambientais. O caráter documental da pesquisa deve-se à busca de 
informações, dentro do universo empírico escolhido, recorrendo-se a documentos, 
normas e relatórios de uma empresa do setor sucroalcooleiro. 



 

 

 

352 

Na pesquisa de campo, procurou-se utilizar dados primários coletados na 
referida empresa, junto aos representantes da estrutura legal da empresa, ou seja, 
gerentes, supervisores e funcionários, responsáveis direta ou indiretamente pelas 
atividades de geração de resíduos e efluentes. E, por fim, a pesquisa pode ser encarada 
como sendo um estudo de caso (Cervo e Bervian, 1996:50), visto que a investigação está 
sendo realizada sobre uma determinada empresa, a fim de avaliar os aspectos 
relacionados aos objetivos deste trabalho. 

 
 Este método diferencia-se de outros, por não fazer generalizações 

estatísticas, e sim generalizações analíticas, nas quais as evidências empíricas trazidas 
geram um feedback à teoria, e não à população em que se inserem as empresas 
(Lazzarini, 1999:40). 

 
A pesquisa restringiu-se ao setor de produção da empresa, onde são 

gerados os resíduos sólidos e efluentes industriais, com dados quantitativos referentes à 
safra 2004/2005 (ano de 2.004), compreendendo o período de 15 de abril a 14 de 
novembro. A empresa foi escolhida por encampar a idéia de conhecer os custos 
relacionados ao gerenciamento dos resíduos e efluentes gerados ao longo do processo 
produtivo. Considerando fatores como limitações da pesquisa e representatividade 
quantitativa de resíduos e efluentes gerados, a pesquisa restringiu-se ainda a levantar 
somente dados (quantidades e gastos) de utilização da água no processo de moagem da 
cana, da geração da torta de filtro, do bagaço e da vinhaça. 

 
A primeira etapa após a pesquisa exploratória, foi o conhecimento do 

processo industrial como um todo. Neste sentido foram realizadas visitas técnicas e 
entrevistas, identificando todas as fases da produção de açúcar e álcool. Foi realizado um 
levantamento de informações na própria indústria, para possibilitar a investigação de 
trabalhos disponíveis na literatura, relativos a processos produtivos na indústria 
sucroalcooleira.  

 
A partir de visitas ao setor de produção como também na área de 

gerenciamento dos resíduos e efluentes, assim como acesso às informações disponíveis 
nos apontamentos existentes e de plantas das áreas operacionais, identificaram-se os 
principais tipos de resíduos e efluentes gerado em cada fase no processo, conforme 
quadro a seguir: 
         
 
Quadro 1 - Principais resíduos e efluentes gerados na produção de açúcar e álcool 
 

Fase de Produção Tipo de resíduo gerado 
 
Lavagem da Cana 

Águas residuárias, contendo terra, barro, 
areia, bagacilho e palha de cana. 

 
Moagem 

 
Bagaço 

 
Tratamento do Caldo e Caldeiraria 

 
Torta de filtro 

 
Destilaria 

 
Vinhaça 

   Fonte: Dados coletados pelo autor deste trabalho  
 
Pela inexistência de controle de informações sobre o gerenciamento de 

resíduos e efluentes na empresa, houve a necessidade de realizar alguns 
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questionamentos à fim de quantificar em valores o quanto efetivamente é gasto em 
relação ao gerenciamento dos resíduos e efluentes gerados, conforme segue:  

 
• Qual é a quantidade e os gastos em insumos como: matéria-prima, energia 
e água que a empresa usa?  
• Quais são as unidades de medida normalmente utilizadas? 
• Qual é a quantidade de resíduos e efluentes gerados? 
• De qual parte do processo eles vêm? 
• Quais porções de resíduos e efluentes têm retorno ao processo industrial 
como insumo? 
• Que tipos de custos que incorrem em função do gerenciamento dos 
resíduos e efluentes?  
• Quais as atividades relacionadas à geração dos resíduos e efluentes 
gerados no processo produtivo? 
•  

Utilizando-se da análise e observação do fluxo de entradas e saídas de 
cada processo e das informações prestadas pelos funcionários ligados diretamente a 
cada área, conseguiu-se identificar os pontos de geração de resíduos e se estes 
possuíam ou não controle sobre os mesmos. Após coleta dos dados, o estudo voltou-se 
para a análise e tabulação dos dados em planilha excel. 

 
Pela própria caracterização da pesquisa e devido aos objetivos a que se 

propunha o estudo, os dados foram coletados como descritos a seguir: 
 

• Quanto à pesquisa bibliográfica: foi feita em livros, revistas especializadas, 
artigos, teses, dissertações e “sites” da internet. 
• Quanto à pesquisa documental: foi feita em relatórios internos, planilhas e 
apontamentos, bem como a verificação de dados colhidos nos livros 
contábeis. Os dados, coletados por este meio, contribuíram para a verificação 
de montantes gastos pela empresa e que pudessem ser qualificados como 
custos ambientais, como se pretende classificar neste trabalho. 
• Quanto à pesquisa de campo: foram utilizadas planilhas de coletas de 
dados relativos aos gastos identificados com a geração de resíduos e 
efluentes durante a produção de açúcar e álcool. Os dados do primeiro e 
último mês da safra foram colhidos, diretamente, pelo autor deste trabalho e 
nos meses intermediários foram coletados pelos responsáveis de cada área, 
com acompanhamento periódico do autor. 
 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, cujo resultado deve culminar 
com a identificação dos gastos inerentes ao gerenciamento dos principais resíduos e 
efluentes gerados ao longo do processo de produção de açúcar e de álcool, o interesse 
maior reside muito mais na fixação de parâmetros de comparabilidade para próximos 
períodos de safra, visto ser esta, a primeira pesquisa desta natureza na empresa.  
 

5  – A GERAÇÃO E OS CUSTOS DOS RESÍDUOS E EFLUENTES NUMA 
USINA PILOTO 

 
Como principais resíduos e efluentes gerados no processo industrial da 

indústria sucroalcooleira citam-se: o bagaço, torta de filtro, terra de lavagem de cana, 
cinzas das caldeiras, fuligem dos lavadores de gases das chaminés e a vinhaça que 
apesar de ser líquida é classificada como resíduo sólido. Usualmente, estes resíduos são 
enviados e utilizados na lavoura como fertilizantes do solo, exceto o bagaço de cana que 
é queimado nas caldeiras, para geração de energia utilizada na própria empresa. 
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Para descrição destes resíduos e efluentes, foram eleitos por possuir maior 
representatividade quantitativa, os resíduos: água residuária, bagaço de cana, torta de 
filtro e a vinhaça. De forma resumida são assim caracterizados: 

 
A) - Água Residuária: Tem finalidade de eliminar sujidades como partículas de solo, 

areia, pedras e outras que prejudicam a extração do caldo de cana, além de danificar 
equipamentos. Mediante lavagem em circuito fechado, são extraídas as impurezas, 
utilizando-se duas (02) caixas de sedimentações. Estas caixas, assim chamadas, 
servem para retenção de todo o material particulado que foi carregado juntamente 
pelas águas no processo de lavagem de cana.  

 
B)-  Bagaço: Originário da extração do caldo das moendas, este resíduo é utilizado 
para a queima nas caldeiras para a produção de vapor e, consequentemente, energia 
que fazem operar os equipamentos do processo industrial. Na realidade, é 
considerado como um subproduto, pois o excedente é comercializável, tendo grande 
potencial de desenvolvimento para outros produtos, como celulose ou ração animal.   

      
C) Torta de Filtro: É o resíduo sólido originado dos filtros rotativos a vácuo e esteira 
desaguadora que recebem o lodo do processo de clarificação do caldo da cana, mais 
propriamente, dos decantadores de caldo. Sua utilização como fertilizante é um fator 
de grande importância na minimização dos resíduos gerados pela indústria de açúcar 
e álcool (Medeiros, et all, 2003). 

 
    D) - Vinhaça: Resíduo final da fabricação do álcool etílico por via fermentativa, é 

também conhecido por vinhoto, restilo caldo ou garapão, dependendo da região. É 
caracterizada como um efluente de destilarias com alto poder poluente e alto valor 
fertilizante. Sua carga poluente, cerca de cem vezes a do esgoto doméstico, decorre 
da sua riqueza em matéria orgânica e por possuir três importantes componentes: 
nitrogênio, fósforo e potássio. A vinhaça tem sido aplicada no solo como fertilizante, 
devido à grande quantidade de nutrientes que possui especialmente o potássio.  

 
Em cada fase de industrialização, pressupõe-se a existência de custos 

específicos na geração de cada tipo de resíduo e também possibilidades de recuperação 
destes gastos, seja através da venda dos próprios resíduos ou da utilização dentro da 
própria indústria, como é o caso da energia gerada na queima do bagaço.  

 
De um modo geral, cada usina de açúcar e álcool utiliza-se de uma 

metodologia de produção. Isto diz respeito a fase de moagem e extração da cana e os 
processamentos adicionais optativos que são caracterizados pela fabricação de açúcar, 
de álcool, geração de energia etc.  

 
Segundo TOMIYA (1994: pág.16) “..... a fase industrial de uma usina de 

açúcar e álcool é composta por seis centros: moendas, fábrica de açúcar, fábrica de 
álcool, geradores de energia, tratamento de resíduos e tratamento de caldo....”, 
demonstrados pela figura 01 à seguir: 

 
 

                          Figura 01 -  Fluxograma Resumido da fase industrial do processo 
 



 

 

 

355 

 
Fonte: TOMIYA (1994, pág.17), adaptado pelo autor  deste trabalho 

 
Utilizando-se dados reais de uma usina piloto, consideramos os custos 

envolvidos no processo de geração dos principais resíduos bem como a quantidade 
gerada na safra compreendida entre os meses de abril à novembro de 2.005, 
demonstrados conforme segue. 

 
Inicialmente foram obtidos os Custos mensais e a quantidade de cada 

resíduo sólido ou efluente industrial bem como a quantidade de cana processada no 
mês, conforme demonstrado pela tabela a seguir: 

 
Tabela 01 – Custos Mensais e Quantidades de cada resíduo e efluente 
 

MÊS 

CANA 
PROC. 
(Ton) 

CUSTO       
ÁGUA 

CUSTO       
BAGAÇO 

CUSTO       
TORTA 

CUSTO          
VINHAÇA 

TOTAL DOS 
CUSTOS 

abr/05 42.014 R$ 14.322 R$ 32.893 R$ 11.029 R$ 277.075  R$ 335.319  
mai/05 116.660 R$ 14.103 R$ 75.235 R$ 15.002 R$ 396.248  R$ 500.588  
jun/05 141.599 R$ 13.587 R$ 87.404 R$ 16.379 R$ 432.044  R$ 549.414  
jul/05 148.312 R$ 13.386 R$ 91.508 R$ 16.599 R$ 444.392  R$ 565.885  
ago/05 147.739 R$ 13.971 R$ 91.606 R$ 16.297 R$ 446.871  R$ 568.745  
set/05 133.835 R$ 14.301 R$ 83.675 R$ 15.257 R$ 421.977  R$ 535.210  
out/05 133.746 R$ 13.816 R$ 83.494 R$ 15.709 R$ 418.633  R$ 531.652  
nov/05 75.943 R$ 12.512 R$ 51.528 R$ 13.484 R$ 326.827  R$ 404.351  

TOTAL 939.848 
R$ 
109.998 

R$ 
597.343 

R$ 
119.756 

R$ 
3.164.067 

R$ 
3.991.164 

QUANTIDADE 
GERADA 88.694 363.570 14.848 1.037.649   
UNIDADE m³ ton ton m³   

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 
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A seguir, conforme demonstrado na tabela 02, todos os gastos foram 
agrupados como custos gerais, permitindo apenas uma visualização baseada no custeio 
por absorção, apurando-se inclusive o custo unitário médio do gerenciamento de cada 
resíduo e efluente, no período analisado. 

 
Tabela  02  - Custo Total e Custo Unitário do Gerenciamento dos Resíduos e Efluentes – 
Método Absorção 
 

Resíduos/Efluentes Unid Quantidade 
Custos Totais 
R$  Custo Unit. R$

Agua Residuária m³ 88.694 R$ 109.998 R$ 1,24/m3 

Bagaço ton 363.570 R$ 597.343 R$ 1,64/ton 

Torta de Filtro ton 14.848 R$ 119.756 R$ 8,07/ton 

Vinhaça m³ 1.037.649 R$ 3.164.067 R$ 3,05/m3 

Total dos Gastos     R$ 3.991.164   
Fonte: Elaborado Pelo autor deste trabalho 

 
A tabela acima tem finalidade de apresentar os custos relativos ao 

gerenciamento dos principais resíduos e efluentes gerados no processo de fabricação do 
açúcar e do álcool na Usina. O apontamento dos gastos foi realizado através de planilhas 
descritas na metodologia. 

 
Os custos foram apontados na tabela são aqueles identificados 

diretamente com o processo de utilização, no caso da água, ou de geração, no caso do 
bagaço, da torta e da vinhaça. Foram apontados como principais custos: a mão de obra e 
os encargos incidentes, a depreciação dos veículos ou equipamentos utilizados nas 
atividades relacionadas, manutenção de veículos e equipamentos, inspeção de 
recebimento de materiais, combustíveis consumidos pelos veículos e equipamentos bem 
como materiais auxiliares necessários a operação de todo o sistema de geração dos 
resíduos e efluentes.  

 
Como se nota, em termos monetários, os indicadores são demonstrados 

em reais (R$) por tonelada (t), no caso do bagaço e da torta e em metros cúbicos (m³) 
por tonelada (t) no caso da água de lavagem de cana e da vinhaça. Para se ter uma base 
de comparabilidade, seria necessário converter as unidades de medidas numa só, para, a 
partir dai, iniciar um procedimento de relação que possa ser comparado com qualquer 
parâmetro.   

 
Para permitir um comparativo, necessário adotar um direcionamento 

diferenciado em relação aos custos de gerenciamento, neste estudo em especial, o 
custeio baseado em atividades (ABC). 

 
Após a análise e identificação dos direcionadores das atividades inerentes 

ao gerenciamento dos resíduos e efluentes, foram necessariamente apuradas as 
quantidades de direcionadores para distribuição dos custos entre as atividades 
anteriormente relacionadas, reproduzidas na tabela a seguir:  

 
         Tabela 03 - Quantidade de Direcionadores da geração de resíduos e efluentes 
 

AGUA BAGAÇO TORTA VINHAÇA TOTAL DIRECIONADOR 
QUANTIDADE DE DIRECIONADORES 
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Homem Hora 11.712 29.280 17.568 333.792    392.352 
Numero viagens 280              -   8.300 58.300      66.880 
Pontos de Inspeção 285 38 25 430           778 
Hora Maquina 15.264 5.088             -    25.200      45.552 
Número Inspeções               385            469           798                  582        2.234 
Requisições               152              74             56                  365           647 

                 Fonte:elaborado pelo autor deste trabalho. 
 

O critério escolhido para determinar o direcionador foi a “relação causal” 
existente entre os fatores de geração e as atividades propriamente ditas, ou seja, uma 
base que seja comum a ambas. 

 
Assim, os custos de mão de obra foram distribuídos a atividades 

utilizando-se informações do registro de folha de pagamento e quadro de horas 
trabalhadas da empresa. Os direcionadores de consumo de combustíveis e 
lubrificantes foram informados pelo departamento de logística geral, bem como a 
manutenção de veículos no pátio de oficina. Da mesma forma, para distribuição dos 
direcionadores de depreciação foram levados em consideração o número de horas de 
viagens executadas, haja vista que se o veículo permanece parado, sem atividade, o 
mesmo não sofre depreciação por seu uso. As inspeções de materiais recebidos foram 
obtidas no departamento de compras, através de seu responsável e os materiais 
auxiliares consumidos foram rastreados de acordo com as requisições destes 
materiais pelo pessoal responsável das atividades de geração dos resíduos e 
efluentes aqui estudados. 

 
Para consecução da pesquisa, foi necessária a apuração dos custos 

mencionados na tabela 1, onde foram discriminados por sua natureza, com a 
finalidade de serem distribuídos entre as atividades de geração dos resíduos e 
efluentes, bem como a indicação da taxa de atividade de acordo com os 
direcionadores indicados na tabela anterior, conforme tabela a seguir: 

 
   Tabela  04  - Custos totais e taxa de atividade de conformidade com os 
direcionadores 
 

CUSTOS em R$  TOTAL 
Total de 
Direcionadores 

Taxa 
Atividade 

Mão-de-obra + encargos R$ 771.584,00 
                          
392.352  R$ 1,97  

Combustíveis e lubrificantes R$ 1.074.234,00 
                           

66.880  R$ 16,06  

Manutenção de veículos R$ 181.725,00 
                           

45.552  R$ 3,99  

Depreciação R$ 1.151.650,00 
                           

45.552  R$ 25,28  

Manutenção de equipamentos R$ 157.556,00 
                           

45.552  R$ 3,46  

Inspeção recebimento materiais R$ 38.960,00 
                           

2.234  R$ 17,44  

Materiais auxiliares consumidos R$ 615.455,00 
                           

647  R$ 951,24  
GASTOS TOTAIS EM R$ R$ 3.991.164,00     
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A seguir, conforme demonstrado no quadro 06, todos os gastos foram 

agrupados como custos por atividades, permitindo apenas uma visualização baseada no 
custeio ABC, apurando-se inclusive o custo unitário médio do gerenciamento de cada 
resíduo e efluente, no período analisado.    

 
Tabela 5 –  Custo Total e Custo Unitário do Gerenciamento dos Resíduos e Efluentes – 
Método ABC 
 

Resíduos/Efluentes Unid Quantidade Gastos R$  
Custo Unit. 
Médio 

Água Residuárias m³ 88.694 R$ 285.545  R$ 3,22/m3 
Bagaço ton 363.570 R$ 394.666  R$ 1,09/ton 
Torta de Filtro ton 14.848 R$ 1.358.830  R$ 91,52/ton 
Vinhaça m³ 1.037.649 R$ 1.952.123  R$ 1,88/m3 
Total dos Gastos     R$ 3.991.164    

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 
 
              
Para fins de comparabilidade, foi construído um quadro demonstrativo, 

com a variação dos custos unitários referentes ao método do custeio por absorção e pelo 
método do custeio baseado em atividades, conforme a seguir:  

 
      
Tabela 6  - Comparativo da variação: custo Absorção X Custo ABC 
 

Resíduos/Efluentes Custo Unit por Unidade gerada VARIAÇÃO 

  ABSORÇÃO ABC % 

Água Residuária R$ 1,24 R$ 3,22 159,59% 

Bagaço R$ 1,64 R$ 1,09 -33,93% 

Torta de Filtro R$ 8,07 R$ 91,52 1034,67% 

Vinhaça R$ 3,05 R$ 1,88 -38,30% 
                        Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 
 
Na comparação dos resultados dois modelos, o sistema ABC 

apresentou uma maior tendência em corrigir distorções nos cálculos dos custos dos 
resíduos e efluentes, pelo maior detalhamento dos dados. O bagaço, por exemplo, 
com volume considerável estava, de maneira uniforme, sendo superestimado pelo 
custeio por absorção, em contrapartida da vinhaça, visto que este efluente é mais 
volumoso ainda.  

 
A torta de filtro por sua vez, apresentou a maior variação, mais de dez 

vezes o curto unitário comparado do método de absorção, uma variação considerada 
se levar em consideração o volume gerado do resíduo. 

 
Este fato confirma o que a literatura sobre custos industriais de uma 

forma geral, adverte com relação das distorções causadas nos cálculos de custos pelo 
sistema tradicional de custeio. 
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É possível então, a partir da identificação dos gastos relacionados a 
cada resíduo gerado, produzir informações relevantes que propiciem uma gestão 
direcionada para os custos de geração de resíduos e efluentes.  

 
Importante ressaltar que os dados aqui apresentados sofrem limitação de 

análise, por inexistirem estudos em outras unidades de fabricação de açúcar e álcool, 
que possam servir de parâmetros de comparação. 

 
Demonstrado as práticas produtivas do setor sucroalcooleiro, faz-se 

necessário analisar quais são as relações práticas que ocorrem quanto ao 
gerenciamento destas transações. Observa-se que as fases de produção são diversas 
e complexas, envolvendo produções conjuntas e fases adicionais, em que serão 
necessários instrumentos gerenciais eficientes na busca do resultado econômico do 
negócio. 
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6 . CONCLUSÃO 
 

Todo processo industrial está caracterizado pelo uso de insumos 
(matérias-prima, água, energia, etc) que, submetidos a uma transformação, dão lugar a 
produtos, subprodutos e resíduos.  

 
Quando se fala em meio ambiente, no entanto, o empresário 

imediatamente pensa em custo adicional. Dessa maneira passam despercebidas as 
oportunidades de uma redução de custos. Sendo o meio ambiente um potencial de 
recursos ociosos ou mal aproveitados, sua inclusão no horizonte de negócios pode 
resultar em atividades que proporcionam lucro ou pelo menos se paguem com a 
poupança de energia ou de outros recursos naturais. 

 
 A aplicação do sistema de custeio por absorção encontra dificuldades, 

como por exemplo, o volume de resíduos e efluentes gerados, tendo sido necessário 
proceder a certa “lapidação” dos dados. De outra ordem, os dados monetários, nem 
sempre estão disponíveis nos relatórios contábeis, pela inexistência de um sistema 
integrado de custos. 

 
Já com relação ao sistema de custeio ABC, necessitou-se de uma maior 

compreensão das atividades inerentes à geração, transporte, acondicionamento e 
tratamento dos resíduos e efluentes, sendo necessário ainda levantamentos específicos 
com os responsáveis por cada área de geração de resíduo ou efluente, a fim de retratar 
de modo mais fiel possível, o que a empresa faz e o quanto de recursos foi consumido. 

 
A natureza complexa dos estudos de custos ambientais, bem como suas 

repercussões nas empresas e na sociedade, possibilitam que outros trabalhos sejam 
realizados, vislumbrando-se, porém, alguns desdobramentos como: trabalhar mais as 
vantagens do sistema de custeio ABC no controle dos custos ambientais e amadurecer 
as idéias sobre os critérios de rateio no decorrer na implantação dos controles de custos 
ambientais. 

Dispondo de informações quantitativas, dos custos inerentes às atividades 
de geração de resíduos e efluentes e da metodologia apontada neste trabalho, a 
empresa terá como demonstrar através de diversos indicadores, níveis de geração e de 
custos, possibilitando comparações e ainda proporcionando análises de ecoeficiencia 
para com seus pares. 

 
Portanto, a Contabilidade tem que estar atenta ao avanço das questões 

que se apresentam e incorporar as questões ecológicas e ambientais nos seus registros, 
na contabilização e nas divulgações aos usuários da informação contábil. 

 
A segregação dos custos ambientais nos demonstrativos contábeis torna-

se assim, uma poderosa ferramenta de decisão, visto que são informações que medem 
não só o nível de geração dos resíduos, mas também todos os custos individualizados, 
permitindo análises econômico-financeiro referentes a cada resíduo. 

 
Finalizando, se não for benéfico do ponto de vista econômico ou 

financeiro a implantação de uma política de inserção dos eventos de natureza ambiental 
nos demonstrativos contábeis combinada com uma alternativa de produção mais limpa, 
estes gastos continuarão sendo tratados como ocultos ou intangíveis, sem possibilidade 
de agregar benefícios à empresa, criando ambiente de trabalho inadequado, afetando a 
saúde e segurança do trabalho, gerando perda de oportunidades e prejuízos também à 
imagem da empresa.  
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RESUMEN 
 
En el Uruguay como en la mayoría de los países, la modalidad de las ventas a crédito se 
ha incrementado notoriamente pues son pocos los comercios que pueden darse el “lujo” 
de prescindir de ellos ya que afectaría su monto de ventas.  
 
Dentro del costo que implica para el comerciante la citada operativa, podemos señalar 
que una cosa es el arancel nominal que cobran las tarjetas, otro el costo efectivo para el 
comerciante, otro el costo financiero de la citada operativa y finalmente otro el costo real 
de las tarjetas que va a tomar en cuenta los elementos antedichos. 
  
 Este trabajo de enfoque pragmático tiene como objetivo plantear simplemente una 
serie de ideas en relación a un tema que tiene que ver con la gestión del comercio 
minorista y sobre el cual prácticamente no hay literatura al respecto. Si esto despierta el 
interés en el tema, el objetivo de este trabajo se verá doblemente satisfecho. 
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Objetivo del trabajo: 
 
 
 
El objetivo de este trabajo es que los empresarios comprendan en su cabalidad, el tema 
del costo de las tarjetas de crédito. 

 
En la mayoría de los países, la modalidad de las ventas a crédito se ha incrementado 
notoriamente pues son pocos los comercios que pueden darse el “lujo” de prescindir de 
ellas ya que afectaría negativamente su monto de ventas.  

 
En Uruguay, las tarjetas de crédito cobran comisiones bastante superiores a las de otros 
países debido probablemente al pequeño tamaño del mercado, esto hace que las 
comisiones cobradas por las emisoras de las tarjetas sean mayores para poder cubrir los 
costos fijos. 

 
Se puede observar que un comercio con pequeño margen de contribución en ocasiones 
presenta dificultades para pagar las comisiones que cobran las tarjetas, pues éstas 
absorben buena parte de la utilidad. 

 
Un ejemplo lo eran las estaciones de combustible que hasta hace algunos años, no 
aceptaban las ventas de nafta con tarjeta de crédito pues la comisión se llevaba todo el 
margen de contribución. Al día de hoy, las tarjetas han puesto comisiones preferenciales 
para las ventas de nafta, a efectos de posibilitar la operativa, lo que ha revertido la 
situación. 

 
Quizás la pregunta más allá del tema del margen es por qué existen empresas de 
consumo masivo que no trabajan con tarjetas de crédito siendo éstas, como ya se 
mencionó, un instrumento importante para incrementar las ventas. Si bien puede haber 
más de una respuesta, una posible se justifica en que las tarjetas de crédito de alguna 
forma implican un mayor control fiscal de las operaciones. Es el caso del sector 
gastronómico en el que hay distintas empresas que no trabajan con las citadas tarjetas. 

 
Entrando al tema del costo de las tarjetas de crédito, el punto de partida es la comisión 
nominal que cobran las emisoras. Esa comisión nominal, para distintos sectores de la 
economía es diferente y a su vez dentro de los distintos sectores también difiere en 
función de la importancia de la empresa. (No es la misma comisión la que paga una 
tienda con un único local, que la que paga una cadena de 30 tiendas o puntos de venta). 

 
En alguna oportunidad hubo comercios mayoristas, que le pedían a los minoristas que 
documentaran las ventas con cupones de los mayoristas, haciéndose cargo éstos –los 
mayoristas- de las comisiones correspondientes, mejorando entonces la rentabilidad del 
minorista ya que este dejaba de asumir el costo de la comisión.  

 
¿Por qué hacía esto el comercio mayorista? ¿Por qué sacrificar sus márgenes de 
ganancia?  En primer lugar obviamente en procura de impulsar una fidelidad de ventas 
con el comercio minorista. Paralelamente se eliminaba el riesgo de la cobranza y 
generaban muchas veces saldos a favor del mayorista, lo que a su vez forzaba mayores 
compras del comerciante minorista. Hace un par de años las autoridades fiscales 
prohibieron este tipo de operaciones en el entendido de que complicaban los controles 
fiscales sobre las ventas. 

    
Dentro del costo que implica para el comerciante operar con tarjetas de crédito, podemos 
señalar que un concepto es el arancel nominal que cobran las empresas emisoras de 
tarjetas, otro el costo efectivo para el comerciante, otro el costo financiero de la citada 
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operativa y finalmente otro el costo real de las tarjetas que va a tomar en cuenta los 
elementos antedichos. Son todos ellos costos variables de las ventas a crédito (los 
analizaremos en A, B, C y D). 
 
 
A) Costo efectivo de las comisiones de las tarjetas de crédito: 
 
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, en Uruguay se caracterizan por cobrar su 
comisión nominal sobre el monto total del cupón o vaucher, entendido éste como el 
monto de la ventas más el impuesto al valor agregado  o IVA (ventas más IVA). Con lo 
cual el costo efectivo, sin tomar en cuenta el costo financiero sobre el plazo en el que 
pagan las tarjetas, se ve influenciado en relación al arancel nominal (6% a titulo de 
ejemplo) de acuerdo a los  siguientes casos: 
 
 
I) Una empresa vende un par de zapatos a  $1.000 + 22% de IVA lo que equivale a 
$1.220 IVA incluido.  
 
La tarjeta va a cobrar su comisión del 6% sobre $1.220, o sea $73.20+ IVA lo que implica 
un costo real del 7.32% pues los $1.220 se descomponían en $1.000 precio de zapatos y 
$220 IVA (tasa 22%) 
 
73.20         
                    = 7.32 %  (costo efectivo) 
1000 
 
 
II) Planteamos el mismo caso, pero la persona compra lentes de visión normal que paga 
el 10% de IVA, en este ejemplo el importe de la compra es de $1.100, que se 
decomponen en  $1000 precio de venta y $100 IVA tasa mínima. 
 
La comisión que va a cobrar la tarjeta es de 6% sobre $1.100, lo que da un importe de 
$66+ IVA que no es otra cosa que el 6.60% de $1.000. 
 
66         
                    = 6.6 %   (costo efectivo) 
1000 
 
 
III) Otra situación sería si se venden flores, exentas de IVA, por valor de $1000, la tarjeta 
va a cobrar una comisión del 6%, o sea $60 más IVA por su intervención. 
 
Al ser una empresa exenta del pago de IVA, el IVA de la comisión pasa a ser un factor de 
costos y el costo real sería entonces  $73,20 
 
Comisión + IVA = 73,20      =    7.32%  (costo efectivo) 
         
                             1000 
 
 
 
IV) Finalmente el caso de la exportación, sila empresa efectuará una venta de $1.000, se 
generaría una comisión de $ 60 más IVA  por la citada operativa. 
 
Como el exportador tiene la devolución del IVA, su costo real va a ser: 
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          60            =  6% (costo efectivo) 

 
1000 

 
Por lo que éste último, es el único caso en que el costo nominal es igual al costo real, 
más allá de las consideraciones posteriores sobre los días de pago y el costo emergente 
que tenga la tarjeta. 
 
 
 
B) Costo de oportunidad o financiero de factor tiempo. 
 
Cada tarjeta de crédito en función del número de cuotas que se concedan  al comprador 
tiene una forma de pago diferencial al comerciante. Eso implica que hay que agregarle a 
los costos referidos en el apartado anterior (apartado A), el costo del dinero (sea capital 
propio o ajeno) influenciado por el factor tiempo. Si se considera un costo  financiero del 
0.8% mensual (cifra actual en Uruguay), ya sea pagado como costo de oportunidad del 
capital propio y/o como precio por el capital financiero, tendríamos que en una operativa 
normal en que la tarjeta pague a los 30 días de la presentación del cupón ante la 
empresa emisora un costo financiero de 0.80%. 
 
Si el comprador pagase en 2 cuotas y las tarjetas pagasen mitad a 30 días y mitad a 60 
días ese costo pasaría a ser del 1.2 % (aprox.). 
 
Si fuese en 3 cuotas iguales y pagasen a 30, 60 y 90 días el costo financiero sería del 
1.6% (aprox.). 
 
Se ha trabajado con el supuesto de que POS5 mediante los plazos se consideran desde 
el momento en que se efectúa cada operación. En el caso de cupones manuales, habría 
que agregarle el costo financiero que surge del tiempo que transcurre entre la fecha de 
venta y la presentación de los cupones en la empresa emisora.  
 
 
C) Costo Real de las tarjetas 
 
En el apartado A se abordó el costo efectivo (no el arancel) de la operativa con tarjetas 
de crédito. 
 
En apartado B se introdujo el concepto del costo financiero (capital propio o acreedores 
financieros) por el factor tiempo de la cobranza, corresponde definir seguidamente el 
costo real, que va a ser igual a la consideración de ambos factores simultáneamente. 
 
Supongamos una tarjeta que cobra un arancel  nominal del 6% y que tiene 3 modalidades 
de actuación para el comprador: 1 cuota, 2 o 3 cuotas. 
En la parte A del trabajo se planteó que con el IVA a la tasa máxima, el costo mensual del 
6% pasaba a ser el costo 7.32%. 

                                                            

5 POS: Acrónimo inglés (Point Of Sale). Son sistemas informáticos que ayudan en las tareas de gestión de un 
negocio de ventas al público mediante una interfaz accesible para los vendedores, los POS permiten la 
creación e impresión del ticket de venta mediante las referencias de productos, realizan diversas operaciones 
durante todo el proceso de venta como cambios en el stock. también generan diversos reportes que ayudan en 
la gestión del negocio. Los POS se componen de una parte hardware (dispositivos físicos) y otra software 
(sistema operativo y programa de gestión). Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia 
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En la parte B se estableció que de acuerdo a la modalidad de pago el costo financiero 
asociado  es distinto. Entonces el costo real tarjeta “X” será igual a : 
 
 
En 1 cuota (1.0732 x 1.008) – 1= 8.18% 
En 2 cuotas  (1.0732 x 1.012) –1= 8.61% 
En 3 cuotas (1.0732 x 1.016) – 1= 9.04% 
 
 
 
 
D) Costo Real promedio ponderado de las tarjetas 
 
Si trabajamos con varias tarjetas de crédito, porque en general no se trabaja con una 
sola, cada una de ellas con diferentes modalidades de pago podemos formular el 
siguiente cuadro para llegar a cuál sería el costo real promedio ponderado de la operativa 
con tarjeta de crédito en nuestra empresa, el que dependerá obviamente de los aranceles 
nominales que cobre cada tarjeta que pueden ser distintos, ya sea en función de la 
importancia de la empresa o del interés que pueda tener la tarjeta en la actividad o 
factores de mercado, etc.  
 
Además este factor dependerá de la modalidad de cuotas que elija el comprador, y de la 
importancia que tenga cada tarjeta en la estructura de ventas. 
 
Si trabajamos con varias tarjetas X, Y, Z con distintas modalidades de pago (1, 2, 3 
cuotas), podríamos formular el siguiente cuadro: 
 
 
 
     
 Ventas a  

través de 
tarjetas de 
crédito  
mensual 

% ventas Costo real 
tarjetas[C] 

Ponderado 

Tarjeta X1 cuota 20.000 20% 8.18 1.636% 
Tarjeta X2 cuotas 10.000 10% 8.61 0.861% 
Tarjeta X3 cuotas 10.000 10% 9.04 0.904% 
     
Tarjeta Y1 cuota 22.000 22% …... …... 
Tarjeta Y2 cuotas 15.000 15% …... …... 
Tarjeta Y3 cuotas 9.000 9% …... ….. 
     
Tarjeta Z1 cuota 5.000 5% …... ….. 
Tarjeta Z2 cuotas 5.000 5% …... ….. 
Tarjeta Z3 cuotas 4.000 4% …... ….. 
     
$ 100.000 100% Promedio  

ponderado 
 
8.5% por 
ejemplo 
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Se observa que 8.5% sería el costo promedio ponderado real para nuestro comercio de 
todas las tarjetas de crédito de acuerdo a los aranceles, plazos de pago y a la 
ponderación de cada una de ellas en las ventas con tarjetas de crédito. 
 
Este, es un análisis absolutamente dinámico pues debe ser ajustado mes a mes ante 
cualquier cambio en el arancel, en los costos por la modalidad de pago o en la 
ponderación de ventas de cada una de ellas. 
 
Finalmente, si las ventas a crédito fuesen por ejemplo el 60% de las ventas totales de la 
empresa (número no muy alejado de la realidad uruguaya del comercio minorista), más 
allá de la dificultades de poder generalizar distintas actividades, el costo por cada peso 
vendido total (contado más tarjetas) de la empresa sería de $ 0.051 (=0.60 x 0.085). 
Obviamente este número también habrá que ajustarlo mes a mes en función de los 
costos reales de las tarjetas de crédito y de volumen de ventas a crédito en relación a las 
ventas totales de la empresa. 
 
 
E) Costos fijos de las tarjetas 
 
Cuando el comercio opera con un procesador magnético de tarjetas, este es un costo fijo 
inicial del sistema, que en pequeñas empresas puede ser un factor significativo a tomar 
en cuenta, mientras que en empresas medianas y grandes, será poco material.  
Así también, como costos fijos pueden mencionarse la emisión de estados de cuenta 
(aunque normalmente se trata de un costo de monto pequeño) y la gestión de los 
cupones y  control de los saldos con entidades emisoras como costo administrativo, pues 
si el volumen de ventas es importante puede ser una tarea engorrosa a tomar en cuenta. 
 
 
F) Costos de no trabajar  con las tarjetas de crédito ( o “costo de ruptura”) 
 
Como ya planteamos inicialmente, otro factor a considerar es la pérdida de potencial de 
ventas, lo que obviamente redunda en la menor utilidad final para la empresa. 
 
Las tarjetas de crédito se vuelven un factor potenciador de las ventas. Es bastante claro, 
que si tenemos dos comercios similares situados uno frente a otro, casi seguramente, el 
que venda con tarjeta de crédito obtendrá mayor fluidez de venta. 
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Conclusiones: 
 
El objetivo de este artículo es simplemente plantear una serie de ideas en relación a un 
tema que tiene que ver con la gestión del comercio minorista y sobre el cual 
prácticamente no hay literatura.  
Analizar cómo llegar del arancel nominal cobrado por las tarjetas, al costo real de cada 
una de ellas, y al costo promedio real del sistema de tarjetas de crédito y, ponderación 
mediante entre ventas contado y ventas con tarjeta de crédito; a cuánto asciende este 
concepto de costo por cada peso ($) vendido de la empresa. 
Pensamos que para trasladar el análisis de la realidad uruguaya a otras, habrá que 
adecuar los parámetros; pero en definitiva este trabajo plantea un conjunto de elementos 
que pueden ser aplicables a cada situación local, independientemente de las fronteras 
nacionales. 
Si esto despierta el interés en el tema, el objetivo de este trabajo se verá ampliamente 
satisfecho. 
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RESUMO 

Este estudo explora a aplicação dos fundamentos da Teoria das Restrições (TOC) em 
uma indústria de couros, caracterizada como curtume integrado. O objetivo foi evidenciar 
de forma empírica a aplicação da teoria para a tomada de decisão, relacionada à gestão 
das restrições e promoção de melhorias na produtividade. São analisadas neste estudo 
as principais restrições do processo produtivo desta empresa e a aplicação prática da 
TOC, levantadas por entrevista e demonstrativos contábeis. O resultado demonstra que a 
aplicação dos princípios da TOC permite o aprimoramento e agilização do processo de 
tomada de decisões, focado em suas metas: lucro e crescimento. 

 

Palavras-chave: Teoria das Restrições; Contabilidade de Custos; Contabilidade 
Gerencial. 
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1. Introdução 
 

A Teoria das Restrições (TOC - Theory of Constraints) foi criada pelo físico israelense 
Eliyahu Moshe Goldratt. A disseminação do conhecimento desta técnica, filosofia, teoria, 
deu-se especialmente pelo livro "A Meta" (The Goal), escrito não de forma acadêmica ou 
de um manual prático, mas um romance no qual eram apresentados princípios ao longo 
de uma situação empresarial fictícia. 

 

Este tema tem suscitado interesse de pesquisadores que buscam evidenciar formas de 

aplicação desta teoria no contexto brasileiro, realizados por vezes com o uso de 

simulações teóricas (MARTINS, 2002; SANTOS, 2006; SABBADINI, 2007; CASTRO, 

2008).  

 

O objetivo do presente estudo é evidenciar de forma empírica a aplicação da Teoria das 
Restrições no processo de tomada de decisão em uma indústria, bem como identificar os 
possíveis benefícios advindos da aplicação dos pressupostos desta teoria. Apesar de ter 
sido desenvolvida há quase duas décadas, e desde então terem sido realizados muitos 
estudos sobre a TOC, trabalhos recentes como Watson (2007), alertam quanto à 
dificuldade de incorporar a Teoria das Restrições à cultura das empresas. 

No presente estudo, procurou-se demonstrar como esta teoria pode apoiar o processo de 
tomada de decisões em uma indústria de couros do interior de Santa Catarina, 
identificada neste trabalho como Indústria de Couros de SC, por questões de natureza 
gerencial. 

 

A empresa em análise possui várias décadas de experiência em seu ramo de atuação e 
caracteriza-se como um curtume de médio porte, de controle e administração familiar, 
produzindo e comercializando couros dos tipos wet blue, crust e acabado. 

 

Com a realização de entrevista com o diretor desta empresa de couros, foram 
identificadas situações de aplicação da Teoria das Restrições que foram demonstradas 
neste estudo por valores aproximados aos reais, a fim de preservar a essência das 
informações sobre preços praticados e mix de produtos. 

 

Considerando as características peculiares a cada ramo de atividade industrial, foi levado 

em consideração o fator sazonalidade inerente às atividades da empresa analisada, no 
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que se refere aos efeitos decorrentes da aplicação dos pressupostos da TOC nas 

situações objeto de demonstração. 

 

A avaliação da aplicação da Teoria das Restrições nesta indústria foi desenvolvida 
através da investigação sobre o nível conhecimento da alta administração sobre o 
assunto, buscando identificar a existência de orientações formais, relacionadas à TOC, 
no processo de tomada de decisões desta empresa. Posteriormente, utilizou-se a 
demonstração de situações reais e a materialização de restrições relativas ao processo 
industrial de fabricação de couros. 

 

A contribuição deste estudo empírico é revelar a utilização empresarial do modelo de 
raciocínio contido nesta teoria, o que permite aos pesquisadores verificar sua aplicação 
no contexto de uma realidade prática, não somente por modelos ou simulações de 
aplicação. Representa não só uma demonstração para a aplicação em indústrias 
semelhantes, mas também em outros ramos de atividade. Ao longo do estudo observa-se 
que mesmo uma aplicação informal dos seus pressupostos pode ser benéfica ao 
processo de gestão de uma empresa. 
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2. Metodologia 
 
A pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois conforme Gil (2002), este modelo visa 
proporcionar maior familiaridade com um problema a fim de torná-lo mais explícito, ou 
construir hipóteses, e tem como um objetivo o aprimoramento de idéias. Tende, ainda, a 
utilizar levantamento bibliográfico, entrevistas pessoais e a análise de exemplos. Este é o 
delineamento deste estudo de caso, por se enquadrar neste conceito. 
 
No contexto das pesquisas exploratórias, Beuren (2006) comenta que as pesquisas 
exploratórias contribuem para o esclarecimento de questões não abordadas de forma 
satisfatória anteriormente, permitindo o conhecimento do assunto com maior 
profundidade. 
 
A base bibliográfica suportará a explicação quanto à Teoria das Restrições, bem como ao 
mundo dos curtumes. O estudo de caso aborda a aplicação prática, o uso da Teoria das 
Restrições na Indústria de Couros SC, efetuado com base em entrevista estruturada 
realizada com o diretor financeiro da companhia e dados contábeis por ele apresentados, 
permitindo a evidenciação empírica do uso desta teoria e dos resultados dela 
decorrentes. 
 
A entrevista estruturada baseia-se em um questionário uniformizado, com padrões de 
respostas pré-definidas, e pode ser feita pessoalmente ou por telefone, por exemplo. A 
entrevista reduz as interpretações erradas por parte do interrogador que as esclarece 
com o entrevistado (LAVILLE, 1999). 
 
O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo foi um questionário aberto, uma 
vez que este atenderia adequadamente ao propósito dos pesquisadores em obter 
informações sobre aspectos importantes da empresa, tais como seu negócio, 
gerenciamento, nível de conhecimento e disseminação dos pressupostos da Teoria das 
Restrições, informações que poderiam não ser conhecidas caso fosse utilizado um 
questionário fechado, com respostas pré-estabelecidas, que não permitissem 
complementações. 
 
A empresa estudada foi selecionada pela acessibilidade à alta administração e por 
representar um caso típico de aplicação da TOC. Gil (2002) explica que os critérios de 
seleção de casos variam segundo os objetivos da pesquisa, sendo identificadas três 
modalidades: estudo de caso intrínseco, instrumental e  coletivo. O estudo de caso 
intrínseco é aquele em que o caso analisado  constitui o próprio objeto da pesquisa, não 
havendo a preocupação com o desenvolvimento de alguma teoria. Esta representa a 
classificação em que se enquadra o presente estudo. 
 
O referido autor comenta que se costuma utilizar um único caso quando o acesso a 
múltiplos casos é difícil e o pesquisador tem a possibilidade de investigar um dos casos. 
Nesta situação, a pesquisa deveria ser reconhecida como exploratória. Esta 
característica se apresenta no presente trabalho. 
 
As limitações da pesquisa são inerentes ao estudo de caso, onde generalizações dos 
resultados não são possíveis para a totalidade dos casos com características 
semelhantes. De acordo com Gil (2002), o estudo de caso não é adequado para efetuar 
mensurações a respeito do nível de relações entre variáveis, muito menos para 
verificação de relações de causalidade entre elas. 
 
Cabe destacar, ainda, que não é proposta do estudo criar novas situações, complementar 
ou aprofundar o uso da Teoria das Restrições na empresa, mas entender sua utilização e 
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analisar os efeitos da aplicação de seus pressupostos no processo de tomada de decisão 
dos gestores. 
 
3. Processo Industrial do Couro 
 
A indústria brasileira de couro é reconhecida com uma das mais avançadas do mundo, 
operando com mão de obra qualificada. Atualmente, sofre um processo de mudança de 
trajetória, deixando um pouco seu antigo foco em calçados, cuja fabricação utiliza hoje 
diversos materiais sintéticos e avançando para o mercado automotivo, moveleiro e de 
artefatos (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2007). 
 
A fabricação do couro inicia-se na atividade pecuária, seguida do abate dos animais, 
descarne nos abatedouros e aplicação de conservantes. A pele dos animais, nesta etapa, 
é tratada nos frigoríficos ou vendida aos curtumes, onde será submetida a outros 
processos industriais para a obtenção do couro (PEIXOTO et al, 2002). 
 
Ainda segundo a mesma fonte, 60% das vendas se concentram neste segmento, 
especialmente em exportações para China, Itália e Estados Unidos. 
 
Empresas que processam couro são denominadas curtumes e são caracterizados 
conforme a etapa de processamento do couro: 
• Curtume de Wet Blue – Primeiro processamento, após o abate, quando é 
despelado, são retiradas gordura e graxa e o couro cru é banhado em cromo, deixando o 
produto com tom azulado e molhado; 
• Curtume de Semi-Acabado – O couro Wet blue submetido a processamento 
industrial leve, que permita futuras aplicações de tintas, relevo e espessura. Possui valor 
agregado maior que o wet blue e é conhecido como couro crust (semi-acabado); 
• Curtume de Acabamento – Transforma o couro crust em couro acabado. É 
remetido ao cliente como todas as características que constarão do produto final. Por 
exemplo: o couro acabado para uma bolsa, saída do curtume com a cor e relevo final. 
Caberá à indústria de acessório o corte e a montagem do produto.  
• Curtume Integrado – Realiza todas as etapas, do couro cru ao acabado (op cit).  

 
4. Mercado de artigos de couro 
 
Cada tipo de couro tem um mercado: couros semi-acabados e, especialmente, os 
acabados, são confeccionados conforme necessidades do comprador; o cru e o wet blue 
são comercializados como commodities (PEIXOTO et al, 2002). 
 
O mercado de couro cru está diretamente relacionado ao de carne bovina, o qual 
depende do poder de compra, da demanda e do preço de carnes substitutas, além de ser 
influenciado pela demanda do mercado internacional e da capacidade de estocagem. 
Outros fatores de influência são os surtos de epidemias de doenças, inundações ou 
secas em áreas de criação, capazes de provocar redução da oferta e reflexos sobre o 
preço (BNDES, 2007). 
 
No Brasil, percebe-se que o mercado de estofamentos automotivos e residenciais tem 
potencial para crescer. Todavia, trata-se de mercado muito rigoroso no quesito qualidade, 
porém disposto a remunerar, à altura, os fornecedores que atendem aos seus elevados 
critérios. Algumas empresas estão especializando suas atividades neste segmento. O 
mercado automotivo é considerado de alto valor agregado e bastante exigente. O couro 
como revestimento é considerado um “status” e aumenta o valor dos veículos. É muito 
utilizado em países desenvolvidos, tanto em bancos como em revestimentos, e 
aumentada a aplicação em países em desenvolvimento (PEIXOTO et al, 2002). 
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A relação com montadoras requer estreita ligação entre elas e os curtumes, incluindo 
acompanhamento dos pedidos e da qualidade exigida, bem como atendimento aos 
prazos estabelecidos. O couro vem sofrendo com a concorrência de materiais sintéticos 
no mercado de calçados mas ainda é forte no nicho de artigos de luxo, tais como 
calçados de grife e acessórios (op cit). 
 
A Europa é o continente com maior oferta de couro acabado, com destaque para Itália, 
Espanha e Portugal. A Itália constitui o parâmetro da indústria de couros em termos de 
acabamento e qualidade. A indústria européia destaca-se pela fabricação de produtos 
diferenciados, com marcas fortes e reconhecida tecnologia de processo e organização da 
produção. Outro segmento em expansão, que utiliza muito o couro, é o de calçados de 
segurança. O couro é o revestimento para calçado de segurança com melhor 
atendimento a várias exigências técnicas simultaneamente (PEIXOTO et al, 2002). 
 
Apesar do crescimento do mercado de couros e do aumento da produção em nível 
mundial, existem restrições às importações e exportações decorrentes de motivos 
sanitários, ambientais e econômicos. Há expectativas de que as restrições de caráter 
ambiental tornem-se mais rigorosas com relação ao uso de práticas agressivas ao meio 
ambiente. A concorrência global, a qualidade do produto e a preservação do meio 
ambiente são alguns dos desafios que este segmento de atuação enfrenta para 
desenvolver-se ainda mais (op cit). 

 
5. A indústria de couros no Brasil 
 
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC (2008), 
o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo com um número superior a 198 
milhões de cabeças de gado de corte. Existem na atualidade cerca de 800 empresas 
atuando na produção de couros e peles bovinas. 
 
Ainda, de acordo com MDIC (2008), estima-se que este setor empregue diretamente 
mais de 44.700 trabalhadores, com uma produção de quase 40 milhões de peles/ ano, ou 
seja, algo como 18% da produção total mundial. O país é líder na tecnologia de 
manufatura (op cit). 
 
A produção brasileira de couros concentra-se basicamente nas regiões Sul e Sudeste, as 
quais, juntas, respondem por cerca de 72% da produção total e registram o maior número 
de curtumes (BNDES Setorial, 2002).  
 
O Brasil é o terceiro colocado no ranking mundial de produção de couros, atrás apenas 
dos Estados Unidos e da União Européia, e é um dos líderes mundiais na exportação 
desses produtos.  Entretanto, atua com perfil de pouca agregação de valor na produção. 
Cerca de 80% do volume total é exportado em estágio primário de curtimento e apenas 
20% como produto inteiramente manufaturado (MDIC, 2008). 
 
O mercado mundial produz aproximadamente 220 milhões de peles por ano. O Brasil 
exportou, em 2004, aproximadamente 26 milhões de peles nos diversos estágios da 
produção. As empresas de couros tendem a se localizar nas regiões com maior produção 
e abate bovino (MDIC, 2008). 
 
No caso de transações comerciais envolvendo couro acabado, sua configuração vem 
modificando-se ao longo dos anos. De acordo com dados do BNDES (2007), na década 
de 1980, no Brasil, 70% do couro era utilizado pela indústria de calçados, ficando os 30% 
restantes para artefatos, vestuário, estofamentos e outros produtos. Atualmente, a 
estimativa do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) é de que 25% do couro 
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seja utilizado pelos calçadistas, 15% para artefatos, vestuário e outros produtos e 60% 
pela indústria automobilística e moveleira. 
 
6. A Teoria das Restrições - TOC 
 
A Teoria das Restrições (Theory of Constraints – TOC) foi criada pelo físico israelense 
Eliyahu Goldratt. Após estudo envolvendo o planejamento industrial de uma empresa, o 
qual gerou o software OPT (Optimized Production Tecnhology), escreveu, com Jeff Cox, 
na década de 80 o livro “The Goal”, que no Brasil ficou conhecido como “A Meta”. 
 
O livro é um romance que mostra as dificuldades de um gerente de fábrica em 
administrá-la, o que poderia até desencadear seu fechamento pelos maus resultados até 
então apresentados. Ao descobrir os princípios da TOC, apresentados de forma sutil no 
texto, o gerente consegue recuperar a competitividade. Resolve problemas de logística e 
posteriormente elabora um novo método de administração da produção da fábrica. 
 
É interessante observar que Goldratt e Cox (1990) começam a abordagem do problema 
da empresa em “A Meta” com o personagem-gerente tentando descobrir e identificando a 
meta, o objetivo: “a meta de uma organização de produção é ganhar dinheiro...”.  
 
Diversos conceitos e pressupostos norteiam a TOC e precisam ser compreendidos para o 
entendimento da lógica gerencial que Goldratt propõe, bem como o entendimento de sua 
aplicação nos casos apresentados no presente estudo. Os conceitos primários, oriundos 
do estudo citado, que culminou com o livro “A Meta”, vêm sendo estudados e revistos 
pela academia, em especial em artigos estrangeiros que apresentam a evolução desta 
teoria e possibilidades de sua aplicação apresentadas ao longo de tantos ano e estudos 
realizados (KIM, 2003; WATSON, 2007; MABIN, 2008). 
 
Mabin (2003) destacou, em estudo analítico realizado sobre 80 casos de sucesso de 
aplicação da TOC evidenciadas em artigos internacionais, que muitas mudanças 
intangíveis foram apontadas, como: redução do caos e stress; melhor funcionamento das 
equipes e mais envolvimento dos funcionários; mais flexibilidade e responsabilidade; 
mais satisfação de empregados e melhora na qualidade dos trabalhos executados por 
estes. Explica que não foram analisadas profundamente na pesquisa, mas que poderiam 
ser explicadas pelo foco da TOC no desempenho global da empresa. 
 
O pressuposto inicial é aquele apresentado em “A Meta”, de que a empresa não deve se 
afastar de seu objetivo de auferir lucro e desta forma os custos fixos são deixados em 
segundo plano, devido à dificuldade para se efetuar rateios e, por essa teoria, são 
secundários para a precificação dos produtos, que seria feita pelo próprio mercado 
(COGAN, 2007).  
 
Goldratt (2002) demonstra o conceito de produtividade como a realização do ato de 
aproximar uma empresa da sua meta. Corbett (2005) ressalta que, no contexto da Teoria 
das Restrições, algo é produtivo somente quando ajuda o sistema a caminhar em direção 
a sua meta. Desta forma, um aumento de produtividade só existiria efetivamente quando 
aumenta a lucratividade da empresa. 
 
Outro conceito primordial na teoria é o de gargalo. Os recursos existentes para a geração 
de resultados são subdivididos em categorias: gargalos, não-gargalos e recurso com 
capacidade restrita. O primeiro limita a produção do sistema. O não-gargalo é o recurso 
com capacidade superior ao gargalo. O nível de utilização dos recursos não-gargalo não 
é determinado pelo seu potencial, e sim por outras restrições do sistema. Por último, o 
recurso com capacidade restrita é aquele que poderá se tornar um gargalo no futuro, 
dependendo do gerenciamento (COGAN, 2007). 



 

 

 

380 

 
Estas restrições impedem a plena utilização dos diversos recursos utilizados após aquele 
com limitação. Uma matéria-prima com limitações no fornecimento em dado momento, 
torna o equipamento que a processa sub-utilizado. O gargalo é a matéria-prima e o 
equipamento é o recurso não-gargalo. A mesma matéria-prima pode ser apenas um 
recurso com capacidade restrita, caso ainda não esteja sendo demandado, mas no futuro 
pode se transformar em um gargalo.   
 
A teoria pressupõe que existe sempre alguma restrição no produto, que limita as receitas 
de vendas deste produto. Pode ser limitação na produção, na logística, nos materiais, ou 
até mesmo na demanda por ele. Corbett (2005) cita outros fatores restritivos, tais como 
minutos disponíveis de um recurso, número de pessoas à disposição da empresa ou a 
presença de determinada habilidade, no caso de empresas prestadoras de serviços.  
 
No caso das empresas fabris, Goldratt (2002) explica que se deve procurar balancear o 
fluxo de produto pela fábrica com a demanda do mercado, o que não significa 
necessariamente a exigência de aumento na capacidade. Isto significa a busca pela 
máxima utilização dos fatores envolvidos no processo de produção, entre eles matéria-
prima, mão-de-obra e máquinas. 
 
Identificar tais recursos dentro do sistema, reconhecer que existe uma dependência entre 
estes recursos na cadeia produtiva são outros pressupostos da TOC. Corbett (2005) 
explica que a meta de administrar o sistema se torna mais fácil quando se admite a 
existência de interdependências entre as diversas variáveis que o compõem. Quando se 
atinge esta percepção, verifica-se a possibilidade de administrar o sistema 
adequadamente, controlando as variáveis que ditam o desempenho do sistema, ou seja, 
suas restrições.  
 
Guerreiro (1999) reforça esta idéia ao apontar que existem diversas categorias de 
restrições no ambiente industrial, entre eles o mercado, capacidade, logística, 
gerenciamento e comportamento, e tais gargalos limitam o processo de produção, 
devendo ser reconhecidos os relacionamentos entre um recurso gargalo e um não-
gargalo. 
 
É importante observar que os gargalos não representam elementos necessariamente 
ruins ou bons em um dado sistema. Há a necessidade de saber utilizá-los no adequado 
controle de fluxos do sistema até o mercado, de modo a atender a demanda existente e 
aumentar o ganho para a empresa. Os gargalos ditam a dimensão do inventário assim 
como os ganhos (GOLDRATT, 2002). 
 
Cogan (2007) destaca que as medidas consideradas tradicionais não são práticas à 
aplicação nas operações diárias, mas que a Teoria das Restrições desenvolveu um 
conjunto diferente de medidas que se relacionam diretamente com aquelas: ganho (G), 
inventário (I) e despesas operacionais (DO). Para Corbett (2005), cada decisão a ser 
tomada pelos administradores deverá levar em consideração seu impacto nestas três 
medidas. 
 
Ganho (G) corresponde à taxa pela qual o sistema gera dinheiro por meio das vendas. 
Vendas e não produção, pois o que não foi vendido não gera caixa para a empresa. 
Assemelha-se à margem de contribuição contábil (receita de venda menos custo 
variável), porém considerando a mão-de-obra direta como despesa fixa (COGAN, 2007). 
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Ganho = Venda – Material Direto 

 
O dinheiro investido em qualquer compra de bens que se pode vender é o Inventário (I). 
Distingue-se do conceito contábil clássico, onde englobaria apenas estoques, pois inclui 
qualquer bem, não somente estoques. Entretanto não considera qualquer acréscimo ao 
valor, tais como mão-de-obra ou despesas. Nem mesmo a depreciação é considerada 
(COGAN, 2007). 
 
Despesas Operacionais (DO) representa o dinheiro gasto para transformar o inventário 
em ganho, como a depreciação do inventário que é convertida em despesa operacional. 
Corresponde a custos e despesas fixas mais mão-de-obra direta na contabilidade 
tradicional (COGAN, 2007). Nesta linha de raciocínio, ganho é o que entra no sistema, 
inventário é o dinheiro que está no sistema e despesa operacional é o dinheiro 
desembolsado para que se obtenha o ganho. 
 
Como a prioridade da TOC é “maximizar o ganho, depois minimizar o inventário e as 
despesas operacionais, nesta ordem” (COGAN, 2007), porém observando as restrições 
existentes no sistema e avaliando ganhos, é imprescindível a focalização nestas três 
medidas por aqueles que desejam implementá-la no gerenciamento de negócios. 
 
As medidas clássicas utilizadas para aferir com precisão o desempenho econômico das 
organizações produtivas, tais como giro dos estoques, despesas totais, vendas totais, 
cumprimento de programações e prazos de entrega, são consideradas deficientes pela 
TOC. Não significa que estas medidas não constituam elementos importantes na 
avaliação do desempenho da empresa; mas há outras medidas que demonstram ter 
caráter preponderante para a melhoria do desempenho e mesmo para a continuidade da 
organização. Entre elas, destacam-se as medidas centrais de avaliação: fluxo de caixa, 
lucro líquido e retorno sobre o investimento (RSI) (CORBETT, 2005). 
 
Nesta linha, verifica-se que a medição do alcance desta meta se dá pelo lucro líquido, 
acompanhado pelo retorno sobre o investimento, que mostra a relação entre lucro e o 
investimento realizado, e ainda o fluxo de caixa, uma vez que sem recursos financeiros 
disponíveis não há sobrevivência em qualquer empresa. Cabe à administração da 
empresa detectar a relação lógica das principais medidas com a meta da empresa de 
ganhar dinheiro e desta forma garantir a sua continuidade. 
 
De acordo com Corbett (2005), um dos pressupostos da TOC é a possibilidade de 
verificar o impacto das decisões da administração nas despesas da empresa, a partir de 
uma análise caso a caso. Este pressuposto elimina a necessidade de se buscar bases de 
alocação para aferir a variabilidade dos custos em relação aos produtos. Como citados 
anteriormente, os custos fixos não são o aspecto principal desta teoria mas, por não 
serem rateados, podem ser avaliados de forma independente. 
 
Por fim, a TOC supõe que no curto prazo a capacidade é limitada e os gargalos 
inevitáveis. Há uma estabilidade momentânea nas características da produção, a análise 
da situação seria num dado momento, isto é, no curto prazo.  
 
Como resume Huefner (2008), a administração busca melhorar ao menos uma das 
medidas financeiras: aumentar ganho, reduzir despesas operacionais e reduzir estoques, 
sem deixar de lado as demais. Isto é, aumentar receita, o ganho, enquanto mantém os 
níveis de custos (despesas operacionais) e a base dos ativos (inventário). 
 
A TOC apresenta uma forma de raciocínio complementar à dita tradicional contabilidade 
de custos, onde o ganho unitário seria a principal observação a fazer, calculada como 
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preço de venda menos custos de matéria-prima e seriam analisados individualmente. No 
entanto, podem e devem ser analisados em conjunto, visto que a teoria preconiza a 
exploração da restrição para que se alcance a meta da empresa, que é ganhar dinheiro 
e, para tal se quer “extrair o máximo de dinheiro daquelas que coisas que nos limitam, a 
restrição” (GOLDRATT, 1991, p.69). 
 
Uma lógica derivada da TOC, para a redução dos gargalos, é a chamada tambor-pulmão-
corda, também descrita em “A Meta”. Cogan (2007) explica que o tambor seria o recurso 
com maior restrição de capacidade, que ditaria o ritmo dos demais. O “pulmão de tempo” 
serviria para manter o recurso gargalo ocupado durante todo o tempo pré-determinado, 
protegendo o ganho da empresa. A corda completa o raciocínio, pois assegura que o 
inventário não cresça além do nível determinado pelo pulmão. 
 
Em uma analogia, uma tropa com diversos soldados, o mais lento é colocado no meio da 
fila, com um tambor, ditando as passadas dos demais. Na produção o tambor seria a 
regra de quando e quais produtos seriam processados. O pulmão seriam os materiais 
disponibilizados antes do gargalo, para mantê-lo sempre operante, como um estoque 
regulador. A corda seria a limitação de material liberado pela fábrica (COGAN, 2007). 
 
É possível observar que uma das principais características da TOC é o seu processo de 
otimização contínua, onde há uma focalização nas cinco etapas a seguir, conforme 
resumido por Goldratt (1990): 

1. Identificar a(s) restrição(ões) do sistema, isto é, verificar quais elementos afetam 
de forma restritiva a melhoria no desempenho do sistema. Por exemplo, nos 
casos em que a demanda do mercado for superior à capacidade da empresa, 
verifica-se a existência de recursos com restrição de capacidade (RRC), que 
precisam ser identificados. Quando, ao contrário, a demanda do mercado for 
inferior à capacidade, a restrição será o próprio mercado; 

2. Decidir como explorar a(s) restrição(ões) do sistema, uma vez que a restrição 
presente no sistema já é conhecida, é necessário providenciar para que não 
faltem recursos para atender os RRC’s, ou seja, os itens não-gargalo devem 
existir em quantidade suficiente para suprir os gargalos; 

3. Subordinar tudo à decisão anterior; 
4. Elevar a(s) restrição(ões) do sistema, o que significa considerar várias alternativas 

para investir na restrição, ampliando sua capacidade, seja através da aplicação de 
mais recursos, na forma de tempo ou investimentos em recursos adicionais 
idênticos. Provavelmente, isto ocasionará o aparecimento de outra restrição em 
uma outra localidade do sistema.  

5. Se num passo anterior uma restrição for quebrada, volte ao passo 1 sem deixar 
que a inércia cause uma restrição no sistema; isto implica a necessidade de se 
reavaliar regularmente as decisões tomadas nas etapas anteriores, pois as 
restrições mudarão de posição no sistema, exigindo constante acompanhamento 
do desempenho do sistema. 

 
Desta forma, a idéia é sempre calcular o ganho por unidade restrita, o que leva à 
otimização destes recursos, representada pelo ganho dividido pelo consumo da unidade 
restrita. Este cálculo permite o uso máximo do recurso gargalo, subsidiando uma decisão 
sobre que bem produzir com o recurso restrito, para que seja plenamente utilizado. É 
importante lembrar que a reavaliação contínua se faz necessária, evitar a inércia, pois 
segundo GOLDRATT (1991, p.90), “o que se deve fazer é reexaminar qual produto 
contribui mais, através da restrição”, o que pode mudar completamente o cenário 
anterior, pelas simples divisão de unidades monetárias de ganhos pela unidade de 
recurso restrito.  
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Ganho por Unidade Restrita = Ganho Unitário / Unidade Restrita 

 
A TOC é um sistema multi-facetado que tem sido desenvolvido para auxiliar pessoas e 
empresas a pensar sobre seus problemas, desenvolver soluções avançadas e 
implementá-las com sucesso (MABIN, 2003). Tal conceito demonstra a característica da 
teoria de despertar uma reflexão constante que visa redução dos problemas inerentes ao 
contexto empresarial, cujos recursos não são ilimitados e nem os cenários são imutáveis. 
 
Segundo Watson (2007) os fundamentos da TOC recebem críticas, que atrapalham sua 
disseminação e seriam desafios futuros: na visão acadêmica, a teoria produz resultados 
possíveis mas não viáveis; carência de um meio de determinação do custo do produto e 
estabelecimento de preços e; visão de curto prazo. O mesmo estudo aponta um 
problema em relação aos estudiosos e disseminadores da teoria, referente à dificuldade 
de obtenção do suporte gerencial em nível alto, que delegariam a implementação a níveis 
gerenciais médios, mesmo que a TOC requeira uma mudança organizacional, filosófica, 
prática e de medição de desempenho. 
 
Nesta consideração de Watson (2007) é observada a necessidade de conhecimento pelo 
tomador de decisão para que os fundamentos aplicados alcancem os objetivos 
preconizados na Teoria das Restrições: soluções que levam a empresa à meta, ao lucro. 
 
7. A Teoria das Restrições no Processo Industrial de Couros da Indústria de 
Couros de Santa Catarina 
 
7.1.     Contexto 
 
A avaliação da aplicação da Teoria das Restrições em uma indústria de couros, 
desenvolvida neste estudo de caso, foi divida em três etapas:  

1.ª etapa: investigar o nível de conhecimento que a alta administração possuía sobre 
a TOC e identificar a existência de orientações formais, relacionadas à TOC, no 
processo de tomada de decisões da empresa.  

2.ª etapa: demonstrar um exemplo real de aplicação da TOC descrito pela empresa, 
através da utilização de dados adaptados, mas compatíveis aos reais. 

3.ª etapa: testar a aplicação da TOC diante da possibilidade de materialização de 
uma restrição inerente ao processo industrial de couros. 

 
As informações obtidas para realização deste estudo de caso foram obtidas por 
entrevista ao Diretor Industrial da Indústria de Couros de SC. 
 
A empresa é um curtume de médio porte, de controle e administração familiar, com várias 
décadas de experiência e sucesso na industrialização e comercialização de couro wet 
blue, crust e acabado. 
 
No segmento couro acabado há uma série de produtos que podem ser desenvolvidos, de 
acordo o processo industrial a que foi submetido, resultando em produtos com diferentes 
valores agregados. 
 
7.2.     Primeira Etapa: O nível de Conhecimento da Administração sobre a Teoria 
das Restrições 
 
Nesta etapa foi realizada entrevista, no início de 2008, para levantamento sobre o 
conhecimento do diretor financeiro da empresa sobre a Teoria das Restrições e 
detalhamento das situações em que esta é ou já foi aplicada em sua gestão. A entrevista 
com a alta administração é compatível com a visão de Watson (2007), relacionada à 
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necessidade de implementação da teoria neste nível, que então ampliaria sua aplicação 
aos demais níveis da empresa.  
 
O questionário aberto, constante no Quadro 1, foi complementado por perguntas e 
confirmações do entendimento dos pesquisadores quanto às respostas, durante a 
entrevista. 
 

Quadro 1 – Questionário 
Descreva brevemente sua empresa. 

Qual sua formação acadêmica? 

Como, em linhas gerais, funciona a cadeia produtiva da empresa (origem de 
matérias primas, tipo de atividades realizadas e quantidades de máquinas por 
processo, uso de mão de obra)? 

Como era o processo de tomada de decisão antes da aplicação Teoria das 
Restrições?Em que casos esta teoria é usada para a tomada de decisão? Também em linhas 
gerais que tipo de análises são feitas à luz desta teoria (restrições, ganhos, etc)? 

A TOC é utilizada em conjunto com outros sistemas de avaliação de custos, 
(Custeio Baseado em Atividades - ABC, por exemplo), para fins gerenciais?  

Outros pontos sobre o tema que julgue necessário ao entendimento da aplicação da 
TOC em sua empresa.  

   Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
O diretor industrial entrevistado é sócio da empresa, graduado em Engenharia Civil e 
pós-graduado, no exterior, em Planejamento Estratégico. Conheceu a Teoria das 
Restrições, há cinco anos, através da publicação “A Meta”, de Goldratt e Cox, e 
considera a TOC útil para o processo de formulação de estratégias e tomada de 
decisões. 
 
O referencial teórico apresentado se atém aos fundamentos centrais da teoria, seu 
núcleo original, sem considerar sua evolução ao longo dos anos descrita por Watson 
(2007), visto que a aplicação prática do gestor no curtume encontra-se atualmente neste 
patamar. Não há avaliação de custos utilizando a TOC e o ABC (Activity-Based Costing), 
por exemplo. 
 
Nesta etapa do estudo, o principal objetivo é destacar como a escolha de um modelo de 
análise pode influenciar a geração de informações para a tomada de decisões, e 
porventura, incorrer ao risco de alcançar resultados inferiores aos que poderiam ser 
atingidos se a construção da análise fosse diferente. Este conceito foi incitado em Caplan 
(2005), onde um exemplo fictício ilustra como a interdependência entre produtos no 
processo de produção, e seus custos associados, desafiam a capacidade dos sistemas 
contábeis e de custeio nos moldes atuais de fornecer a melhor informação para tomada 
de decisões. 
 
O conhecimento sobre a TOC não está difundido nos demais níveis hierárquicos da 
empresa e nem é utilizada como uma ferramenta formal de trabalho. Mas seus 
fundamentos estão sendo utilizados para aprimorar a metodologia de gestão da empresa, 
por enquanto, por intervenções do diretor industrial, que possui familiaridade com a 
teoria. Suas respostas, às questões apresentadas no Quadro 1, subsidiaram a 
elaboração das próximas etapas. 
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7.3.    Segunda Etapa: Aplicação da Teoria das Restrições com restrição na 
capacidade de produção 
 
A TOC foi aplicada nas atividades da Indústria de Couros de SC para definição da melhor 
estratégia de negócio diante de um pedido de um cliente. O cliente contatou o setor de 
vendas do curtume e solicitou orçamento de um grande pedido do produto da Classe C, 
economicamente interessante, mas com um obstáculo: na situação atual, não poderia ser 
atendido.  
 
A seguir, encontra-se a Tabela 1 com a relação de produtos manufaturados e seus 
respectivos preços unitários, ganhos unitários em percentuais e em reais, proporção das 
vendas de cada produto em relação ao faturamento mensal e a quantidade de horas 
necessárias em um tipo de equipamento essencial ao processo produtivo. Para 
resguardar os dados estratégicos da empresa, cálculos ilustrativos foram elaborados com 
números aproximados, mas que preservam a lógica da situação real. 
 

Tabela 1 – Produtos e Margens de Ganho por Metro Quadrado (m2) 

Classe Preço 
Unitário 

Ganho 
Unitário 

Percentual 

Ganho 
Unitário em 

Reais 
Uso de Minutos de 
Máquinas Modelo X 

A  R$  109,00 35% R$ 38,15 18 
B  R$    95,00 30%  R$ 28,50 15 
C  R$    81,00 32% R$ 25,92 12 
D  R$    67,00 28% R$ 18,76 9 
E  R$    54,00 25% R$ 13,50 6 
F  R$    50,00 20% R$ 10,00 0 

          Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
O ganho unitário é entendido como o resultado da subtração dos custos diretos do preço 
de venda (os materiais-diretos são os únicos custos considerados variáveis): 
 

Ganho Unitário = Preço de Venda – Custos Diretos 
 

O gestor tem um novo cenário possível, que o leva a considerar algumas proposições: a 
empresa pode atender a este pedido? Está configurada a existência de algum gargalo 
neste processo? 
 
Diante do significativo pedido do cliente de 39.000 m² de couro Classe C, para ser 
entregue em seis lotes iguais nos próximos 6 meses (6.500 m² por mês) , foi identificada 
uma restrição à capacidade produtiva do parque industrial de máquinas Modelo X, 
necessária à confecção das peças solicitadas.  
 
Aceitar o pedido com esta restrição afetaria seu mix de produtos e geraria impacto 
negativo na empresa, visto que esta trabalha sob encomendas que são realizadas com 
certa antecedência, então deixar de produzi-las seria inviável. Recusar o pedido poderia 
prejudicar o relacionamento com o cliente, além de ceder mercado para um concorrente. 
 
Neste cenário, o conhecimento da TOC auxiliou a administração na identificação de um 
recurso restrito e subsidiou a avaliação quanto à expansão de seu parque industrial. Ou 
seja, a TOC ofereceu uma nova visão: ampliação da capacidade produtiva mediante 
aquisição de outro equipamento similar ao equipamento com restrição, desde que o 
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cliente aceitasse assinar um contrato de longo prazo, que garantiria uma produção capaz 
de gerar retorno ao investimento que seria realizado. 
 
Conforme a Tabela 1, para produzir 6.500 m² ao mês de couro classe C, para atender ao 
novo pedido, seriam necessárias 78.000 minutos (1.300 horas) por mês de máquinas 
Modelo X, considerando que o preparo da matéria-prima demora alguns dias antes desta 
etapa. 
 
Tabela 2 – Capacidade Mensal de Utilização das Máquinas Modelo X para Produtos 

C 
Utilização  Minutos Horas 

Capacidade Total de 12 máquinas 480.000 8.000
(-) Utilização Atual 462.000 7.700

(=) Horas Disponíveis 18.000 300
(-) Necessidade para atendimento ao pedido 78.000 1.300

(=) Falta de Capacidade do Parque 60.000 1.000
              Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Com os cálculos apresentados na Tabela 2, baseados em dados apresentados na Tabela 
1, conclui-se que o parque de máquinas Modelo X representa um gargalo, pois está com 
sua utilização a 96,3%. Como citado anteriormente, a busca por um melhor mix de 
produtos não seria aplicável, por existirem pedidos contratados que não podem ser 
descartados. Foi identificado como recurso com restrição de capacidade (RRC), 
máquinas Modelo X, que devem receber tratamento para a solução. 
 
É necessário responder ao cliente se a companhia de couros aceitará o pedido. Existe a 
opção de investir em 2 novos equipamentos ao custo de R$ 750.000,00 cada, com 
capacidade de uso individual de 40.000 minutos por mês, para que seja alcançada a 
produtividade de mais 1.000 horas ao mês. Esta nova aquisição aumentará o custo fixo 
para a empresa, que se tornaria um aumento das Despesas Operacionais, via 
depreciação. Para simplificação, considerou-se desnecessária qualquer manutenção no 
primeiro ano de uso. 
 
O ganho por minuto da máquina, apurado com dados da Tabela 1, representa o valor de 
venda vezes a margem, considerando a quantidade de horas usadas da máquina: 
 

(R$ 81,00 X 32%) / 12 minutos = R$ 2,16 por minuto 
 

Tabela 3 – Análise de Proposta ao Cliente 
após Ampliação do Parque Industrial em 1.300 horas na Produção de C 

Custo das novas máquinas (a) R$ 1.500.000,00 
Ganho por minuto da máquina (b) R$ 2,16 / minuto 

Custo / Ganho por minuto (a/b) 694.444 minutos  
Pedido mensal original 6.500 m2  = 78.000 minutos por mês

Meses mínimos para o contrato 9 meses 
         Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
A Tabela 3 demonstrou que o investimento de R$ 1.500.000,00 requer 694.444 de 
produção do produto Classe C para ser totalmente absorvido. Uma vez que o pedido é de 
39.000 m² ou 6.500 m² durante 6 meses consecutivos, e não há outra demanda concreta 
para o uso da máquina Modelo X, a alta administração da Indústria de Couros de SC 
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decidiu negociar com o cliente um contrato de fornecimento de 6.500m² durante 9 meses 
(694.444 / 78.000).  
 
Como um exemplo teórico dado por Guerreiro (2006) em seu livro, observando os 
princípios contidos na TOC e sendo a restrição a hora-máquina, explorar a restrição 
significa buscar o maior ganho em dinheiro por hora-máquina. Exatamente este raciocínio 
é aplicado na indústria estudada. 
 
Embora a aquisição de novas máquinas elimine a restrição relativa a horas por máquina, 
este cálculo se faz importante como uma forma de análise do pedido específico do 
cliente, que solicitou um contrato de 6 meses, cujo ganho viabilizaria apenas parte do 
valor da compra. 
 
O cálculo subsidiou uma contraproposta: um contrato mínimo de 9 meses, que custearia 
a compra de novas máquinas e permitiria a ampliação do parque industrial. Esta 
ampliação é de interesse da empresa, pois seu volume de vendas está em crescimento, 
conforme informado na entrevista, e cria uma fidelidade do cliente por mais tempo.  
 
Destaca-se que apurar o pedido mínimo em função da máquina se fez importante no 
curto prazo, visto que não havia intenção de realizar investimentos neste período ou 
aumentar despesas operacionais. 
 
O pedido do cliente não foi simplesmente recusado e este cliente conseguiu ter um 
retorno breve quanto à possibilidade de atendimento à sua necessidade, devido à 
agilidade nos cálculos. Houve a busca de maximização de ganhos, como preconiza a 
TOC, pois o novo volume de produção, com respectiva venda do produto C, produzirá 
ganho incremental, sem redução dos resultados anteriores a esta operação. 
 
A TOC demonstra que há aumento de produtividade quando se chega mais próximo à 
meta: que, no caso, é auferir cada vez mais lucros e crescer ainda mais no mercado. Isto 
ocorrerá com a aceitação da proposta pelo cliente, pois haverá expansão de atividade já 
avaliada como lucrativa, bem como a conquista de uma parceria de longo prazo com um 
grande cliente. O gestor conseguiu, ainda, impedir o aumento de suas despesas 
operacionais, como preconiza a TOC, pois optou por custear a nova aquisição de 
equipamentos com um contrato de prazo maior. 
 
Outro ponto de destaque em relação a esta solução é a possibilidade de aumento da 
produção, devido à sobra de horas disponíveis, que possibilitarão a busca por novos 
clientes. A decisão pela compra de novas máquinas, observado o quinto passo, leva a 
um novo gargalo, o mercado consumidor, que precisará ser explorado para maximização 
dos ganhos da companhia – o que representará um desafio e não um problema para a 
empresa, que está em pleno processo de crescimento, conforme entrevista. 
 
Quando perguntado sobre como tomaria a decisão antes do seu conhecimento da TOC, 
o entrevistado respondeu que precisaria do auxílio de diversos funcionários com visões 
diferentes, o que demandaria mais tempo, tornando a decisão mais lenta. 
 
Para a melhor aplicação da TOC é importante levantar rapidamente as possíveis 
restrições à aceitação de um pedido de produção, pois estas informações são primordiais 
para a formulação de uma decisão baseada nesta teoria. 
 
Cabe salientar que a solução é momentânea, capaz de solucionar o problema no curto 
prazo, e que novos gargalos podem surgir, especialmente, em uma empresa como a 
estudada, que está em processo de expansão de atividades. Como descrevem os cinco 
passos, a busca deve ser por uma otimização contínua. 
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7.4.     Terceira Etapa: Aplicação da Teoria das Restrições com restrição na matéria-
prima  
 
A Indústria de Couros de SC opera com seis diferentes classificações de couros em sua 
linha de produção. Estas classificações relacionam-se tanto à qualidade do material e 
quanto ao seu rendimento na linha de produção. Desta forma, resultam em produtos 
finais com preços e finalidades diferentes. 
 
Apesar do abate bovino ocorrer durante todo o ano, há maior freqüência no verão e 
redução no inverno, devido ao período de engorda dos animais. Diante disso, os 
curtumes programam seu estoque de maneira que possam garantir sua produção da 
forma mais regular possível e ao melhor custo. 
 
Embora haja a sazonalidade, o diretor esclareceu que não há um aumento grande de 
estoques de couro para este período. A opção é realizar tal aumento em volumes 
pequenos e priorizar a captação de pedidos que permitam maior aproveitamento da 
matéria-prima. Entende-se aqui aproveitamento como o uso do couro para a fabricação 
de metragem de produto acabado e, sendo assim, o produto que tem 60% de 
aproveitamento indica que de dada metro de matéria-prima são obtidos apenas 0,60 
centímetros de produto acabado, com 40% de perda. 
 

Tabela 4 - Produtos e Margens de Ganho 
 

Classe 
Ganho 

Unitário 
em Reais 

Ganho 
Unitário 

Percentual

Percentual
de 

Aproveita-
mento 

Metros de 
Couro por 
Unidade 
Pronta 

Ganho por 
Unidade de 

Recurso 
Restrito (m2) 

Preferência 
na 

Produção e 
Venda 

A R$ 38,15 35% 60%   1,67  R$ 22,89  2ª 
B R$ 28,50 30% 70%  1,43  R$ 19,95  3º 
C R$ 25,92 32% 90%  1,11   R$ 23,33  1º 
D R$ 18,76 28% 97%  1,05   R$ 17,82  4º 
E R$ 13,50 25% 98%  1,02   R$ 13,23  5º 
F R$ 10,00 20% 100%  1,00   R$ 10,00  6º 

   Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Quando o recurso restrito é a principal matéria-prima, torna-se prioritário identificar sua 
melhor forma de alocação. Conseqüentemente, o mix padrão de produtos pode ser 
afetado. Neste cenário, o curtume busca atender prioritariamente aos pedidos que 
tenham os maiores ganhos por unidade de recurso restrito, dentro do possível. 
 
O foco nesta situação apontada pela empresa é também oriundo do conhecimento sobre 
a TOC: maximizar ganhos e minimizar inventário.  
 
Considerando os dados apresentados na Tabela 4, apesar do produto classe A 
apresentar o maior ganho unitário em reais e ser priorizado quando há abundância de 
matéria-prima, durante o inverno torna-se relevante avaliar também o seu percentual de 
aproveitamento. 
A classe de produtos A gera ganho unitário de R$ 38,15, mas seu percentual de 
aproveitamento é de 60% (1,67). Esta combinação corresponde a ganho por unidade de 
recurso restrito de R$ 22,89, resultado entre a divisão do ganho unitário pelo fator de 
recurso restrito (couro). Sendo assim, no inverno (quando o abate bovino é menor), a 
classe de produtos C, cujo ganho é de R$ 25,92 e o aproveitamento do couro é 90% 
(1,11), deve ser priorizada, pois resulta em ganho por unidade de recurso restrito de R$ 
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23,23 e emaximiza o uso deste insumo durante este período do ano e, portanto, o ganho 
do curtume. 
 
A prioridade apontada depende da demanda pelos produtos elencados como de melhor 
aproveitamento, o que representa uma restrição de mercado, que é tratada por meio da 
negociação especial com os clientes neste período de menor quantidade de couro cru.  
 
O gestor da empresa entende que estas duas situações não esgotam as limitações, visto 
que, como preconiza que a TOC, é necessário constante monitoramento de fatores 
internos e externos que interferem na cadeia produtiva, pois podem vir a se tornar uma 
nova restrição. 
 
8. Conclusões 
 
O presente estudo ratificou a afirmação citada por Cogan (2007, p.44), de que a Teoria 
das Restrições pode sofrer críticas, por conter enfoques abordados nos livros de custos 
há muito tempo, mas se trata de uma “técnica/teoria/fisolosofia que, para muitos 
especialistas (entre os quais Kaplan e Cooper), é o melhor modelo de tomada de decisão 
de mix de produtos de curto prazo”. Revelou que o conhecimento da Teoria das 
Restrições (TOC) permite aos gestor tomar decisões mais ágeis e alinhadas com suas 
metas. 
 
Permite observar que em empresas que produzem sob encomendas, modificar o mix de 
produtos não é uma decisão fácil, porém a utilização da TOC facilita a estruturação de 
análises lógicas na busca das restrições que porventura existam e atrapalhem os 
objetivos de maximizar os ganhos, como apresentado por Huefner (2008). 
 
Adicionalmente, é necessário considerar as características peculiares ao ramo de 
negócio em que a organização atua. Na empresa em estudo, há o fator sazonalidade a 
ser considerado no que se refere à oferta de matérias-primas necessárias ao processo 
produtivo, que representa um recurso capacidade restrita que poderá se tornar um 
problema em função do gerenciamento (COGAN, 2007). 
 
O estudo demonstrou ainda que, mesmo não existindo uma aplicação metódica ou formal 
da TOC na empresa analisada, o conhecimento do administrador sobre a teoria básica 
pôde auxiliá-lo em suas atividades gerenciais, acelerando o processo de tomada de 
decisões. 
 
Cabe ressaltar que, na companhia estudada, a aplicação dos fundamentos da TOC com 
resultados satisfatórios foi possível devido ao conhecimento dos seus princípios por parte 
do gestor de alto escalão, além da experiência adquirida pelo mesmo, à frente deste tipo 
de empreendimento, situação diferente da apontada por Watson (2007), a respeito de 
estudos sem apoio neste nível. Sem esta premissa do conhecimento da alta 
administração, a utilização única e exclusiva dos fundamentos da TOC, sem que fosse 
efetuada uma análise coerente do cenário apresentado poderia levar a decisões 
equivocadas. 
 
As duas situações apresentadas comprovam que cálculos baseados na TOC podem 
demandar pouco tempo e auxiliam na observação mais clara da situação. Ou seja, o uso 
da TOC pode ser um diferencial para a empresa que a aplica, visto que uma decisão sem 
uma análise dos fatores envolvidos pode representar a perda de um negócio. Demora na 
decisão, por desconhecimento ou por desatenção com gargalos pode impedir a entrega 
de pedidos no prazo e acarretar problemas no relacionamento com clientes. 
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A primeira situação apresentada referente ao grande pedido de um cliente despertou no 
gestor a busca por um possível gargalo. A máquina foi identificada com um recurso 
gargalo por limitar a produção do sistema. Mesmo com maior quantidade de couro não 
poderia atender ao pedido na situação atual, no curto prazo. 
 
Identificado o gargalo, o diretor buscou uma solução para esta restrição, com base no 
ganho a ser auferido com as novas horas-máquina oriundas de equipamentos novos, 
conforme conceito da TOC. A solução foi a compra de outras máquinas condicionada a 
um contrato maior, visto que não havia objetivo de curto prazo de aquisição com recursos 
próprios.   
 
O conceito de ganho por unidade de recurso restrito é aplicado na ocasião de falta ou 
redução no fornecimento de couro, em que foi apurado o melhor mix de vendas em 
função da maximização do uso do recurso restrito, o  couro, apurado pela relação entre 
ganho unitário e respectivo uso por tipo de produto. Isto permitiu apurar as classes de 
couro que levam à maximização do ganho do curtume e devem ser priorizadas. 
 
A avaliação por gargalos se aplica aos casos de análise da aceitação de novos pedidos, 
investimentos na fabricação de novas linhas de produtos, supressão de linhas de 
produtos com resultados deficitários, além da priorização de determinado produto 
componente de um mix em relação aos demais itens.  
 
A TOC preconiza a reavaliação constante da presença e mudanças de localização de 
restrições no sistema (GOLDRATT, 1990), considerando o desempenho da empresa no 
curto prazo. Na empresa objeto da pesquisa, em que se considera a possibilidade de 
expansão de seu parque industrial, esta necessidade torna-se premente, de forma a 
possibilitar o crescimento da companhia de modo sustentável. 
 
Tal evidenciação empírica contribui para a prática na área de gestão de empresas. 
Alguns estudos desenvolvem a Teoria das Restrições sob a forma de simulação sobre 
sua aplicação, entretanto, observar sua utilização no mundo real permite uma 
compreensão maior de sua finalidade, bem como abre perspectivas de estudos 
complementares em outros ramos de atividade, visto que a academia e as empresas 
podem interagir possibilitando o aprofundamento do conhecimento e experiência entre 
ambos. 
 
Não foram apresentados pela empresa casos de restrições múltiplas, que demandariam 
esforços mais complexos para a solução, como o modelo de programação linear, todavia 
o caso atende às expectativas de demonstrar a aplicação prática dos conceitos, 
independente da complexidade de seus negócios. 
 
Como sugestão de pesquisas futuras, propõe-se a utilização da TOC em outras 
atividades industriais e em empresas que produzam por escala, pois seria possível 
analisar o uso da teoria em relação a mudanças na ordem de processamento da 
produção para otimização dos processos de estocagem de produtos acabados, 
inexistente no presente estudo. Outra sugestão seria um estudo de caso onde houvesse 
a integração da TOC ao método de custeio ABC (Activity-Based Costing), conforme 
apresentado na literatura sobre o tema. 
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RESUMO 

 

A abordagem que se dará a esta pesquisa de campo decorre da importância do tema 
para o sistema econômico contemporâneo, uma vez que sistemas de contabilidade 
gerencial são inerentes à atividade empresarial, por permitirem aos administradores 
tomarem decisões com maior grau de segurança possível. A opção pela empresa sob 
exame advém de sua representatividade no ramo de atividades em que atua, ligado 
diretamente ao segmento da construção civil que tanto tem crescido no País. A 
metodologia de pesquisa utilizada para esse artigo foi o estudo de caso, como forma de 
contribuição ao conhecimento dos sistemas de contabilidade gerencial em empresas 
brasileiras. Os autores se basearam na literatura para analisar os dados disponibilizados 
pela organização, para então confrontar o referencial teórico com as evidências obtidas 
por meio da aplicação de questionários e de visita à empresa estudada. Constataram-se 
incongruências entre a literatura e as práticas verificadas, uma vez que, na visão dos 
gestores, os custos de implantação de um sistema de contabilidade gerencial integrado 
acarretariam um elevado desembolso, superior aos possíveis benefícios proporcionados 
a uma empresa atacadista de médio porte. 
 
Palavras-chave: Planejamento e controle. Contabilidade gerencial. Tomada de decisão. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
A redução de barreiras comerciais, a criação de grandes blocos econômicos, a revolução 
tecnológica que aproxima os habitantes e as economias fisicamente distantes, o sucesso 
de países emergentes no cenário econômico mundial, o crescimento da competitividade 
global e a escassez de recursos disponíveis, esse último de maneira mais dramática no 
caso dos alimentos em 2008, têm contribuído para as constantes modificações na gestão 
dos negócios.  
 
Portanto, quando se fala na análise de métodos ou tecnologias que tratem do 
aprimoramento de processos nas organizações, sempre há espaço para pesquisas. 
Essas pesquisas ganham maior importância quando o tema envolve diretamente os 
métodos de produção e os chamados sistemas de controle de gestão, sistemas estes 
que envolvem a aferição dos custos e das receitas da Organização. Como conseqüência 
natural desse processo, cada vez mais, os administradores necessitam de informações 
que os auxiliem na tarefa de controlar as operações, seus estoques de bens 
comercializáveis, seus sistemas de custeio, enfim, tudo aquilo necessário para tomar 
uma decisão econômica em busca do atingimento dos objetivos organizacionais. 
 
Ao estudar-se a obra de Chiavenato (2003, p.232), observa-se quão importante é para a 
empresa o estabelecimento de objetivos quantificáveis, relevantes e compatíveis, que 
servem de base para avaliar os planos, desempenhos e atividades, para então decidir.  
 
Logo, os gestores dependem de informações adequadas para a análise das opções 
possíveis para a conseqüente decisão. Sob esse prisma, a Contabilidade não pode se 
limitar ao registro de fatos pretéritos de forma retrospectiva, ela deve se prestar ao 
fornecimento de informações gerenciais, ultrapassando a barreira da contabilidade 
denominada financeira. As informações oferecidas pela contabilidade gerencial são 
importantes para os administradores, já que por meio delas fundamenta-se a 
identificação de oportunidades e ameaças para as organizações. 
 
Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004) a contabilidade tem como objetivo básico, 
independente do nível hierárquico dentro das empresas, fornecer subsídios para a 
tomada de decisões dos gestores, especificamente quanto ao auxílio para planejar e 
controlar as operações das organizações.  
 
O desafio da contabilidade gerencial é o grau de clareza e objetividade da interpretação 
desse ambiente empresarial, passando pelo processo de coleta, mensuração, 
interpretação e tratamento dos dados, especialmente no caso de empresas brasileiras, 
tão carentes de pesquisas dessa natureza na literatura pesquisada.  
 
Assim, buscou-se contribuir para o preenchimento de pequena parte da limitação do 
conhecimento, com essa pesquisa de campo, e a metodologia que melhor presta-se para 
esse trabalho é o estudo de caso. Esse método tem sua melhor aplicação em eventos 
contemporâneos, em que não se consegue a manipulação dos dados relevantes, 
entretanto, observações diretas e entrevistas sistemáticas são possíveis. 
 
A empresa Ferragens Ramada Ltda, objeto da pesquisa, caracteriza-se como uma 
empresa nacional tipicamente familiar, cuja escolha deveu-se a seu porte e a sua 
representatividade no segmento de distribuição para o setor de materiais de construção, 
tendo seu foco principal nos lojistas deste setor, ligado à construção civil, que tanto tem 
crescido no Rio de Janeiro e no País, em tempos de crescimento econômico na casa dos 
5%, como em 2007 e primeiro trimestre de 2008, segundo o IBGE. Com isso, ao final do 
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trabalho, poder-se-á identificar quais e como são utilizados os instrumentos da 
contabilidade gerencial nessa empresa. 
 
Para tanto, foi realizada uma estruturação teórica de um sistema de contabilidade 
gerencial, com base na literatura pesquisada, que é utilizada como parâmetro das 
evidências encontradas na pesquisa de campo (documentos, entrevistas e observações). 
A análise dessas evidências foi efetuada por meio da contraposição delas à estrutura 
teórica traçada, para que se destacassem as incongruências do sistema de contabilidade 
gerencial pesquisado. 

 
2 METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA 
 
Do ponto de vista do aprimoramento do conhecimento sobre o tema, realizou-se uma 
pesquisa qualitativa, conduzida por intermédio de um estudo de caso único, por entender 
que este método permite “um exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno de 
interesse” (COLLIS e HUSSEY, 2005, p.72). Nesse sentido, Gomes (2006, p. 18) explica 
que o estudo de caso é uma descrição de uma situação real do mundo empresarial, 
experimentado por organizações ou pessoas, em um momento, envolvendo um 
problema, uma decisão, um desafio, ou uma oportunidade a ser considerada por alguém. 
 
O trabalho teve início com a realização de uma pesquisa bibliográfica, estudos e 
levantamentos em trabalhos científicos com a finalidade de ampliar o conhecimento e 
identificar resultados de pesquisas na área de contabilidade gerencial. Posteriormente, foi 
mantido contato com representantes da empresa selecionada, a fim de que a proposta de 
pesquisa fosse aceita por seus dirigentes.  
 
Mediante aceitação da proposta, os dados foram coletados por meio de análise 
documental (relatórios gerenciais, planilhas financeiras, planos etc), aplicação de 
questionários com perguntas ordenadas, divididas em questões abertas, fechadas e de 
múltipla escolha, enviados por correio eletrônico e consulta ao sítio da empresa na 
internet. Para esclarecer dúvidas e garantir a exatidão e a profundidade dos dados 
coletados, também foram realizadas entrevistas com os gestores (Diretor, Gerente de 
Operações e Gerente Financeiro) nas dependências da empresa atacadista. 
 
Por conseguinte, compararam-se as teorias identificadas no referencial teórico com os 
métodos utilizados pela organização, verificados em campo, para, ao final, apresentar os 
resultados observados.  
 
Por fim, vale frisar que esse estudo está delimitado ao caso de uma empresa do ramo 
atacadista do material de construção. Portanto, os resultados que serão discutidos não 
podem ser generalizados, e podem não representar a realidade de outras empresas do 
mesmo setor. Contudo, os estudos de casos possibilitam a criação de hipóteses que 
poderão ser testadas em pesquisas futuras. (FERREIRA, OLIVEIRA e GOMES, 2008) 
 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1 Objetivo e Estratégia nas Organizações 
 
As organizações econômicas, sejam grandes ou pequenas, têm em comum a 
necessidade de que sejam estabelecidos objetivos, metas, planos de curto ou longo 
prazos, que representem, de um modo geral, as situações desejadas ou esperadas pelos 
administradores. 
 
A definição clássica para os objetivos em organizações estabelece que “um objetivo é um 
enunciado escrito sobre resultados a serem alcançados em um período determinado. O 
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objetivo deve ser quantificado, difícil, relevante e compatível” (LODI, apud CHIAVENATO, 
2003, P.232). 
 
O conceito de estratégia decorre da necessidade de realizar objetivos em situações de 
disputa, competição, concorrência etc, como é o caso da guerra e dos negócios. No 
campo da administração de organizações econômicas, o termo estratégia foi associado a 
diversos termos-chave: seleção de oportunidades, tomar decisões, longo prazo, 
ambiente, planejamento e concorrência são alguns deles, que aos poucos formaram as 
definições de estratégia adotadas por diversos autores (MAXIMIANO, 2004).  
 
Augusto (2007) afirma que o valor do conceito de estratégia está na determinação de 
como estabelecer uma relação com seu ambiente organizacional na busca do alcance de 
seus objetivos.  
 
Sobre os objetivos nas organizações, também se pode afirmar que estão distribuídos em 
três níveis: os estratégicos (objetivos organizacionais, amplos, que abrangem toda a 
organização, por longo prazo); táticos (objetivos departamentais, restritos aos 
departamentos e de médio prazo); e operacionais (são referentes a cada atividade ou 
tarefa, de forma detalhada e de curto prazo).  
 
Maximiano (2004) afirma que o processo de elaboração da estratégia, ou do plano 
estratégico, envolve três procedimentos principais: análise do ambiente externo, 
diagnóstico interno das organizações e a preparação do plano estratégico propriamente 
dito, contemplando objetivos, visão, missão e vantagens competitivas. 
 
Fica claro que com os objetivos e os planos estratégicos (táticos e operacionais) traçados 
inicia-se um ciclo que se conclui com a implementação e o controle da estratégia, com 
vistas a verificar o resultado alcançado, e o que precisa ser modificado para o próximo 
período operacional, muito provavelmente uma fonte de informações para a referida 
aferição seja o sistema contábil, especificamente o sistema gerencial. 

 
3.2 Sistemas de Contabilidade Gerencial 
 
Um sistema de contabilidade, seja financeiro ou gerencial, é um mecanismo formal para 
recolher, organizar e comunicar informações acerca das atividades de uma organização, 
distinguindo-se apenas o público-alvo das informações. Ao atender demandas externas, 
o sistema contábil assume o papel de transmitir dados financeiros pretéritos, enquanto no 
caso da informação gerencial, com dados financeiros ou não, os clientes a serem 
abastecidos estão no interior da organização, ávidos por informações segmentadas, cujo 
custo do sistema não suplante os benefícios, sejam voltadas para o futuro e que dêem 
suporte as suas decisões (HORNGREN, SUNDEM E STRATTON, 2004). 
 
Como o próprio nome já aponta, a contabilidade gerencial destina-se aos gerentes, ou 
melhor, àqueles que estão dentro da organização. Entretanto, durante a década de 80, 
do século XX, foi lançada a obra de Johnson e Kaplan (1993) acerca da necessidade de 
revisão das informações produzidas pela chamada Contabilidade Gerencial, mas que se 
encontrava extremamente preocupada com os informes financeiros para o público 
externo e com o pagamento de impostos. Os referidos autores afirmaram que a 
contabilidade gerencial precisava retornar as suas origens e produzir informações 
oportunas e precisas, para facilitar os esforços de controles de custos, para medir e 
melhorar a produtividade e para a descoberta de melhores processos de produção.  
 
É importante ressaltar que a contabilidade gerencial não é obrigatória, nem regulável por 
legislações específicas como no caso da contabilidade financeira, pelo fato de que cabe 
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aos gerentes estabelecerem o conteúdo e a forma dos relatórios gerenciais que desejam 
(GARRISON e NOREEN, 2001). 
 
Segundo Hansen e Mowen (2003, p.28), a definição para contabilidade gerencial é a 
seguinte: “a contabilidade gerencial se preocupa especificamente com a forma como 
informações sobre custos e outras informações financeiras e não-financeiras devem ser 
usadas para o planejamento, controle e tomadas de decisão.” 
 
Para Garrison e Noreen (2001, p.01), por sua vez, a contabilidade gerencial tem a 
seguinte conceituação:“Contabilidade Gerencial destina-se ao fornecimento de 
informações aos gerentes – isto é, as pessoas que estão dentro da organização, que 
dirigem e controlam as operações desta.” 
 
O Instituto de Contadores Gerenciais (Institute of Management Accouting) dos Estados 
Unidos (1981, apud ATKINSON et al., 1999, p.67) entende a Contabilidade Gerencial 
como “o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, 
interpretação e comunicação de informações financeiras usadas pela administração para 
planejar, avaliar e controlar dentro de uma empresa e assegurar uso apropriado e 
responsável de seus recursos.” 
 
Nesse sentido, destaque-se a mensuração dos custos como uma das finalidades da 
contabilidade gerencial. No campo teórico-doutrinário, existem várias formas de se 
realizar a mensuração e acumulação de custos de estoques, por exemplo: custeio por 
absorção, custeio variável, custeio baseado em atividades etc.  

 
3.3 Métodos de Custeio 
 
Padoveze (2004, p.324) alerta acerca da importância de não se confundir método de 
custeio com forma de custeio e sistema de acumulação de custos. Uma vez que, 
segundo o autor, o método de custeio “indica quais custos devem fazer parte da 
apuração do custo dos produtos; o sistema de custeio; ou forma de custeio, está ligada à 
dimensão da unidade de mensuração e indica as opções de mensuração depois de 
adotado um método de custeio”. 
 
Tradicionalmente, os métodos mais comuns na contabilidade são o custeio variável e o 
custeio por absorção. 
 
A escolha de qual método a empresa utilizará dependerá, em parte, da resposta da 
seguinte pergunta elaborada por Martins (2006, p.360): “Para que se quer o Sistema?” 
Pois, um princípio fundamental da gestão de custos é: “custos diferentes para propósitos 
diferentes” (HANSEN e MOWEN, 2003, p.65). Portanto, o custo do produto depende do 
objetivo gerencial que está sendo pretendido. 
 
Para tomar a decisão de qual método de custeio o administrador utilizará para custear 
produtos, para a formação de estoques e determinação de lucros, necessário se faz 
distingui-los. Nesse sentido, segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004, p.498) a 
diferença mais relevante entre os dois é a destinação dada ao custo indireto fixo, que é 
totalmente levado a resultado no custeio variável (despesas), enquanto no custeio por 
absorção, seu destino é a incorporação aos produtos (ativados).  
 
Outro sistema bastante difundido no meio acadêmico é o sistema ABC. Ching (2006, 
p.98) conceitua o sistema ABC como “uma abordagem que analisa o comportamento dos 
custos por atividades, estabelecendo relações entre atividades e o consumo de recursos, 
independentemente de fronteiras departamentais. Identifica fatores que levam empresas 
a incorrer em custos em seus processos”.  
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No Brasil, na prática, as empresas preferem utilizar o custeio por absorção, pois é o único 
aceito pela legislação fiscal. Caso as empresas brasileiras queiram utilizar outros tipos de 
custeio, devem evidenciar em nota explicativa a divergência, conciliando o valor obtido 
entre o método utilizado e o valor apurado pelo custeio por absorção (STARK, 2007). 

 
3.4 Precificação   
 
Estabelecer o preço de venda de produtos ou serviços é uma das mais importantes e 
complexas tarefas de um administrador, pois ela reside dentre aquelas que mais 
provocam dúvidas e discussões em uma organização. 
 
A administração do preço de venda tem como um dos pilares de sustentação o 
conhecimento do custo do produto, mas essa informação não basta, pois, além do custo, 
outras informações devem ser de domínio dos gestores, como o grau de elasticidade da 
demanda; os preços dos concorrentes; os preços de produtos substitutos, a estratégia de 
marketing etc. (MARTINS, 2006, p.218). 
 
Outro fator importante no processo de precificação é chamado de elasticidade de preços, 
que decorre das variações nos preços e seus reflexos no volume de vendas, que devem 
ser previstos pelos gestores, pois uma demanda é altamente elástica quando pequenas 
mudanças de preços reduzem o volume de vendas, mas se os preços não interferem na 
quantidade de vendas, considera-se a demanda altamente inelástica. Portanto, esses 
fatores devem ser considerados pelos gestores, assim como aqueles referentes ao 
ambiente externo à empresa (HORNGREN, SUNDEM e STRATTON, 2004, p.165). 
 
Hansen e Mowen (2003, p.655) afirmam que “a compensação de mercado, ou preço de 
equilíbrio, está na interseção das curvas de oferta e demanda.” Esse equilíbrio é 
proporcional à elasticidade da demanda, pois, no caso de uma demanda elástica, os 
produtos são altamente influenciáveis pelo preço, já na demanda inelástica isso não se 
repete. 
 
Existe ainda a aplicabilidade dos conceitos em ocasiões de venda business-to-business 
(B2B), ou seja, venda dos produtos para outras empresas. A obra de Ching (2005, p.122) 
enumera seis passos para uma apropriada fixação de preço, como a seguir: 

1. Definir os objetivos que espera atender com o preço. 
2. Definir os determinantes da demanda. 
3. Definir os determinantes dos custos. 
4. Analisar a concorrência. 
5. Selecionar um método de precificação. 
6. Selecionar, de forma estratégica, o preço final. 

 
Para Hansen e Mowen (2003, p.658/659/660), as políticas de precificação variam entre 
as empresas, podem usar estratégias que levem em conta apenas o custo do produto, 
outras se baseiam no quanto pretendem receber por ele e existe ainda aquele método 
cuja perspectiva em relação ao mercado é a mais importante. 
 
Segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 167/168), a influência da contabilidade 
na precificação ocorre por meio dos custos, cujo papel exato depende das condições do 
mercado e da política adotada pela empresa, que pode adotar a abordagem do custo 
mais margem de lucro (markup) e custeio-alvo (target costing). Os autores afirmam, 
ainda, que as empresas utilizam “a precificação por custo mais margem para os produtos 
em que as ações de gestão (p.ex. propaganda) podem influenciar o preço de mercado”, 
caso contrário, o foco deve ser no custo e o método de precificação o custeio-alvo.  
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3.5 Gestão de Estoques 
 
A administração deverá determinar ao Departamento de Controle de Estoque as políticas 
a serem seguidas, isto é, estabelecer certos critérios para medir a performance do 
Departamento. Estas políticas, segundo Dias (1991, p.30), de maneira geral, são as 
seguintes: 

- metas da empresa quanto ao tempo de entrega dos produtos ao cliente; 
- definição do número de depósitos e/ou de almoxarifados e da lista de materiais a 
serem estocados neles; 
- até que nível deverão flutuar os estoques para atender uma alta ou baixa das 
vendas ou uma alteração de consumo; 
- até que ponto será permitida a especulação com estoques, fazendo compra 
antecipada com preços mais baixos ou comprando uma quantidade maior para obter 
desconto; e 
- definição da rotatividade dos estoques. 

 
Cabe ressaltar que, a política de estoques ainda deve considerar o fator de incerteza que 
cerca a demanda, ou seja, não há como garantir o fluxo de saída de determinado produto 
de seus estoques, contribuindo para dificultar as decisões dos administradores. 
 
Para isso, existem técnicas para a previsão de estoques, as quais estabelecem 
estimativas futuras dos produtos comercializados pela empresa. Na obra de Gonçalves e 
Schwember (1976, p.6), os autores esclarecem que “a principal finalidade de um sistema 
de previsão é o fornecimento de informações de maneira a antecipar tanto quanto o 
possível as variações da demanda e suas implicações no planejamento e controle dos 
estoques”.  
 
A literatura sobre métodos de previsão de estoques é relativamente volumosa e não é 
objetivo deste artigo realizar uma análise das várias técnicas, mas sim, de apresentá-las 
tomando por base a classificação de Dias (1991, p.37), que as dividem em três grupos: 

- Projeção: são aquelas que admitem que o futuro será repetição do passado ou as 
vendas evoluirão no tempo; segundo a mesma lei observada no passado, este grupo 
de técnicas é natureza essencialmente quantitativa. 
- Explicação: procura-se explicar as vendas do passado mediante leis que relacionem 
as mesmas com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou previsível. São 
basicamente aplicações de regressão e correlação. 
- Predileção: funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes nas 
vendas e no mercado estabelecem a evolução das vendas futuras. 

 
Conforme citado por Dias (1991), a rotatividade dos estoques é um critério importante 
que o administrador deverá analisar para fins de planejamento e controle de seus 
estoques. 
 
Existem outras maneiras de se calcular o índice de giro dos estoques, por exemplo, 
utilizando valores monetários de custo ou venda. No entanto, o que se busca nesse 
referencial teórico é o mérito de se apurar tais índices. Nesse sentido, a rotatividade de 
estoques representa um parâmetro fácil para comparação entre o índice determinado 
como padrão e a taxa real. Devendo ser observado certos critérios para estabelecer o 
índice padrão, tais como os citados por Dias (1991, p.76): 

- a disponibilidade de capital para investir em estoque é que vai determinar a taxa de 
rotatividade-padrão; 
- não se deve utilizar taxas de rotatividades iguais para materiais de preços bastante 
diferenciados; e 
- determine a rotatividade que atenda às necessidades a menor custo total. 
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E para expressar as principais práticas contábeis adotadas pela empresa, no que se 
refere à avaliação dos estoques, tem-se que realizar uma avaliação dos estoques por 
intermédio de métodos específicos, sendo os mais usuais: Preço Médio; UEPS (Lifo) e 
PEPS (Fifo). 
 
3.6 Sistema Orçamentário 
 
Ao efetuar-se o planejamento das atividades e do lucro, muitos não consideram a 
importância da elaboração de orçamentos consistentes como uma etapa a ser seguida. 
Enganam-se, pois mesmo em organizações do porte da empresa analisada nesta 
pesquisa, o orçamento tem um papel de destaque como elemento de planejamento e 
controle, tão necessários para uma boa gestão e para aferição do resultado 
organizacional. 
 
Garrison e Noreen (2001, p.262) assim se manifestam acerca do orçamento: “Orçamento 
é um plano detalhado da aquisição e do uso de recursos, financeiros ou de outra 
natureza, durante um período especificado. Representa um plano para o futuro, em 
termos quantitativos.” Já o processo de elaboração do orçamento é denominado 
“orçamentação ou processo orçamentário” pelos mesmos autores. 
 
Para Hansen e Mowen (2003, p.246), orçamentos são expressões quantitativas, 
financeiras, ou não, de planos que identificam os objetivos e as ações necessários para 
implementá-los, representando um importante papel no planejamento e controle das 
empresas. Os citados autores apontam, ainda, que quando um orçamento é utilizado 
para o planejamento das organizações, sua utilidade decorre de seu uso como tradutor 
das metas e estratégias em termos operacionais. Já na função de controle, o orçamento 
possibilita a comparação do planejado com o real, permitindo a adoção de medidas 
corretivas, se necessário. 
 
Já Horgren, Foster e Datar (2000, p.125), definem orçamento como “a expressão 
quantitativa de um plano de ação futuro da administração para determinado período. Ele 
pode abranger aspectos financeiros e não-financeiros desses planos e funciona como um 
projeto para a companhia seguir no período vindouro”. Os autores observam também que 
os orçamentos são ferramentas muito utilizadas pelas empresas no planejamento e 
controle das operações, pois além do já mencionado, eles quantificam as expectativas 
com fluxos de receitas e despesas, existindo, inclusive, um ciclo orçamentário assim 
definido: 

1- Planejamento do desempenho da organização; 
2- Estabelecimento de um parâmetro de referência; 
3- Análise das variações dos planos, seguida de ações corretivas; e 
4- Replanejamento, levando em consideração o feedback e a mudança nas 
condições. 

 
Outra definição interessante diz respeito ao chamado “orçamento geral”, que representa 
o resumo dos planos da organização para o futuro, a maneira de executá-los e 
estabelece as metas internas a serem atingidas pelos diversos segmentos como: vendas, 
produção, distribuição etc. Ou seja, o orçamento geral consiste em diversos orçamentos 
individuais, mas interdependentes, divididos em orçamento das vendas (vendas 
esperadas para o período orçamentário); orçamento da produção (elaborado após o 
orçamento das vendas e estabelece a produção necessária para as vendas e o estoque 
final desejado); e orçamento de caixa (é o detalhamento de como os recursos serão 
obtidos e utilizados no período), conforme registro na obra de Garrison e Noreen (2001, 
p.266/267). 
 



 

 

 

402 

O orçamento geral reúne todas as projeções financeiras dos orçamentos de cada um dos 
setores da organização, referentes ao mesmo período, contemplando as decisões 
operacionais e financeiras. Existindo, portanto, duas partes importantes do orçamento 
geral, denominadas orçamento operacional (demonstrativo de resultados e respectivas 
planilhas auxiliares) e orçamento financeiro (orçamento de capital e de caixa, o balanço 
patrimonial orçado e a demonstração orçada dos fluxos de caixa), ainda conforme 
entendimento de Horgren, Foster e Datar (2000, p.125/137). 
 
Hansen e Mowen (2003, p.247/257/270) entendem que ao falarem em orçamentos 
anuais para as organizações, estão se referindo ao orçamento mestre, que é um plano 
financeiro composto por diversos orçamentos de atividades ou departamentos, 
especialmente compostos por orçamentos operacionais (geradoras de renda: vendas, 
produção etc) e orçamentos financeiros, preocupados com o fluxo de caixa e com a 
posição financeira. Os típicos orçamentos financeiros são: orçamento de caixa, o balanço 
orçado, a demonstração de fluxos de caixa e o orçamento de capital. Em empresas 
comerciais, como a empresa objeto dessa pesquisa, o orçamento de produção é 
substituído por um orçamento de compras de mercadorias, de modo que os itens a serem 
comprados sejam identificados quanto à quantidade e o custo, unitário ou total. 
 
Um dos tipos de orçamento destacados na obra de Horgren, Foster e Datar (2000, 
p.127/133) é o “orçamento contínuo”, que se caracteriza pela eterna disponibilidade para 
um período futuro especificado, pela adição de determinado período, seja mês, trimestre 
ou ano, à medida que os períodos respectivos se encerram. O “Orçamento Kaizen”, por 
sua vez, é um método utilizado para introduzir o melhoramento contínuo da produção. Já 
o “Orçamento baseado em atividades” foca a atenção nos custos das atividades 
necessárias à venda e à produção dos bens e serviços. 
 
A obra de Hansen e Mowen (2003, p.270) também apresenta o orçamento base zero, 
que rompe com a abordagem incremental dos diversos orçamentos utilizados, ou seja, 
não se baseia no orçamento do exercício anterior para definir a peça orçamentária do 
exercício vindouro, na verdade, analisam-se as operações e necessidade da continuação 
da atividade ou operação, cujo ônus da prova cabe ao gestor da área para justificar os 
recursos a serem alocados pela administração da organização. 
 
De um modo geral, o orçamento tem o papel de auxiliar os gerentes, que são 
responsáveis pela gestão de recursos materiais e humanos, daí surge o conceito dos 
centros de responsabilidade e suas respectivas atividades nas organizações, cujos 
responsáveis são os gerentes. Conseqüentemente, existe um sistema que mede os 
planos (orçamentos) e ações (resultados alcançados) de cada centro, denominada 
“Contabilidade por Responsabilidade”. Os quatro maiores tipos de centros de 
responsabilidade são: Custo, Receita, Lucro e Investimento, conforme Horngren, Foster e 
Datar (2000, p.134). 
 
4 ESTUDO DE CASO 
 
4.1 A Empresa 
 
A Empresa Ferragens Ramada Ltda. iniciou suas atividades em 1979. Em 
aproximadamente 30 anos de atividades, ela expandiu a área de suas instalações 
operacionais em sessenta vezes, passando dos 250 m2 iniciais para os 15.000 m2 
atuais, estando localizada no distrito industrial de Fazenda Botafogo, na zona norte da 
Cidade do Rio de Janeiro.  
 
A empresa comercializa seus produtos nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
São Paulo, além de atender outras regiões do País por meio de pedidos especiais e 
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vendas pela internet, por intermédio de seu portal B2B (business to business), criado em 
julho de 2006, especializado em e-commerce. Ainda conta com 110 representantes 
comerciais que visitam mais de 800 pontos de venda. Entre os produtos comercializados 
pela empresa constam: ferramentas, material de ferragem, material hidráulico, material 
elétrico, colas e derivados, material de pintura e outros.  
 
Os principais concorrentes da Ramada (Casa Cardão Ltda e Ferragens King Ouro Ltda), 
segundo os gestores, atuam de maneira semelhante no ramo atacadista de material de 
construção, oferecendo linhas similares de produtos e imprimindo uma alta 
competitividade ao segmento na Cidade do Rio de Janeiro, conforme demonstram seus 
sítios na internet. 
 
A estrutura de administração da organização estudada pode ser representada como 
segue: 
 

Fig. 1 – Organograma da Empresa 

 
 

FONTE: A empresa 
 
4.2 Análises e Resultados Obtidos 
 
Em decorrência da pesquisa realizada, verificaram-se os aspectos necessários para a 
comparação entre o referencial teórico e as práticas de gestão da empresa, para que se 
destacassem as congruências e incongruências do sistema de contabilidade gerencial 
pesquisado. 
 
Sendo assim, o estudo iniciou-se pela obtenção dos dados acerca dos objetivos 
organizacionais estabelecidos. Entretanto, as informações repassadas pelos gestores 
levam à constatação de que as características sobre o tema, estabelecidas na literatura, 
não foram integralmente adotadas na prática. 
 
Os gestores apresentaram sua descrição para objetivos organizacionais sem quantificá-
los, também não os hierarquizou, e sem considerar prazos para o atingimento da posição 
em que esperam estar no mercado em que atuam, limitando-se a aspirar “compreender o 
mercado e suas variáveis buscando manter-se como referência...” 
 
De fato, observou-se que os gestores realizam análises internas e externas à 
organização, por intermédio do acompanhamento do mercado e de negociação com 
fornecedores, da busca constante por novos produtos e pela otimização dos custos, com 
vistas a atingir os objetivos, conforme registram as melhores literaturas. Entretanto, não 
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houve evidências do desenvolvimento de alternativas estratégicas para direcionar a 
organização, tampouco da elaboração de planos táticos e operacionais para atingimento 
dos objetivos, os quais são estritamente relacionados aos resultados (lucro). 
 
Verificou-se que não há formalização e comunicação dos objetivos entre os funcionários 
de um modo geral, sendo o processo de planejamento bastante simples, pois é 
estabelecido pela alta direção da empresa (proprietários) apenas com base no 
crescimento das vendas por segmento em relação ao ano anterior, cujo desdobramento 
em ações cabe aos gerentes dos departamentos e divisões internas.   
 
Não existe na empresa um sistema de contabilidade que integre todos os departamentos. 
Na visão dos gerentes entrevistados, a implantação de um sistema integrado acarretaria 
um custo elevado e desproporcional aos benefícios proporcionados a uma empresa 
atacadista de médio porte. 
 
Nem por isso, a empresa deixa de aplicar os métodos e técnicas da chamada 
contabilidade gerencial. Conforme observado, para a tomada de decisão por parte da 
Diretoria, os gestores entendem ser suficiente a utilização do histórico financeiro de 
gastos e dos relatórios gerenciais segmentados (por departamentos), sem informações 
complexas, conforme prevêem os ensinamentos de Horngren, Sundem e Stratton (2004), 
que defendem a simplicidade como principal virtude dos relatórios gerenciais.  
 
Cabe ressaltar, que os relatórios gerenciais elaborados pelo departamento financeiro, 
denominados “financeiros” e “econômico-gerencial”, demonstram, respectivamente, a 
evolução do fluxo de caixa e o resultado econômico proveniente da dedução do custo de 
aquisição e outras despesas (fixas e variáveis), do valor obtido com as vendas, todos os 
dados de forma consolidada, com um panorama da empresa como um todo, não 
havendo detalhamento por linha de produtos, que, segundo os diretores, atendem à 
administração para seu principal objetivo, que é a tomada de decisão. 
 
Por ser o método exigido pela legislação fiscal, o Gerente Financeiro afirmou que a 
empresa utiliza o custeio por absorção para apuração do resultado, e para avaliação dos 
estoques faz inventários periódicos usando o PEPS. Nota-se que a tendência da 
empresa pela utilização do método de custeio por absorção, tem como justificativa o fato 
do mesmo ser o único método que os Órgãos Fazendários aceitam. Para o caso de 
utilização de outros métodos, a Ramada deveria evidenciar em nota explicativa a 
divergência, conciliando o valor obtido entre o método utilizado e o valor apurado pelo 
custeio por absorção. 
 
É do entendimento dos autores, que há várias vantagens e desvantagens na utilização 
dos métodos de custeio variável e do ABC (também do próprio absorção). Contudo, cabe 
enfatizar que na realidade a aplicação de tais técnicas, geralmente, ocasiona em 
aumento dos custos (de pessoal, de treinamento, de informatização, de equipamentos) e 
principalmente de filosofia dos funcionários, pois para que o sistema seja alimentado com 
dados íntegros e oportunos há a necessidade do comprometimento dos funcionários, 
assim como dos diretores. 
 
No tocante ao processo de precificação, foi observado que o mesmo está muito mais 
ligado à sensibilidade e experiência de seus responsáveis (proprietários), pois a política 
adotada é a de precificação baseada em custos, na qual a partir do custo do produto é 
estabelecida uma margem (markup) adicional em forma de percentual, que, 
habitualmente, gira em torno de 30 ou 35% do custo de aquisição.  
 
Contudo, não ficou claro se esta margem leva em consideração o lucro desejado e 
qualquer outro custo não incluído inicialmente, apesar da afirmação dos responsáveis de 
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que, tradicionalmente, o saldo positivo para a empresa gira em torno de 3 a 5% da 
margem estabelecida. 
 
Outra característica da precificação é a concentração do processo nos proprietários da 
empresa, cuja principal influência na decisão é a ação da concorrência, sem considerar 
outros fatores importantes, como as ações de marketing, a elasticidade da demanda e 
outras informações destacadas pelos doutrinadores estudados nesta pesquisa. 
 
Hansen e Mowen (2003) associam o sucesso da organização ao papel de destaque dado 
à gestão de estoques. Partindo dessa premissa, a empresa estruturou assim sua política 
de estoques: “Ajustar o estoque para atender as demandas do mercado, elevando-o para 
atender a maior demanda e reduzindo-o quando a demanda decresce buscando o 
mínimo de faltas e o máximo de opções de negócios.” 
 
Os gerentes entrevistados enfatizaram que a política de estoques é o grande diferencial 
da empresa em relação aos seus concorrentes. Quando enfocam “... o mínimo de 
faltas...” o objetivo é satisfazer o cliente (varejista) no sentido de fornecer todas as 
mercadorias necessárias aos seus estabelecimentos de maneira mais rápida possível. 
Essa política, segundo o Diretor entrevistado, rendeu à Ramada um prêmio de 
reconhecimento pela qualidade no atendimento e pelo mix de produtos mais completo. 
 
Cabe ressaltar que uma desvantagem da manutenção dessa política de estoques é a 
existência de produtos com baixa rotatividade, onerando o custo de manutenção dos 
estoques, por determinado período, até que sejam eliminados do mix de produtos 
adquiridos pela empresa. 
 
A previsão de estoques é realizada por meio de projeção de vendas de produtos, tendo 
como base o histórico de saída dos materiais, caracterizada como uma política 
essencialmente quantitativa, sem maiores análises pelo corpo diretivo da organização. 
 
A empresa não possui a prática de definição de orçamentos anuais individualizados pelos 
departamentos, tampouco um orçamento geral. A prática adotada é a definição de um 
orçamento para as vendas anuais, que poderia ser definido como um orçamento 
incremental, pois sempre se baseia no exercício anterior para o estabelecimento do 
volume de vendas pretendido para o corrente exercício. A política orçamentária cabe a 
apenas um funcionário, integrante da direção. Outro ponto destacado pelos gestores foi a 
utilização do orçamento como instrumento de controle financeiro, de planejamento, como 
portador das metas e como medida de avaliação de desempenho individual. 
 
As informações analisadas demonstram que o orçamento de vendas é o mais importante 
mecanismo de planejamento e controle das operações, sendo, inclusive, submetido 
mensalmente à revisão, que traduz o principal interesse da empresa nos resultados, 
existindo um ciclo orçamentário implantado, em que ações corretivas são adotadas, caso 
necessário. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Na pesquisa, buscou-se identificar elementos capazes de contribuir para o conhecimento 
dos sistemas de contabilidade gerencial em empresas brasileiras, partindo do estudo da 
teoria para a comparação com a realidade. 
 
Nesse sentido, observou-se que a empresa estudada não possui um sistema de 
contabilidade gerencial implantado que integre todos os departamentos, que seus 
objetivos organizacionais não são mensuráveis e, tampouco, definidos para o longo 
prazo. A opção pelo método de custeio baseia-se estritamente na exigência legal, não 
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tendo conotação gerencial. A política de precificação é centralizada, sendo utilizado o 
método da margem adicionada ao custo do produto (markup), para o estabelecimento do 
preço de venda, o qual está muito mais ligada à sensibilidade e experiência de seus 
responsáveis (proprietários), sem considerar outros fatores importantes, como as ações 
de marketing, a elasticidade da demanda e outras informações destacadas pelos 
doutrinadores estudados nesta pesquisa. 
 
Identificou-se que a política de gestão de estoques é o grande diferencial da empresa, 
pois está voltada para atender as necessidades dos clientes no menor prazo possível, 
mesmo que para isso seu custo de manutenção de estoque seja onerado por produtos de 
baixa rotatividade.  Não há orçamentos anuais por departamentos, tampouco, um 
orçamento geral, existindo um orçamento de vendas, classificado como incremental. 
 
Apesar de todas as incongruências entre a literatura e as práticas verificadas, os 
resultados da organização parecem ser satisfatórios para seus proprietários, vide sua 
posição de destaque no mercado do Rio de Janeiro, atualmente ocupando a segunda 
posição no ranking das empresas atacadistas de seu segmento, segundo a ANAMACO 
(Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção). O que, em parte, 
não ratifica o estudado no referencial teórico que, em geral, aplica-se a empresas de 
grande porte e do ramo industrial e não seduz o suficiente as empresas de médio porte, 
pois, na visão dos gestores, o custo de implantação de um sistema de contabilidade 
gerencial integrado acarretaria um desembolso elevado, superior aos possíveis 
benefícios proporcionados a uma empresa atacadista de médio porte. 
 
Entretanto, o sucesso de hoje pode ser o fracasso do amanhã, pois, mantido o ritmo de 
crescimento histórico da empresa, é muito provável que haja a necessidade da adoção 
de alguns aspectos e sistemas ressaltados no referencial teórico estudado. 
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RESUMO 
  
Atualmente, as empresas buscam não apenas custear seus produtos, mas eficiência na 
utilização de recursos para obter os menores custos de produção. O método de custeio 
ABC proporciona a otimização do processo produtivo, por meio do rastreamento dos 
custos, alcançado com a análise das atividades, fato que pode  reduzir os custos da 
produção. Em função dessa análise, a cadeia de valor pode ser o ponto de partida para 
análise do processo produtivo, pois, encadeia as atividades de valor da empresa. Sendo 
assim, o objetivo deste artigo é aplicar o método de custeio ABC associado ao estudo da 
cadeia de valor de uma empresa. Para isso, realizou-se um estudo de caso em uma 
empresa do segmento de alimentos. Como resultados alcançados, pode-se destacar a 
otimização do processo produtivo e conseqüentemente a redução dos custos da 
produção. 
Palavras-chave: método de custeio ABC, custos da produção, cadeia de valor. 
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1. Introdução 

           Nas últimas décadas, cresce a complexidade de funcionamento das organizações 
e muitas vezes o sistema de gestão de custos não consegue acompanhar esta evolução. 
O descompasso entre os avanços nos sistemas produtivos e o nível de evolução teórica 
dos sistemas de gestão de custos pode ser evidenciado consultando-se os achados 
literários que mostram as lacunas conceituais e práticas (GANTZEL e ALLORA, 1996; 
SHANK e GOVINDARAJAN, 1997; HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1999; ATKINSON 
et al, 2000; LEONE, 2000; MARTINS, 2003; WERNKE, 2004; CHING, 2006).  

           Para tentar suprir esse descompasso, a partir da década de 80 começa a ser 
evidenciada, uma tendência em avaliar os custos da produção horizontalmente nas 
empresas, que vem sendo difundido desde o surgimento dos métodos ABC e UEP.  

           Por meio do método ABC é possível desenhar o processo produtivo, para 
identificação de fontes de diferenciação e redução de desperdícios operacionais a partir 
da otimização do processo produtivo. Desse modo, o método de custeio ABC amplia 
suas atribuições dentro da organização, ou seja, de um processo mecânico de atribuição 
de custos para um sistema de gerenciamento. 

           Para o sucesso de qualquer sistema de gerenciamento, é necessário que se 
obtenha o entendimento dos processos pelos quais a empresa deverá passar na busca 
da eficiência. Isso hoje é abordado num sentido mais amplo, que deverá ser alcançado 
por todos aqueles que contribuíram com a construção da cadeia de valor dos negócios 
empresariais. 

           Cadeia de valor é o conjunto de funções empresariais que adicionam valor aos 
produtos e serviços da organização, com o objetivo de adquirir vantagem competitiva. 
(PORTER 1989) Cada atividade é criadora de valor na cadeia e, dessa forma, existem  
processos dentro de cada etapa da cadeia que podem ser otimizados. 

           Sabe-se que, a análise do processo produtivo pode ser norteada pela análise das 
atividades de valor da empresa. Com isso, para aplicar o método ABC em uma empresa, 
sobretudo quando se pretende otimizar o processo produtivo, o estudo da cadeia de valor 
representa uma iniciativa importante para essa aplicação. Diante desse contexto, o 
objetivo deste artigo é aplicar o método ABC associado ao estudo da cadeia de valor de 
uma empresa. 

 

2. ESTRUTURA TEÓRICA 

           A base teórica deste artigo é composta pelos seguintes temas: análise da cadeia 
de valor e estratégia competitiva, custos da produção, sistema de custeio, princípios de 
custeio, métodos de custeio e custeio baseado em atividades “ABC”.  

 
2.1 Cadeia de valor e Estratégia Competitiva 
           Seguindo Porter (1989), “uma empresa é uma série de processos inter-
relacionados denominados “Cadeia do valor”. Assim, para se compreender a empresa é 
necessário a efetiva compreensão das relações entre os processos que a compõe, e 
também reconhecer que uma empresa deve ser vista dentro do contexto de uma cadeia 
global de atividades, onde é gerado o valor. A análise da cadeia de valor consiste 
basicamente no exame das atividades executadas pela empresa que tem relevância 
estratégica para que se possa verificar o comportamento dos custos e as eventuais 
fontes de diferenciação para os produtos.   
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           Womack e Jones (1998) afirmam que o valor é criado pelo produtor, que deve 
buscar junto ao cliente final os requisitos que o produto deverá ter para criar valor, já que 
“o valor só pode ser definido pelo cliente final”. 

 

           Para Brimson (1996), são as atividades que convertem recursos em produtos, 
então o foco nas atividades permite entender “... o modo como uma empresa emprega 
seu tempo e recursos para alcançar os objetivos empresariais”. 

           A cadeia de valor é composta pelas atividades primárias e de apoio. As atividades 
primárias estão envolvidas na criação física do produto, venda, transferência ao 
comprador e assistência pós-venda e as de apoio dão suporte as primárias e a elas 
mesmas. A figura 1 apresenta o modelo genérico proposto por Porter. 

 

Figura 1 - Cadeia de Valor da Empresa                                                                           Fonte: Porter (1989) 

           Dependendo da empresa, irá variar a importância de cada uma dessas atividades 
para a obtenção de vantagem competitiva (PORTER, 1989). O autor afirma que as 
atividades são os pilares da construção de vantagens competitivas, sendo consumidoras 
de recursos, por um lado, e criadoras de valor por outro.  

           Analisando a cadeia de valor é possível identificar os objetivos estratégicos de 
uma empresa. Assim, Porter (1989) afirma que definir estratégia está relacionado à 
tomada de decisão que afete o posicionamento no mercado e a sobrevivência futura de 
uma empresa. Existem formas distintas de competir, porém três estratégias básicas 
levam a vantagem competitiva: custo (processos de produção bem delineados e em 
constante atualização), diferenciação (desenvolver produtos distintos e diferenciados da 
concorrência, agregar valor na visão do consumidor) e foco (desenvolver intensa 
especialização e estreito alinhamento com as demandas dos clientes).  

           Durante a análise custo/valor das atividades é preciso identificar os itens de custos 
que incidem sobre as mesmas, para ter dimensão do valor agregado e parâmetros para 
auxiliar a tomada de decisão. Assim, a identificação dos custos parte como uma etapa 
preliminar da análise custo/valor.  
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2.2 Nomenclatura e classificação dos custos da produção 

           A classificação e nomenclatura dos custos têm como objetivo facilitar a análise dos 
custos. Assim, pode-se associar os custos às unidades produzidas. Têm-se, desse modo, 
algumas terminologias definidas por Martins (2003), são elas: 
Gasto – Sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou 
serviço qualquer. 

Custo – É um recurso utilizado para atingir um objetivo especifico, sendo normalmente 
medido como montante monetário que precisa ser pago para adquirir bens e serviços. 

Despesa – Bem ou serviço consumido direta/indiretamente, para obtenção de receitas. 
Investimento – Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a 
futuros períodos. 

Desembolso – Pagamento resultante da aquisição de bem ou serviço. 

Perda – Bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. 

Desperdício - Consumo intencional, que não foi direcionado à produção.. 

           Definida a nomenclatura dos custos, o Quadro 1 apresenta a classificação dos 
custos da produção. Conforme Ching (2006), esses podem ser categorizados de acordo 
com sua variabilidade, facilidade de atribuição aos produtos e utilidade para a tomada de 
decisões. 

Critério Classificação Definição 

Direto Podem ser apropriados diretamente aos produtos, pois há uma 
medida objetiva de seu consumo. 

Variabilidade 

Indireto Não há relação direta com o produto, é preciso rastrear ou 
ratear aos produtos. 

Fixo São aqueles cujos valores permanecem constantes dentro de 
determinada capacidade instalada; 

Variável São os custos que mantêm relação direta com o volume de 
produção. 

Facilidade de 
atribuição aos 
produtos 

Semivariável São gastos que possuem parte de sua natureza fixa e parte 
variável. 

Relevantes São aqueles que se alteram dependendo da decisão tomada. 
Tomada de 
decisão Não-

relevantes São os que independem da decisão tomada. 

Quadro 1 - Classificação dos custos da produção                                         Fonte: Ching (2006). 

           O entendimento desses conceitos é fundamental para a gestão de custos de 
qualquer empresa, constituindo-se como a base da estrutura da análise dos custos da 
produção, sendo de fundamental importância quando da implantação de um sistema de 
custeio. 
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2.3 Sistema de custeio 

           Forma-se a partir de três elementos, de acordo com Hansen e Mowen (2001): 
sistemas de acumulação de custos, medição de custos e atribuição dos custos. O 
primeiro representa o registro dos custos em um banco de dados, já o segundo envolve a 
definição do montante, em unidades monetárias, de materiais diretos, mão-de-obra direta 
e custos indiretos de fabricação consumidos; o terceiro associa os custos de produção 
definidos com as unidades produzidas a partir do uso de princípios de custeamento ou de 
custeio.  

2.3.1 Princípios de custeio 
           Segundo Bornia (2002), define-se como princípio de custeio o tipo de informação 
com a qual trabalha-se para alocar os custos aos produtos, podendo ser os custos fixos, 
variáveis ou ambos. Classifica-se os princípios de custeio em: 

• Princípio de Custeio Variável - Este considera que apenas os custos 
classificados como variáveis são relacionadas aos produtos e os custos fixos 
são considerados custos do período.  

• Princípio de Custeio por Absorção Total - Utiliza como informação tanto os 
custos fixos como os variáveis.  

• Princípio de Custeio por Absorção Ideal - Utiliza os custos fixos e variáveis, 
mas são desconsiderados os desperdícios ao relacionar os custos aos 
produtos. 

2.3.3 Métodos de custeio 

           A atribuição de custos representa, em geral, um termo que incorpora o 
rastreamento e a alocação acumulada dos custos imputados a um objeto de custo 
(HORNGREN; FOSTER e DATAR, 1999). A atribuição é feita por métodos de custeio. Os 
métodos mais conhecidos na literatura são: Custo padrão, Rateio Simples, Centros de 
Custos, Custeio Baseado em Atividades (ABC) e Unidade de Esforço de Produção 
(UEP). Devido ao foco desse estudo de caso, será apresentado apenas um estudo 
teórico sobre o método de custeio ABC. 

2.4 Método de Custeio ABC 

           Conforme Eller (2000), “o Custeio Baseado em Atividades “ABC” parte da 
premissa de que as diversas atividades desenvolvidas geram custos e que os produtos 
consomem essas atividades”. A figura 5 ilustra a lógica do custeio baseado em 
atividades. 
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Fonte: Nakagawa 1994 

           O método baseia-se, portanto, no princípio de que são as atividades 
desenvolvidas na empresa que causam os custos, ao consumir os recursos, e de que são 
os objetos de custos que consomem as atividades. As bases utilizadas para alocação dos 
recursos às atividades e destas para os objetos de custos são os direcionadores de 
custos, os quais baseiam-se nas transações desenvolvidas e procuram retratar o que 
provoca os custos no processo de elaboração dos produtos (Costa, 1999). 

 

           Segundo Bornia (2002), a idéia básica do ABC é tomar os custos das várias 
atividades da empresa e entender seu comportamento, encontrando bases que 
representem as relações entre os produtos e estas atividades. Seus procedimentos são 
parecidos com os passos do método dos centros de custos, na medida em que o centro 
de custo também aloca os custos aos produtos através de bases de relação. 

           Para Nakagawa (2001), uma das maiores diferenças entre o sistema ABC e o 
sistema tradicional de custos está na utilização dos direcionadores de custos. Os 
direcionadores de custos seriam os responsáveis pela maior “precisão” do sistema, no 
sentido de exatidão dos números, e pela sua maior “acurácia”, no sentido da utilização 
dos resultados para auxílio à decisão. O que se espera da exatidão é a eficiência do 
processo decisório, enquanto o que se espera da acurácia é a eficácia deste processo. 

           Segundo Cooper e Kaplan (1999), para se projetar e aplicar o ABC em uma 
empresa deve-se inicialmente proceder com a criação de um dicionário de atividades. 
Este dicionário deve permitir a codificação, listagem e definição de cada uma das 
atividades executadas na produção de seus bens e serviços, bem como a conseqüente 
aplicação dos direcionadores de custos. Para organizá-lo é necessário, antes de tudo, 
que se conheça a fundo o chão de fábrica da entidade, ou seja, deve-se estar atento a 
cada processo executado na fabricação de um produto ou realização de um serviço, o 
que engloba a observância do tipo de mão-de-obra requerida, as horas necessárias a sua 
execução, bem como os materiais e maquinários a serem utilizados. 
 
2.5 Método de custeio ABC versus a Análise da Cadeia de Valor  

           Segundo Cogan (2009) O ABC é uma técnica que acompanha a visão empresarial 
moderna de processos de negócios, sendo inclusive a única forma de se custear as 
atividades (que por sua vez representam consumo de recursos, usualmente por parte de 
pessoas/materiais). Trata-se de uma das mais poderosas estratégias empresariais dos 
últimos anos, através da qual as companhias cortam desperdícios, melhoram serviços, 
avaliam iniciativas de qualidade, impulsionam para o melhoramento contínuo e calculam, 
com adequada precisão, os custos dos produtos.    

           Porter (1989) discute como sistematizar o estudo das origens do custo e da   
diferenciação nas empresas que conquistam vantagens competitivas.”a cadeia de  valor 
desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica para que se 
possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de 
diferenciação.”  

           Ao analisar o processo produtivo por meio da aplicação do método ABC, é 
construído um dicionário de atividades que representa as etapas do processo produtivo. 
A analise de valor a partir do estudo da cadeia de valor proporciona identificar as 
atividades essenciais para efetividade do processo produtivo. Todavia, para alcançar 
vantagem competitiva, é preciso fazer uma analise funcional, técnica e econômica das 
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atividades da cadeia de valor da empresa, de acordo com os objetivos estratégicos da 
organização.  

           Wormark e Jones (1998) destacam que agregar valor a serviços/produtos, significa 
mapear e analisar  seus processos, a fim de identificar os que realmente são necessários 
à organização e aos clientes.   Àqueles que não criam valor devem ser reavaliados ou 
eliminados.  Consequentemente, o ciclo da informação deve estar apoiado em um 
conjunto de atividades  agregadoras de valor.  

           A eliminação de atividades que geram apenas custos ao processo produtivo e a 
redução de desperdícios operacionais alcançados por meio do estudo da cadeia de valor 
se apresentam como uma iniciativa importante a fim de otimizar o processo produtivo nas 
empresas. 

 
2.6 Otimização do processo produtivo por meio do método ABC 
           O gerenciamento de processos se refere a um conjunto de pessoas, 
equipamentos, informações, energia, procedimentos e materiais relacionados a 
atividades para produzir resultados específicos, baseados nas necessidades e desejos 
dos consumidores.  Tudo isto num compromisso contínuo e incessante que é promover o 
aperfeiçoamento das organizações, trabalhando com atividades que agregam valor ao 
produto/serviço (PINTO, 1998). 

           Essa metodologia define, analisa e melhora os processos críticos das 
organizações apresentando para tanto três fases: 

• Definição do processo;  

• Análise do processo;  

• Melhoria do processo.  

           O mapeamento dos processos críticos consiste em obter informações sobre o 
processo da organização descrevendo e classificando as funções por elas 
desempenhadas, assim é definido o processo e a base para aplicação do sistema ABC. 

           Ao desenvolver um sistema ABC, a organização identifica inicialmente as 
atividades que estão sendo executadas por seus recursos indiretos e de apoio, criando, 
assim, um dicionário de atividades que relaciona e define cada grande atividade 
executada na instalação da produção (SANCHES, 2000). 

           Por meio do dicionário de atividades é possível mapear os processos críticos e 
obter informações sobre o processo produtivo na organização em estudo. Com o 
dicionário de atividades, segue-se com a análise do processo produtivo. 

           Essa análise do processo produtivo consiste em definir quais as atividades são 
essenciais para o processo produtivo e agregam valor ao produto. Uma atividade agrega 
valor quando ela é importante para o processo e, consequentemente, o resultado do 
processo que é um produto/serviço, irá satisfazer o cliente  (SANCHES, 2000). 

           Nesse momento, são eliminadas do dicionário de atividades, as atividades que 
não agregam valor ao produto e, consequentemente, são irrelevantes para o processo 
produtivo. Essa análise é efetuada por meio do estudo da cadeia de valor. Com isso, 
podem ser identificados pontos de diferenciação e redução dos custos da produção, 
otimizando o processo produtivo. 

           As melhorias são evidenciadas por meio da melhor utilização dos recursos 
produtivos e pelo rastreamento dos custos que a aplicação do método ABC proporciona. 
Dessa forma, à eficiência com que a organização utiliza seus recursos (humanos e 
materiais) é fator preponderante para que as mesmas alcancem vantagem competitiva 
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por meio da aplicação do método ABC. 

 
3 METODOLOGIA 
           Este artigo foi desenvolvido a partir de um estudo teórico sobre: cadeia de valor, 
estratégia competitiva, Nomenclatura e classificação dos custos, sistemas de custeio, 
princípios de custeio, método ABC, análise da cadeia de valor e otimização do processo 
produtivo por meio método ABC. Em seguida, foi realizado um estudo de caso numa 
empresa do ramo de alimentos “chocolates”, onde foi feita a coleta de dados através de 
medições “in loco” e entrevistas estruturadas conforme a literatura pesquisada. Foram 
entrevistados o gerente da empresa e dois funcionários, um responsável pela produção e 
outro pelas vendas dos produtos da empresa. 
3.1 Unidade de estudo e procedimentos metodológicos 
           A empresa atua no setor há quase dois anos e está estruturada com uma unidade 
de produção e 4 pontos de vendas ( 1 em um  shopping center, 2 em universidades e 1 
em um edifício empresarial). Ela fornece produtos para seus pontos de venda e sob 
encomenda para festas e casamentos. Como a empresa trabalha com um mercado 
sazonal, apresenta um quadro de 10 a 18 funcionários, dependendo da época do ano. A 
empresa, além da variação de demanda, apresenta um grande mix de produtos.  

           A análise deste estudo foi limitada aos produtos mais vendidos e ao principal 
ponto de venda da empresa. O ponto de venda escolhido foi o quiosque do shopping 
Center, justificado pelo percentual de vendas (20% do consumo médio mensal). Segundo 
dados fornecidos pela empresa foram escolhidos os produtos mais vendidos desse ponto 
de venda para compor a amostra, sendo consideradas as vendas do semestre entre 
novembro de 2007 e abril de 2008. No total, a empresa produz e comercializa três tipos 
de produtos: trufa 42g (26 sabores), cone de trufa 100g (12 sabores) e barra de chocolate 
maciço 20g. Destes produtos, foram selecionados: 11 sabores de trufa 42g, 3 sabores de 
cone de trufa 100g e a barra de chocolate maciço. Juntos, correspondem a 83,8% das 
vendas. Estes produtos foram divididos em 5 grupos, apresentados na tabela 1, de 
acordo com os custos direto (mão–de–obra e matéria prima),  preço de venda e 
atividades do processo produtivo. 
Tabela 1 – produtos mais vendidos da empresa, classificados em 5 grupos 

Grupo   Produtos 
Participação nas 
vendas 

A 
Trufa (42g) - sabores: prestígio, bem-casado, branco 
bem - casado, brigadeiro e gotas de chocolate. 

47,68% 

B 
Trufa (42g) - sabores: amarula, abacaxi, maracujá e 
cupuaçu. 

17,17% 

C Trufa (42g) - sabores: Sonho de valsa e Ouro branco 11,39% 

D 
Trufa (100g) - sabores: Prestígio, brigadeiro e bem-
casado. 

14,29% 

E Barra de chocolate (20g) 9,47% 

Fonte: Dados da Empresa 
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3.2 Etapas do estudo de caso 

           O estudo de caso foi estruturado em duas etapas, descritas na seqüência: 

1 - Análise da cadeia de valor: a cadeia de valor da empresa foi estabelecida 
confrontando as atividades de valor com o modelo genérico proposto por Porter (1989). A 
partir da análise da cadeia de valor, foi definida a estratégia competitiva e os objetivos 
estratégicos da empresa.  

2 – Implantação do custeio baseado em atividades: a aplicação do método de custeio 
ABC seguiu os seguintes passos:  

• Identificação dos itens de custos; 

• Associação de um principio de custeio;  

• Dicionário de atividades: definição dos centros de custos, das macro e micro-
atividades em função da análise da cadeia de valor; 

• Análise de valor: identificação das atividades que agregam ou não valor ao 
produto e que são relevantes ao processo produtivo; 

• Definição dos direcionadores de recurso; 

• Cálculo dos custos das atividades; 

• Identificação dos direcionadores de custo, 

• Atribuição dos custos aos produtos; 

• Melhorias no processo produtivo: Simulação de um processo produtivo otimizado 
por meio do rastreamento dos custos e da análise de valor das atividades da 
cadeia de valor da empresa. 

 
4. ESTUDO DE CASO  

           O estudo de caso segue estruturado com base nos dados descritos na 
metodologia e estrutura teórica deste artigo. Assim, é possível mostrar através desse 
estudo de caso, como a análise da cadeia de valor pode contribuir para a aplicação do 
método ABC. Dessa forma, o desenho da cadeia de valor da empresa é o primeiro passo, 
para implantar o método ABC. 
 
4.1 Cadeia de valor e a Estratégia Competitiva 
           Analisando as atividades de valor da empresa e confrontando-as com o modelo 
genérico proposto por Porter (1989) indicado na figura 1, é possível identificar as 
atividades primárias e as atividades de apoio, construindo assim sua cadeia de valor. 
Foram feitas algumas modificações na nomenclatura das atividades. Para as atividades 
Primárias, houve modificações em Logística Interna, que será denominada “Manusear e 
Armazenar” e Logística Externa “Transporte e Distribuição”; para as atividades de apoio, 
Desenvolvimento de Tecnologia será denominado “Uso de Tecnologia”; e gerência de 
Recursos Humanos, “Gerência”. O objetivo dessas alterações é descrever de maneira 
clara e objetiva as atividades da empresa apresentadas na figura 2. 
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Figura 2 - Cadeia de Valor da Empresa                                              Fonte: Adaptado de Porter. 

           Analisando a cadeia de valor da empresa, observa–se que existem muitas 
atividades primárias, necessitando de suporte das atividades de apoio. Esse fato é mais 
acentuado nas atividades primárias referentes ao âmbito da unidade de produção 
“Manusear e Armazenar“ e “Operações”. Não existem atividades de uso de tecnologia 
apoiando estas atividades. Essa falta de apoio nas atividades primárias reflete 
negativamente no processo produtivo, gerando falhas e gargalhos que levam a uma má 
utilização dos recursos da empresa. 

           A partir da análise da cadeia de valor da empresa, é possível identificar o 
conteúdo da estratégia, mercado consumidor, os objetivos de desempenho qualificadores 
e ganhadores de pedido e, conseqüentemente, a estratégia da produção, estabelecendo 
seu papel, objetivos e as atividades da produção. Existem, de maneira geral, três formas 
de competir no mercado: custos, diferenciação e enfoque. Analisando as atividades de 
valor da empresa, verifica-se que ela se enquadra na linha do enfoque, se 
especializando no objetivo de desempenho da Flexibilidade, oferecendo um grande mix 
de produtos, capacidade de trabalhar com variação de demanda e lançamento constante 
de novos produtos no mercado. 

4.2 Aplicação do ABC 
           O ABC exige investimento de capital financeiro e humano. Assim, é necessário 
estabelecer alguns pontos antes de sua implantação, como o escopo do projeto, seus 
objetivos, e os produtos que sua aplicação deve gerar. Para a empresa, o escopo de 
aplicação será limitado, mesmo porque o processo produtivo é bastante simples. Os 
objetivos da implantação são: calcular os custos dos produtos e redesenhar seu processo 
produtivo. Portanto, o produto que o ABC deve proporcionar será o custeio dos produtos 
e um banco de dados que forneçam informações necessárias para o redesenho do 
processo produtivo.  Com isso, segue-se a aplicação do método de custeio ABC,  com a 
identificação dos itens de custos que incidem sobre os produtos. 

Identificação dos itens de custos: O Primeiro passo para realizar qualquer estudo 
sobre os custos da produção, em uma empresa, é a identificação e classificação dos 
itens de custos. É fundamental definir bem a nomenclatura e classificação dos custos da 
produção, pois os custos devem ser acumulados conforme essas diretrizes. Caso ocorra 
alguma falha nesta etapa, podem ocorrer, no futuro, distorções na gestão dos custos da 
empresa, fornecendo informações incompatíveis com a realidade do comportamento dos 
custos na empresa. A tabela 2 apresenta em síntese os gastos da empresa. Esses foram 
divididos em quatro categorias. 
Tabela  2 -  custos diretos e indiretos de fabricação, e despesas  da empresa 
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Custos Diretos Custos Indiretos de Fabricação Despesas 

Grupo 
Matéria 
- Prima MOD 

Custo 
total   Discriminação 

Valor 
(R$) Discriminação 

Valor 
(R$) 

A 0,44 0,14 0,58 1 Energia Elétrica 36,44 Energia Elétrica 41,90 

B 0,44 0,14 0,58 2 Água 9,39 Aluguel 586,60 

C 0,46 0,14 0,60 3 Gás de cozinha 22,12 Mão – de - obra 1215,10 

D 1,07 0,24 1,31 4 Mão - de - obra Indireta  167,6 Serviço  contábil 167,6 

E 0,17 0,04 0,21 5 Depreciação 59,55 Depreciação 72,70 

  6 Combustível 53,63 Alimentação  201,12 

  7 Total 348,73 Combustível 67,04 

  8     Outros 125,70 

Total 2477,76 

Principio de Custeio: Antes de aplicar qualquer método de custeio, é preciso definir qual 
princípio de custeio será associado ao método para formar o sistema de custeio. Nesse 
caso, o princípio de custeio por absorção ideal, será associado ao ABC, tendo em vista 
que, o objetivo da empresa é a redução de custos e, conseqüentemente, é importante 
avaliar os desperdícios durante o processo produtivo.  

Dicionário de Atividades: Para calcular os custos dos produtos, foi realizada uma 
análise das atividades desenvolvidas no âmbito da empresa, gerando, assim, um 
dicionário de atividades que é útil para avaliar o processo produtivo, gerando um banco 
de dados que fornece informações para obter melhoria no processo produtivo. Dessa 
forma, pode-se classificar as atividades, identificando as que agregam ou não valor ao 
produto e seu nível de detalhamento. No dicionário de atividades da empresa, foram 
identificadas 94 atividades, divididas em 5 centros de custos obtidos a partir das 
atividades primárias da cadeia de valor. Com o estudo da cadeia de valor foi possível, a 
partir dos centros de custos, identificar as macro-atividades de cada centro de custos e 
depois detalhar o processo produtivo por meio da identificação das micro-atividades. 

Análise de Valor: No dicionário de atividades da empresa, foram consideradas apenas 
25 atividades como relevantes e que agregam valor aos produtos. Os critérios utilizados 
para escolha dessas atividades foram: técnicos, econômicos e funcionais, para identificar 
os custos e seu papel dentro do processo produtivo. Nesse momento, essa análise foi 
apoiada pelo estudo da cadeia de valor, para verificar quais atividades são mais 
relevantes. Após a análise de valor, devem ser determinados os direcionadores de 
recursos, a fim de calcular os custos das atividades. 

Direcionadores de Recurso: Foram identificados os direcionadores de recurso para 
alocar as atividades os recursos que elas consomem. Procurou-se parâmetros que 
melhor pudessem ser associados às atividades do processo produtivo, com isso, 
observa-se uma grande variedade de direcionados. É por meio desses direcionadores 
que pode-se atribuir os recursos as atividades. 

Cálculo dos custos das atividades: De posse das atividades relevantes e dos 
direcionadores de recursos, foram calculados os custos dessas atividades, ou quanto e 
quais os recursos são consumidos. A tabela 3 apresenta um resumo do dicionário de 
atividades, onde serão dispostas apenas as atividades mais relevantes, os custos e os 
direcionadores de recurso de cada atividade. A construção desse dicionário começa com 
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a análise da cadeia de valor, onde as atividades primárias foram divididas em macro-
atividades, e essas, em micro-atividades. Ainda foi possível identificar as atividades que 
podem ser melhoradas (itálico) e eliminadas (negrito). 
Tabela 3 – Dicionário de atividades da empresa 

Atividade 
primária Atividades 

Direcionador de 
recurso Custo 

Manusear  ingredientes durante as operações  
Quantidade de 
ingredientes 2,38 

Manusear e 
Armazenar Colocar os produtos no refrigerador 

Horas de 
armazenamento 0,55 

Mexer chocolate enquanto derrete Quantidade de chocolate 2,83 

Colocar  e moldar chocolate nas formas  Quantidade de chocolate 2,38 

Fazer suco Horas de trabalho 2,48 

Abrir latas e embalagens dos ingredientes 
N° de latas e 
embalagens 2,38 

Colocar e mexer os ingredientes enquanto cozinham na 
panela 

Quantidade de 
ingredientes 3,25 

Colocar e modelar o recheio na capa de chocolate Quantidade de recheio 2,38 

Cortar materiais para embalagem 
N° de barras de 
chocolates 2,38 

Envolver barra de chocolate na embalagem 
N° de barras de 
chocolates 2,38 

Colocar tampa e enrolar o cone de trufa na embalagem N° de cones de trufa 2,38 

Enrolar trufa na embalagem N° de trufas 2,38 

Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpar instalações e equipamentos  
Volume de água 
consumido 2,44 

Compras no supermercado (ingredientes) Distância Percorrida 16,5 

Compras na distribuidora (barras de chocolates) Distância Percorrida 16,5 

Fazer levantamento de produtos no estande Horas trabalhadas 3,79 

Levar trufas da produção ao posto de venda Distância Percorrida 16,5 

Transporte 
e 
distribuição 

 

 Conferir e armazenar produtos recebidos Quantidade de produtos 6,26 

Ornamentar o estande Horas trabalhadas 6,26 

Montar cesta e produtos diferenciados  Horas trabalhadas 6,26 

Guardar produtos ao final do expediente Horas trabalhadas 6,26 

Distribuir cartão Fidelidade  N° de clientes atendidos 6,26 

Marketing e 
Vendas 

 

 Atender clientes no estande N° de clientes atendidos 6,26 

Levar trufas do estande para local de entrega Distancia percorrida 8,37 Serviços 

 Montar produto conforme o pedido N° de pedidos  6,26 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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Identificação dos direcionadores de custo: Como os custos das atividades foram 
calculados por hora, foram atribuídos direcionadores de custo em função de consumo 
médio horário, que cada produto consome, de cada atividade. Assim, foram atribuídos 
aos produtos apenas quanto eles realmente consomem de cada atividade. 
Atribuição dos custos aos produtos: Após identificar os direcionadores de custo, pode-
se calcular o custo de cada produto, partindo do princípio de que os produtos consomem 
estas atividades, deve-se ter o cuidado de alocar aos produtos apenas as atividades que 
realmente consomem. Deve-se salientar que, nesta etapa, serão consideradas todas as 
atividades relevantes, pois o objetivo é calcular os custos dos produtos que a empresa 
apresenta atualmente. A Tabela 4 especifica a alocação dos recursos das atividades aos 
produtos. As atividades foram enumeradas seguindo a mesma ordem do dicionário de 
atividades. 
Tabela 4 – Distribuição dos custos das atividades para os produtos 

Grupos de produtos 

Atividade Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E 

N° Custo 
Duração 
( h ) 

Custo  
(R$) 

Duração 
( h ) 

Custo  
(R$) 

Duração 
( h ) 

Custo  
(R$) 

Duração 
( h ) 

Custo  
(R$) 

Duração 
( h ) 

Custo  
(R$) 

1 2,38 0,05 0,119 0,05 0,119 0,05 0,10 0,05 0,119 0,02 0,048 

2 0,55 0,583 0,321 0,583 0,321 0,75 0,40 0,583 0,321 0,083 0,046 

3 2,88 0,083 0,239 0,083 0,239 0,08 0,20 0,083 0,239 0,083 0,239 

4 2,38 0,583 1,388 0,583 1,388 0,58 1,40 0,5 1,19 0,50 1,19 

5 2,47     0,033 0,082             

6 2,38 0,15 0,357 0,15 0,357 0,15 0,40         

7 3,25 0,417 1,355 0,417 1,355 0,58 1,90 0,417 1,355    

8 2,38 0,333 0,793 0,333 0,793 0,33 0,80 0,25 0,595    

9 2,38                 0,30 0,714 

10 2,38                 0,75 1,785 

11 2,38             0,417 0,992     

12 2,38 0,333 0,793 0,333 0,793 0,33 0,80         

13 2,44 0,50 1,22 0,5 1,22 0,50 1,20 0,50 1,22 0,33 0,805 

14 16,5 0,67 11,06 0,67 11,06 1,00 17,00 0,67 11,06     

15 16,5 0,67 11,06 0,67 11,06 1,00 17,00 0,67 11,06 0,50 8,25 

16 3,79 0,50 1,895 0,50 1,895 0,50 1,90 0,50 1,895 0,50 1,895 

17 16,5 1,50 24,75 1,50 24,75 1,50 25,00 1,50 24,75 1,50 24,75 

18 6,26 2,00 12,52 2,00 12,52 2,00 13,00 2,00 12,52 2,00 12,52 

19 6,26 3,00 18,78 3,00 18,78 3,00 19,00 3,00 18,78 3,00 18,78 
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20 6,26 1,00 6,26 1,00 6,26 1,00 6,30 1,00 6,26 1,00 6,26 

21 6,26 0,25 1,565 0,25 1,565 0,25 1,60 0,25 1,565 0,25 1,565 

22 6,26 0,033 0,207 0,033 0,207 0,03 0,20         

23 6,26 3,00 18,78 3,00 18,78 3,00 19,00 3,00 18,78 3,00 18,78 

24 8,38 0,333 2,791 0,333 2,791 0,33 2,80 0,333 2,791 0,333 2,791 

25 6,26 0,167 1,045 0,167 1,045 0,17 1,00 0,167 1,045 0,167 1,045 

Custo indireto 117,3   117,4   129   116,5   101,5 

Unidade de trabalho 200,00   200   200   72   192 

Custo indireto unitário  0,586   0,587   0,6   1,618   0,528 

Fonte: Resultados da pesquisa 

           Para chegar a esses valores, foi atribuído aos produtos quanto eles realmente 
consomem de cada atividade e, apenas as atividades que formam seu processo 
produtivo, o que justifica os espaços vazios na tabela 4. Foram feitas medições para 
registrar a duração de cada atividade e, assim, alocar aos produtos. Para as despesas 
com serviço de contabilidade e alimentação, foi feito um rateio simples para atribuir essas 
despesas aos produtos. A mão-de-obra direta foi rastreada pelo ABC, em virtude desse 
recurso ser o principal componente de algumas atividades relevantes no processo 
produtivo. Foram calculadas unidades de trabalho, (quantidade produzida de cada 
produto no intervalo de tempo de 1 hora). Essas unidades de trabalho servem para obter 
o custo indireto unitário, dividindo o custo indireto pela unidade de trabalho e fazendo o 
somatório dos custos de matéria-prima + custo indireto unitário + (serviço de 
contabilidade + alimentação), tem–se o custo integral unitário de cada produto. De posse 
desses valores e do preço de venda, pode-se calcular a margem de lucro que a empresa 
apresenta atualmente para cada produto: 
Tabela 5 – Margem de lucro dos produtos da empresa 

  Preço de Venda Custo Integral Margem de Lucro Lucro (%)

A 1,50 1,16 0,34 22,67 

B 1,50 1,16 0,34 22,67 

C 1,50 1,23 0,27 18,00 

D 3,50 2,99 0,51 14,57 

E 0,70 0,79 -0,09 -12,86 

             Fonte: Resultados da pesquisa 

           Analisando a margem de lucro de cada produto, indicada na tabela 5, verifica–se 
que a mesma está abaixo do que se pretende.  Nenhum dos produtos atingiu a margem 
de lucro pretendida pela empresa (30%). Assim, para aumentar os lucros da empresa, 
pode-se proceder com as ações corretivas identificadas durante a análise de valor das 
atividades do processo produtivo. 
Melhoria no processo de produção: Através da análise de valor efetuada durante a  
aplicação do método ABC, verificou-se pontos de melhoria destacados no dicionário de 
atividades. As atividades que não agregam valor ao produto devem ser eliminadas e 
outras podem ser melhoradas, otimizando o uso dos recursos e reduzindo tempo e 
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perdas. Corrigindo algumas falhas no processo produtivo, a empresa teria uma redução 
no custo da produção, conforme mostra a tabela 6.  
Tabela 6 – Custo integral dos produtos após melhoria do Processo 

Custo Integral após melhoria no processo produtivo 

Custo indireto unitário  0,47  0,47  0,43   1,30   0,48 

Contabilidade + alimentação 0,13  0,13  0,13   0,30   0,07 

Matéria  - Prima 0,44  0,44  0,46   1,07   0,19 

Custo Integral  1,04  1,04  1,02   2,67   0,74 

         Fonte: Resultados da pesquisa. 

           Como se pôde observar, as melhorias proporcionaram uma redução dos custos da 
produção. Porém, o produto do Grupo E continuaria representando prejuízo para a 
empresa. Nesse caso, pode-se fazer um estudo sobre a viabilidade de aumento do preço 
de venda ou até mesmo eliminar esse produto da linha de produtos da empresa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
           Um dos grandes desafios da empresa é trabalhar com demanda flutuante. Como o 
mercado de chocolates é sazonal, devido ao expressivo aumento da demanda em alguns 
meses do ano, a empresa deve ser flexível para acompanhar essas alterações, mesmo 
porque, como trabalha com produto perecível, não é possível gerar estoque de produto 
acabado.            

           Por meio do estudo de caso, verificou-se falhas no processo produtivo, que 
refletem negativamente nos custos da produção. Para otimizar os custos da produção, a 
empresa deve proceder a algumas ações corretivas, quais sejam: 

           Deve-se criar mais atividades de apoio para dar suporte as atividades primárias, 
principalmente com relação às atividades que envolvem uso de tecnologia, apoiando as 
atividades da unidade de produção; dessa forma, os problemas com limitação da 
capacidade produtiva podem ser reduzidos e gerar um aumento na produtividade da 
empresa, que será de extrema importância para atender a demanda em períodos de alta 
nas vendas. 

           Analisando a cadeia de valor, percebe-se que a empresa investe bastante em 
marketing e prestação de serviços para atrair clientes, porém, há uma desorganização no 
processo produtivo por falta de planejamento e investimento em tecnologia. Esses 
problemas impedem que a empresa alcance lucros maiores. 

           Após a análise da cadeia de valor da empresa, foram identificados os problemas 
que alteram os custos da produção. O Quadro 2 apresenta os problemas apontados e as 
possíveis soluções. 

Problemas Possíveis Soluções 

Manusear  ingredientes durante 
operações 

Redesenhar arranjo físico das instalações 

Colocar os produtos no refrigerador Organizar lotes e reduzir tempo de armazenamento 

Levar trufas ao posto de venda Substituir automóvel por moto 

Ornamentar o estande Cobrir quiosque e não retirar produtos ao final do 
expediente 

Quadro 2 -  Problemas no processo produtivo identificado por meio do estudo da cadeia de valor. 

           Como o ABC foi associado ao principio de custeio por absorção ideal, a análise 
das atividades que agregam valor aos produtos são fundamentais em função dos 
objetivos empresariais, estabelecidos a partir da redução de perdas e desperdícios 
durante o processo produtivo.  

           As ações corretivas, apresentadas no quadro 2, proporcionaram a redução dos 
custos da produção, com isso, houve um aumento significativo na margem de lucro dos 
produtos. Considerando o custo integral após as melhorias no processo produtivo e o 
preço de venda tem-se: 
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Tabela 7 – Margem de lucro dos produtos da empresa 

Grupo 
Preço de 
Venda 

Custo 
Integral 

Margem de 
Lucro 

Percentual de Lucro 
(%) 

A 1,50 1,04 0,46 30,67 

B 1,50 1,04 0,46 30,67 

C 1,50 1,02 0,48 32,00 

D 3,50 2,67 0,83 23,71 

E 0,70 0,74 - 0,04 0,00 

            

           Com a eliminação das atividades que não agregam valor aos produtos e da 
redução dos desperdícios operacionais alcançados por meio do estudo da cadeia de 
valor, observa-se na tabela 7 que houve uma redução nos custos da produção, 
aumentando assim, a margem de contribuição dos produtos da empresa. Observa-se 
ainda, que, os produtos D e E, mesmo com todo esforço orientado para otimizar o 
processo produtivo, continuam gerando lucros bem abaixo da meta estabelecida pela 
empresa que é de 30%. 

           Diante desses resultados, o estudo da cadeia de valor como parte integrante da 
aplicação do ABC apresenta-se como uma alternativa viável em função dos benefícios 
que essa integração proporciona, o que corrobora com os objetivos das empresas nos 
dias de hoje, que procuram não apenas custear seus produtos, mais eficiência na 
utilização de recursos para obter os menores custos de produção. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é demonstrar como a análise custo-volume-lucro pode contribuir 
para a gestão das empresas do setor de comércio. Para tal, foi efetuado um estudo de 
caso na CTIS Tecnologia S.A., em que foram coletados dados de quantidade vendida de 
35 grupos de produtos que a empresa comercializa, aos custos variáveis, ao preço de 
venda e ao custo fixo dos produtos vendidos no ano de 2007. Em seguida, foram 
apurados modelos de regressão linear, em que a variável dependente é o lucro e a 
variável independente é a quantidade de produtos vendidos. Estes modelos foram 
apurados por meio da opção Stepwise do software SPSS, em que o programa seleciona 
automaticamente as variáveis significativas e apresenta os possíveis modelos 
significativos. Primeiramente, foram apurados modelos comuns para as três lojas e, na 
seqüência, foram apurados modelos individuais para cada loja. Os resultados foram 
interpretados sob a ótica da análise custo-volume-lucro. Foram apurados modelos de 
regressão linear de estimação do lucro a partir da quantidade, sendo que um deles 
apresentou constante negativa de forma a permitir apuração do ponto de equilíbrio e da 
margem de segurança. Pode-se concluir que o modelo permite também estruturar 
conceitos como o ponto de equilíbrio e margem de segurança e utiliza-los na gestão. 
 
Palavras-chave : Empresas Comerciais; Regressão Linear; Custo-Volume-Lucro 
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1 Introdução 

As empresas do setor de comércio vêm, ao longo dos últimos anos, tentando 
achar alternativas para satisfazer seus clientes e acompanhando a modernização dos 
serviços em ritmo acelerado. Para tanto é necessário que o sistema de informações 
esteja preparado para um adequado estudo dos custos, assim podendo oferecer um 
serviço de qualidade com geração de lucro.  

Neste contexto, de acordo com Martins (2006) a análise custo-volume-lucro pode 
contribuir para a gestão destas empresas. Isto é, o lucro de uma empresa depende da 
quantidade de produtos vendidos. Vale ressaltar que o produto tem um preço e um 
volume de custos variáveis identificados à unidade e, finalmente, a empresa tem custos 
fixos. A utilização destes conceitos contribui para o desenvolvimento de modelos que 
auxiliam no processo decisório. 

Para Boente, et. al. (2006), a utilização da análise de regressão representa um 
método de estimação relevante para o processo de gestão empresarial. 

Assim, a aplicação de conceitos de ponto de equilíbrio e de margem de segurança 
pode auxiliar o processo decisório. Os gestores precisam saber a quantidade de produtos 
a serem vendidos para que se possa atingir o lucro desejado. Assim, o problema de 
pesquisa é: Como a análise custo-volume-lucro pode contribuir para a gestão de 
empresas de comércio? 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar como a análise custo-volume-
lucro pode contribuir para a gestão de empresas do comércio. Para tal, pretende-se 
apresentar a abordagem técnica da análise custo-volume-lucro, conciliar a equação do 
lucro com  a base conceitual da regressão linear,  caracterizar as peculiaridades do ramo 
de comércio e aplicar a análise custo-volume-lucro numa empresa deste ramo. 

De acordo com Vergara (2000), a pesquisa quanto aos fins pode ser classificada 
como metodológica: refere-se à construção de instrumentos de captação ou manipulação 
da realidade.  Já quanto aos meios ela classifica-se como estudo de caso: é restrita a 
uma ou poucas unidades/entidades. Ainda sobre o estudo de caso, Yin (2001) acrescenta 
que este meio de investigação consiste em estratégia adequada quando o 
questionamento que norteia a pesquisa é do tipo como e por que. 

2 Revisão da Literatura 

Pretende-se apresentar uma abordagem conceitual da contabilidade de custos 
com ênfase nas classificações de Custos Fixos e Variáveis, e Custos Diretos e Indiretos, 
que são as principais nomenclaturas utilizadas na análise custo-volume-lucro. 

2.1 Custos e sua classificação 
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A ênfase deste estudo é na análise custo-volume-lucro, em que a conceituação e 
classificação dos custos são fundamentais. O quadro 1 apresenta uma síntese dos 
principais conceitos de acordo com Martins (2006).  

Quadro 1- Classificação dos Custos 

Classificação Conceito 

Custo fixo São todos os custos que não variam com a variação de 
produção dentro de certo limite. Podemos identificar como 
custos fixos: depreciação, salário dos supervisores de 
produção, aluguel da fabrica e outros. 

Custo Variável Está relacionado diretamente com o volume de produção, por 
exemplo, a matéria-prima, quanto maior a produção maior 
será o consumo, conseqüentemente seu custo.  

Custo Direto São aqueles que podem ser apropriados aos produtos, está 
relacionado diretamente com o produto, pode ser medido, 
pesado e alocado ao produto, assim como Mão de Obra direta 
(horas trabalhadas), matéria prima (peso kg, medida LT). 

Custo Indireto Não podem ser medidos diretamente no produto, por isso 
utiliza-se de métodos de rateio para serem apropriados. Estas 
definições de direto e indireto estão relacionadas ao produto, 
ou seja, o custo é direto ou indireto ao produto. 

Fonte: MARTINS, Contabilidade de custos ,2006. Adaptado. 

2.2 Relação custo-volume-lucro. 

 A relação custo-volume-lucro é a relação que o volume de vendas tem com os 
custos e lucros.  

A análise custo-volume-lucro é usada para determinar as inter-relações entre 
diferentes níveis de atividades (vendas), custos, preços de venda e composição de 
vendas e dos rendimentos. A análise preocupa-se com o efeito sobre rendimentos de 
uma alteração no volume de vendas, preço de venda, composição de vendas e custos. 

 O relacionamento entre o custo e o volume das saídas auxilia o estabelecimento 
nas estratégias de preço e também do melhor mix de vendas. 

 Para Horngren et al. (1999 citado por BISCARO,2006) a análise de custo-volume-
lucro é uma das mais básicas ferramentas de avaliação utilizadas pelos gerentes. Está 
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análise examina o comporatamento das receitas e custos totais, dos resultados das 
operações decorrentes de mudanças ocorridas nos niveis de saidas (vendas), de preços 
de vendas, custos variáveis por unidades ou custos fixos. 

Segundo Iudicibus (1998), para o entendimento da natureza das relações entre 
custo, volume e lucro é necessário primeiro definir; 

a) Custos e Despesas Variáveis: variam na mesma proporção das variações ocorridas no 
volume de produção ou outra medida de atividade. Ex: materia-prima, mão de obra direta, 
comissões das vendas etc. 

b) Custos e Despesas Fixas: teoricamente definidos como os que se mantêm inalterados, 
dentro de certos limites, independentemente das variações da atividade ou das vendas. 
Ex: aluguel, depreciação, etc. 

2.2.1 Equação do lucro 

O lucro poderia ser definido como o que resta do valor recebido pelas vendas 
quando são descontados os custos das mercadorias/serviços e os outros custos da 
empresa.  

Segundo Garrison e Noreen (2001), as fórmulas de custo-volume-lucro são 
utilizadas para determinar o volume necessário de vendas para atingir uma meta de 
lucro, a saber: 

L = MC x Q – CF 

Em que: 

L= Lucro operacional 

MC = Margem de Contribuição (PV-CF); 

Q= Quantidade Vendida; 

CF= Custo Fixo. 

2.2.2 Margem de contribuição 

Segundo Padoveze (2004), a margem de contribuição representa o lucro variável. 
É a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos e despesas 
variáveis por unidade de produto. Significa que em cada unidade vendida à empresa 
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lucrará determinado valor. Multiplicado pelo total vendido, teremos a contribuição 
marginal total do produto para a empresa. 

A Margem de Contribuição, sem erro, somente é possível no Custeio Variável 
(Direto), pois nele os Custos Fixos não são apropriados ao produto, e sim são jogadas 
integralmente no resultado. E isto proporciona uma melhor análise do custo do produto, 
não incorrendo em problemas de rateio dos custos diretos. 

Para Perez (2003), a margem de contribuição unitária é dada pela fórmula: 

MC=PV-(CV+DV) 

Em que: 

MC= margem de contribuição; 

PV= preço de venda; 

CV= soma dos custos variáveis; 

DV= soma das despesas variáveis. 

 Oliveira e Hernandez Perez Jr. (2005 citado por FISCHER, et. al. 2006), 
conceituam a margem de contribuição como “a diferença entre o preço de venda e a 
soma das despesas e custos variáveis de um produto ou serviço”. Assim sendo, a 
margem de contribuição destina-se a mostrar quanto sobrou da receita direta de vendas 
– depois de deduzidos os custos e as despesas variáveis de fabricação – para pagar os 
custos periódicos (fixos). 

2.2.3 Ponto de equilíbrio 

Segundo, Padoveze (2000), o ponto de equilíbrio evidencia, em termos 
quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa produzir ou vender, para que 
consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis 
que ela tem necessariamente que incorrer para fabricar / vender o produto. Dessa forma, 
no ponto de equilíbrio não a lucro ou prejuízo. A partir de volumes de vendas adicionais 
de produção ou venda, a empresa passa a ter lucros.  

A informação do ponto de equilíbrio da empresa, tanto do total global, como por 
produto individual, é importante porque identifica o nível mínimo de atividade em que a 
empresa ou cada divisão deve operar. 
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É também denominado de ponto de ruptura Break–Ever-Point, e nasce da 
conjugação dos custos totais com as receitas totais. É o ponto a onde os Custos Totais e 
as receitas Totais se igualam. A partir deste ponto a empresa gera margem suficiente 
para cobrir os custos fixos, isto é, entra na área da lucratividade. 

 A análise do Ponto de Equilíbrio é muito importante para a esfera gerencial, os 
que tomam decisões devem compreender a relação entre o custo de realização dos 
negócios e a receita gerada pelas vendas da empresa. Esta relação é importante porque, 
em sua forma mais simples, é a própria definição de Lucro. 

 No conceito de Ponto de Equilíbrio, verificamos que este ocorre na igualdade dos 
Custos Totais e as Receitas Totais. Portanto, o lucro de uma empresa é obtido a partir de 
vendas ocorridas acima do Ponto de Equilíbrio. 

 A análise do Ponto de Equilíbrio é fundamental nas decisões referente a 
investimentos, nos planejamentos de controle do lucro, no lançamento ou corte de 
produtos e para análise das alterações do Preço de Venda conforme o comportamento 
do mercado. 

Maher (2001, p. 436) afirma que para calcular o ponto de equilibrio em unidade 
usa a seguinte formula: 

Peu= CF/ Mcu 

Em que: 

PEu= ponto de equilibrio unitario; 

CF= custo fixo; 

Mcu= margem de contribuição unitaria. 

2.2.4 Margem de segurança 

Segundo, Padoveze (2000), a margem de segurança pode ser definida como o 
volume de vendas que excede as vendas calculadas no ponto de equilíbrio. O volume de 
vendas excedente para analisar a margem de segurança pode ser tanto o valor das 
vendas orçadas como o valor real das vendas. 

Maher (2001, p. 443) afirma que “a fórmula da margem de segurança é: Volume 
de vendas – ponto de equilíbrio (em unidades)”. 
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 Wernke. (2001 citado por BISCARO, 2006), comenta que a margem de 
segurança indica o quanto o faturamento pode diminuir sem que a entidade passe a 
operar com prejuízo. Esta informação pode ser obtida das seguintes formas:  

a) Margem de Segurança em R$ = Venda Efetiva em R$ - Venda em R$ 
no Ponto de Equilíbrio; 

b) Margem de Segurança em Unidades = Vendas (Unidades) – Vendas 
(Unidades) no Ponto de Equilíbrio 

c) Margem de Segurança em Percentual = Margem de Segurança R$ / 
Vendas Totais R$. 

2.2.5 Análise Custo-Volume- Lucro Multiprodutos 

           De acordo com Maher (2001), para simplificar a análise, os administradores pressupõem que 
os produtos são fabricados e vendidos em determinada combinação, e calculam o ponto de 
equilíbrio ou o volume desejado de acordo com dois métodos: 

• Combinação fixa de produtos, que é definida como um pacote de produtos em 
uma combinação típica, e então calculam o ponto de equilíbrio ou o volume 
desejado para o pacote. 

• Margem de contribuição ponderada, que também exige que a companhia 
pressuponha determinada combinação de produtos. Quando a companhia 
pressupõe uma combinação fixa de produtos, a margem de contribuição da 
companhia é a margem de contribuição ponderada de todos os seus produtos. 

3 Regressão Linear 

A regressão linear mede a equação que descreve o relacionamento em termos 
matemáticos entre duas ou mais variáveis, segundo Stevenson (1981) 

A precisão de uma estimativa feita por meio de uma equação apurada em 
regressão linear é mensurada por meio do indicador r-quadrado (r2). De acordo com 
Stevenson (1981, p. 360): 

O valor de r2 pode variar de 0 a 1. Quando a variação não 
explicada constitui uma grande percentagem da variação total 
(isto é, a variação explicada é uma percentagem pequena), r-
quadrado será pequeno. Inversamente, quanto à dispersão em 
torno da reta de regressão é pequena em relação à variação total 
dos valores de y em torno de sua média, isto significa que a 
variação explicada responde por uma grande percentagem da 
variação total, e r2 estará muito próximo de 1,00. 
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Além disso, o teste da equação como um todo é apurado no F de significação,  
partir de uma análise de variância. Adota-se a hipótese nula de que as amostras não 
provêm de populações com médias iguais. A interpretação do F de significação explicada 
por Lapponi (1997, p. 372): 

Portanto, a partir da definição do nível de significância a decisão 
de aceitar ou não a regressão pode ser realizada comparando o 
valor F de significação com o nível de significância adotado=0,05. 
Quando o valor de F de significância é menor que o valor do nível 
de significância escolhida. Devemos aceitar a regressão. 

O nível de significância é apurado no valor-P, pelo qual se observa se os valores 
médios dos meios são estaticamente equivalentes.  

É usado por muitos pesquisadores um valor-P menor que 0,05 como ponto de 
corte. Assim, quando dizemos que p foi menor ou igual a 0,05 significa que existe uma 
probabilidade menor ou igual a 5% ou de 1 em 20 de que o resultado encontrado no 
estudo tenha ocorrido por chance. 

A expressão matemática criada através da Regressão Linear nos permite analisar 
a variância ou ANOVA. Essa expressão se baseia numa amostra extraída de cada 
população e procura verificar se as médias amostrais constatadas na base possuem 
diferenças efetivas ou diferenças decorrentes de uma eventual variação amostral. 

Também por meio da expressão estabelecida pela Regressão Linear, é possível 
abstrair outra análise, o R2 Essa análise procura medir até que ponto os valores de Y 
estão relacionados com X. O estudo em questão pode variar de 0 até 1, sendo que, 
quanto mais próximo o resultado for de 1, as variáveis se encontram mais relacionadas. 

Quanto ao tamanho da amostra, Stevenson (1981, p. 181) utiliza a abordagem do 
teorema do limite central, cuja proposição é: 

A capacidade de usar amostras para fazer inferências sobre 
parâmetros populacionais depende do conhecimento da 
distribuição amostral. Adiante veremos como se determinam à 
forma de distribuição amostral. Já dissemos que há uma 
tendência para as distribuições de média e de proporções se 
apresentarem aproximadamente normais. No caso das médias 
amostrais, pode-se demonstrar matematicamente que, se uma 
população tem distribuição normal, a distribuição das médias 
amostrais extraídas da população também tem distribuição 
normal, para qualquer tamanho de amostra. Além disso, mesmo 
no caso de uma distribuição não-normal, a distribuição das 
médias amostrais será aproximadamente normal, desde que a 
amostra seja grande. Este é um resultado notável na verdade, 
pois nos diz que é necessário conhecer a distribuição de uma 
população para podermos fazer inferências sobre ela a partir de 
dados amostrais. A única restrição é que o tamanho da amostra 
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seja grande. Uma regra prática muito usada é que a amostra deve 
constituir de 30 ou mais observações.   

Com relação à utilização da regressão linear, Gujarati (2000) apresenta alguns 
testes para sua aplicação, tais como: 

• a homocedasticidade, que avalia se os resíduos da regressão apresentam 
variância constante e;  

• a autocorrelação serial, que testa se os resíduos não são 
autocorrelacionados. 

A aplicação de modelos de regressão pressupõe ao atendimentos destas 
condições, para que se possa, de fato, efetuar as estimativas desejadas. 

Matos (2000) apresenta uma síntese dos testes a serem efetuados. Para a 
autocorrelação serial, sugere-se o teste de Durbin Watson cuja estatística apresenta 
resultado, a seguir: 

• d = 2 (ausência de autocorrelação); 

• d = 0 (autocorrelação positiva); e 

• d = 4 (autocorrelação negativa). 

Quanto ao problema de heterocedasticidade, recomenda-se o teste de Glejser, 
que, de acordo com Matos (2000, p. 151) “consiste em estimar a equação de regressão 
do valor absoluto dos resíduos sobre as variáveis explicativas , que por algum motivo é 
relacionada aos resíduos (...) faz sentido porque a magnitude dos valores absolutos dos 
resíduos variam quan do sua variância não for constante”.  

A heterocedasticidade é avaliada em função das estatísticas convencionais de 
análise de regressão, como por exemplo, a análise de variância.  

3.1 Regressão Linear e a equação do lucro. 

Maher (2001), ao abordar os principais métodos de estimação do lucro, destaca 
que a equação do lucro, dada por L = MC x Quantidade – CF, é uma equação linear em 
que o lucro representa a variável dependente, a quantidade representa a variável 
independente, a margem de contribuição corresponde ao coeficiente angular e, 
finalmente, os custos fixos são a constante da equação.   
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Vale destacar que a equação da regressão linear, apurada pelo método dos 
mínimos quadrados, pode gerar constantes positivas. Neste caso, a equação não pode 
ser adaptada para a análise CVL, uma vez que representaria um valor positivo para os 
custos fixos, ou seja, caso a empresa não venda nenhuma unidade de produto, o lucro 
seria positivo, de forma a inviabilizar análises como o ponto de equilíbrio e a margem de 
segurança. 

Dessa forma, a analogia de modelos de regressão linear com a análise custo-
volume-lucro é consistente quando a constante da equação é negativa. 

4 Coleta de Dados e a apresentação da empresa 

A empresa objeto deste estudo de caso é a CTIS Tecnologia S.A. empresa de 
comércio com 3 lojas: Taguatinga Shopping, EPIA e 511 Norte, situada no Distrito 
Federal, que vendem 35 produtos diferentes.  

O resultado de cada loja é formado da margem de contribuição dos produtos 
vendidos menos o custo fixo identificado à própria loja. Cumulativamente, o resultado da 
empresa corresponde ao somatório dos resultados das lojas, e dos custos das unidades 
centrais. O quadro 2 apresenta a relação de produtos comercializados pelas lojas da 
empresa. 

Quadro 2  - Grupos de produtos comercializados pelas lojas. 

Monitores Portáteis Cabos Softwares

Microcomputadores Conectividades Cabos Home  Eletrônico
s 

Componentes Câmeras / 
Filmadoras 

Revistas Projetores

Unidades de 
Armazenamento 

Teclados Maletas/Mochila
s 

Scanner's 

Suprimentos Papelaria Caixas de Som Mídias 

Impressoras TV's Joysticks Acessório
s 

Placas Unidades de Leitura Livros GPS 

Segurança Elétrica Telefonia Fixa Automação X-BOX 

Multifuncionais Mouses Telefonia Móvel  

Neste sentido, foram coletados dados, junto à Controladoria da empresa, de 
quantidade vendida, custos variáveis unitários, preço de venda unitário e custos fixos 
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mensais do ano de 2007. Com base nestas informações foi possível apurar o lucro 
operacional mensal de cada loja, com o auxílio do Microsoft Excel.  

Na seqüência, foram apurados modelos de regressão linear em a variável 
dependente é o lucro e as variáveis independentes são as quantidades dos 35 produtos 
vendidos, mês a mês. Para tal, foi utilizado software estatístico SPSS, na opção stepwise, 
na qual o sistema identifica as variáveis que geram os modelos mais significativos, com 
base no Valor-P de cada variável independente. Este procedimento foi feito para as três 
lojas em conjunto e, posteriormente, para cada loja. 

Com base na análise custo-volume-lucro, os coeficientes angulares da regressão 
correspondem à margem de contribuição unitária de cada produto e o coeficiente linear 
corresponde ao custo fixo de cada loja. Neste sentido, espera-se que os modelos de 
apurados permitam a apuração do ponto de equilíbrio e margem de segurança. 

5 Análise de Resultados 

As regressões para as três lojas combinadas geraram seis modelos significativos, 
isto é, com F de significação abaixo de 5%, conforme o quadro 3, vale ressaltar que a 
precisão do modelo 1 e analisada pelo r-quadrado pelo fato deste apresentar apenas 
uma variável independente, para os demais modelos, que apresentam mais de uma 
variável independente, esta precisão é interpretada pelo r-quadrado ajustado. 

Com base nestes resultados, pode-se interpretar que o modelo 6 se apresenta 
como sendo o modelo mais preciso, por apresentar um maior r quadrado ajustado. Numa 
situação em que a necessidade se restrinje à estimação do lucro, este modelo é o mais 
recomendado. Vale destacar que a analogia da equação da regressão para as análises 
custo-volume-lucro dependem também do sinal da constante da equação.  

Quadro 3 – Precisão e Análise de variância dos modelos: 

 R quadrado R quadrado ajustado F de Significação 

Modelo 1 46,6%  0,00087014% 

Modelo 2  66,5% 0,00000166% 

Modelo 3  70,9% 0,00000086% 

Modelo 4  75,5% 0,00000027% 

Modelo 5  74,6% 0,00000011% 

Modelo 6  78,5% 0,00000004% 

 

Com relação aos coeficientes das equações, o quadro 4 apresenta as equações a 
serem utilizadas para a estimação, bem como o Valor –P de cada variável independente, 



 

 

 

439 

quando este índice é menor que 5% a variável é significativa para contribuir para o 
processo de estimação do lucro. 

 

Quadro 4 – Valor-P e Coeficientes das equações 

 Coeficientes Valor-P Equação 

Modelo 1 Mouses 192,59 

Constante 261.613,61 

Mouses  

0,00087% 

Lucro = 192,59 x Mouses + 
261.613,61 

Modelo 2 Mouses 168,77 

Placas 504,44 

Constante 38.874,43 

Mouses 0,0002% 

Placas 0,0059% 

Lucro = 168,77 x Mouses + 
504,44 Placas + 261.613,61 

Modelo 3 Mouses 154,45 

Placas 412,85 

Micros 371,26 

Constante -6.131,39 

Mouses 0,0005% 

Placas 0,0641% 

Micros 2,4001% 

 

Lucro = 154,45 x Mouses + 
412,85 Placas + 371,26 Micros 
- 6.131,39 

Modelo 4 Mouses -207,42 

Placas 364,80 

Micros 790,78 

Scanners -379,15 

Constante 206.409,93 

Mouses 15,59% 

Placas 0,11% 

Micros 0,10% 

Scanners 1,52% 

Lucro = -207,42 x Mouses + 
364,80 Placas + 790,78 Micros 
- 379,15 Scanners + 
206.409,93 

Modelo 5 Placas 389,36 

Micros 549,48 

Scanners -168,54 

Constante 87.892,61 

Placas 0,06% 

Micros 0,06% 

Scanners  

 

Lucro = 389,36 Placas + 
549,48 Micros - 168,54 
Scanners + 87.892,61 

Modelo 6 Placas 713,81 

Micros 537,52 

Scanners -171,37 

Componentes -96,50 

Constante 70.059,97 

Placas 0,01% 

Micros 0,03% 

Scanners   

0,00001% 

Componentes 
1,59%  

Lucro = 713,81 Placas + 
537,52 Micros - 171,37 
Scanners – 96,50 
componentes + 70.059,97 
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A análise dos resultados, do ponto de vista de um processo de estimação, sugere 
a utilização do modelo 6 por apresentar o maior r-quadrado, a precisão da estimativa é de 
78,5%. Por exemplo, o lucro de uma loja poderia ser estimado com as informações do 
volume de vendas de 470 placas, 280 micros, 280 scanners e 1.300 componentes em 
determinado mês. Neste caso, o lucro estimado seria de: 

 Lucro = 713,81 x 470 + 537,52 x 280 – 171,37 x 280 – 96,50 x 1300 +70.059,97 = 
371.872,27. 

Embora o modelo 6 apresente a melhor precisão para se fazer estimativas do lucro, este 
apresenta uma limitação para fins de análise do ponto de equilíbrio. A equação gerada 
apresenta uma constante positiva, como se a empresa não operasse o lucro seria 
positivo. Vale lembrar que a constante da equação do lucro na análise custo-volume-lucro 
corresponde aos custos fixos, que devem ser negativos na equação. Tal fato pode estar 
relacionado a dois fatores: o fato de que a maioria dos 35 produtos foi considerada pouco 
significativa para os modelos e, portanto, descartadas, e aos fatores que afetam o lucro 
além das variáveis consideradas, isto é, aos resíduos dos modelos. 

Neste sentido, o modelo 3 apresenta uma constante negativa, que permite a 
análise custo volume lucro combinada com a regressão linear. Este modelo apresenta um 
r-quadrado de 70,9%, significa que existem ainda 29,1% do comportamento do lucro que 
é explicado por outras variáveis não capturadas na equação. O lucro orçado para uma 
loja que tenha, por exemplo, volumes de vendas de 540 mouses, 470 placas, 280 micros, 
estas quantidades representam a quantidade média mensal de cada produto vendido no 
ano de 2007, em determinado mês é: 

 Lucro = 154,45 x 540 + 412,85 x 470 + 371,26 x 280 – 6.131,39 = 375.264. 

A partir desta equação é possível apurar o ponto de equilíbrio da empresa, isto é, 
a quantidade que a empresa vender para cobrir os custos fixos. Vale ressaltar que o 
coeficiente de cada variável independente representa, neste modelo, a margem de 
contribuição unitária destes produtos, enquanto o valor de 6.131,39 corresponde ao total 
de custos fixos da empresa, isto é, se a empresa não operar o resultado será um prejuízo 
de 6.131,39. O ponto de equilíbrio é dado pela equação do lucro: Quantidade é igual aos 
Custos fixos dividido por margem de contribuição unitária. 

No caso de empresas que trabalham com mais de um produto, o denominador 
corresponde a uma margem de contribuição unitária média, ponderada pela quantidade 
de produtos vendidos de cada produto. Assim, o ponto de equilíbrio é válido caso esta 
proporção de mix de produtos vendidos seja mantida. A quadro 5 apresenta uma síntese 
do procedimento de cálculo do ponto de equilíbrio a partir do modelo 3. 
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Quadro 5 – Ponto de Equilíbrio a partir do modelo 3 

Produto Margem de 
Contribuição 
Unitária (A) 

Qtde 
(B) 

Participação 
(C) 

Margem de 
Contribuição Média 

(A x C) 

Ponto de 
Equilíbrio 

Mouse 154,45 540 41,9% 64,65 8,68 

Placa 412,85 470 36,4% 150,42 7,56 

Microcomputador 371,26 280 21,7% 80,58 4,50 

Total  1290 100% 295,66 20,74 

 

O ponto de equilíbrio da empresa é de 20,74 unidades distribuídas em 8,68 
mouses, 7,56 placas e 4,50 microcomputadores. Este resultado pode ser comprovado 
pela equação: Lucro = 154,45 x 8,68 + 412,85 x 7,56 + 371, 26 x 4,50 – 6.131,39 = zero. 

Considerando que na situação atual, a empresa vende 1290 unidades, a margem 
de segurança da empresa é de 1269,26 unidades. 

Uma limitação apresentada pelo estudo é o tamanho da amostra, a empresa 
revelou durante a coleta de dados que houve uma reestruturação de seu modelo de 
gestão de forma que não existem dados de 2006. 

O modelo 3, que foi identificado com útil para a gestão sob a ótica da análise 
custo-volume-lucro, apresentou o Durbin Watson de 2,501, revelado que a ausência do 
problema de autocorrelação serial, isto é, não há dependência intertemporal dos valores 
sucessivos dos resíduos.  

Além disso, a regressão do valor absoluto dos resíduos com as variáveis 
explicativas gerou um F de significação de 18,88%, que pelo teste de Glejser, permite a 
conclusão de que o modelo 3 não apresenta problemas de heterocedasticidade. 

5.1 Apuração de modelos individuais de cada loja 

Com base nos dados apurados foi possível apurar modelos de regressão 
significativos, isto é, com F de significação abaixo de 5%. O modelo mais preciso 
corresponde ao da loja da 511 Norte com r-quadrado ajustado de 69,47%, menor que a 
precisão do modelo 3, de 78,5%.  Conforme apresentado na tabela 4. 
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Quadro 6 – Precisão e Análise de variância dos modelos individuais de cada loja: 

Loja R quadrado R quadrado ajustado F de 
Significação 

511Norte – modelo 1 50,32%  0,98% 

511Norte – modelo 2  69,47% 0,19% 

Taguatinga 36,6%  3,7% 

EPIA 48,9%  1,13% 

  

Com relação à análise custo-volume-lucro, todos os modelos apurados apresentam uma 
constante positiva, de forma que a estimativa de lucro para a empresa sem atividades 
geraria lucro, fato de diverge da análise custo-volume-lucro, tanto de ponto de equilíbrio, 
quanto de margem de segurança, conforme quadro 7. Vale ressaltar que as séries 
históricas das lojas contem apenas 12 meses, enquanto as séries das três lojas 
combinam apresenta 36 cálculos de lucro, 3 lojas em 12 meses.  Neste sentido, a 
empresa deve construir uma série histórica de lucro operacional por loja mais robusta 
para possibilitar a elaboração de modelos mais consistentes para fins de tomada de 
decisão. 

Quadro 7 – Coeficientes e valor-P dos modelos individuais de cada loja 

Loja Coeficientes Equação 

511Norte – modelo 1 Telefonia fixa 6.413,23 

Constante 109.568,01 

Lucro = 6.413,23 x telefonia fixa + 
109.568,01 

511Norte – modelo 2 Telefonia fixa 8.003,27 

Cabos Home -2.630,65 

Constante 74.720,24 

Lucro = 8.003,27 x telefonia fixa – 
2.630,65 Cabos Home + 74.720,24 

Taguatinga Placas 326,06 

Constante 117.828,04 

Lucro = 326,06 x Placas + 
117.828,04 

EPIA Mídias 194,32 

Constante 135.882,99 

Lucro = 194,32 x Mídias + 
135.882,99 

 

Com base nestes resultados, pode-se sugerir que a empresa utilize o modelo 3 
em seu processo de estimação do lucro operacional, mesmo que não tenha o maior r-
quadrado ajustado, este permite que se utilize de conceitos de ponto de equilíbrio e 
margem de segurança no processo decisório. 
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6. Conclusão 

O objetivo principal deste trabalho foi alcançado, uma vez que foi possível 
demonstrar aplicação da análise custo-volume-lucro, combinada com modelos de 
regressão linear, no processo decisório de empresas do ramo de comércio. 

Não obstante a quantidade de 35 produtos comercializados pelas lojas e a 
limitação da série histórica de 12 meses, foi possível apurar modelos de regressão linear 
de estimação do lucro a partir da quantidade de 3 produtos, com precisão de 75,5%. 
Além disto, o modelo permite estruturar conceitos da análise custo-volume-lucro, tais 
como ponto de equilíbrio e margem de segurança e utilizá-los no processo de gestão. 

Entende-se que a empresa não deve deixar de projetar lucros das lojas 
simplesmente pelo fato de não poder obter um modelo mais confiável em função do 
tamanho da amostra. Assim, recomenda-se para futuras pesquisas aplicar esta pesquisa 
a outras empresas do mesmo ramo, com maiores séries históricas de margem de 
contribuição unitária, quantidade de produtos vendidos e custos fixos mensais, de forma 
a contribuir para a robustez dos modelos. 



 

 

 

444 

7. Referências 

 
BOENTE, Diego Rodrigues. et al. Métodos de Estimação de Custos: Estudo de Caso de 
Uma Empresa Comercial com Enfoque na Análise de Regressão. In: CONGRESSO 
BRASILIEIRO DE CUSTOS, 13., 2006, Belo Horizonte. Anais Eletrônicos... Belo 
Horizonte: Associação Brasileira de Custos, 2006. Disponível em: 
<http://www.abcustos.org.br > Acesso em: 29 Abr. de 2008. 
BISCARO, Eli Teresinha. Analise custo/volume/lucro em empresa. In: CONGRESSO 
BRASILIEIRO DE CUSTOS, 13, 2006, Belo Horizonte. Anais Eletrônicos...Belo 
Horizonte: Associação Brasileira de Custos, 2006. Disponível em: 
<http://www.abcustos.org.br > Acesso em: 29 Abr. de 2008. 
FISCHER, Alexandre Marcio. et al. Desmistificando o conceito de margem de 
contribuição. In: CONGRESSO BRASILIEIRO DE CUSTOS, 13., 2006, Belo Horizonte. 
Anais Eletrônicos... Belo Horizonte: Associação Brasileira de Custos, 2006. Disponível 
em: <http://www.abcustos.org.br > Acesso em: 29 Abr. de 2008. 
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W. Contabilidade gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 
2001. 
GUJARATI, Damodar. N. Econometria Básica. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2000. 
HORNGREEN, Charles T. et al. Accounting. New Jersey: Prentice Hall, 1996. 
IUDICIBUS, Sergio de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998. 
LAPONNI, Juan Carlos. Estatística: usando EXCEL 5 e 7. São Paulo Lapponi 
Treinamento e Editora. 1997. 
MAHER, Michael. Contabilidade de custos: criando valor para a administração. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
MATOS, Orlando Carneiro de. Econometria Básica. São Paulo: Atlas, 2000. 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2006.  
PADOVEZE, Clovis Luiz. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 
PEREZ JUNIOR, José Hernandez; OLIVEIRA, Luiz Martins de Oliveira; COSTA, Rogério 
Guedes. Gestão estratégica de custos. São Paulo: Atlas, 2003. 
STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 
1981.  
VERGARA, Sergio. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. .São Paulo: 
Atlas, 2000. 
YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 



 

 

 

445 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
 

XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES  
UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODO DE CUSTEIO UNIDADE DE ESFORÇO DE PRODUÇÃO – 
UEP: UMA INVESTIGAÇÃO NA PRÁTICA EMPRESARIAL 

 
Tipificación: Comunicaciones de experiencias profesionales 

 
 
 
 
 

Autores 
  

André Luiz Comunelo, Mestrando 
Instituição: Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 

Simone Bernardes Voese, Dra. 
Instituição: Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trelew – Patagonia Argentina, Septiembre de 2009 
 



 

 

 

446 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS Y GESTION 
XXXII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 
 

MÉTODO DE CUSTEIO UNIDADE DE ESFORÇO DE PRODUÇÃO – UEP: UMA 
INVESTIGAÇÃO NA PRÁTICA EMPRESARIAL 

 
Tipificación: Comunicaciones de experiencias profesionales 

 

RESUMO 

Este estudo objetiva investigar a utilização do método de custeio Unidade de Esforço de 
Produção (UEP) dentro da realidade empresarial, absorvendo informações acerca da 
implementação, operacionalização e utilização deste método na gestão. Os métodos de 
custeios compõem ferramenta de gestão que reportam aos vários setores das 
organizações como contabilidade, engenharia da produção e administração, informações 
necessárias para o processo de tomada de decisão. Esta pesquisa se caracteriza como 
um estudo descritivo e exploratório, desenvolvido por meio de questionário com 
perguntas abertas e fechadas aplicado em dezenove organizações que utilizam o método 
de custeio UEP, no sentido de compreender como este se comporta dentro de diversas 
situações observadas na prática empresarial. Após coleta, os dados foram tratados por 
meio de estatística descritiva mediante a apresentação dos dados individuais, a 
quantificação da freqüência e ainda a configuração da participação relativa expressa em 
percentual. Diante do estudo, foi observado que o método de custeio estudado é restrito 
as organizações industriais, no entanto bastante abrangem quanto ao ramo de atividade 
e ao porte da empresa. Constatou-se ainda que o método aqui estudado vem auxiliar 
seus usuários em práticas como as de controles internos e melhoramento contínuo nos 
seus processos fabris, exigências necessárias para a manutenção das organizações 
dentro do cenário empresarial.    
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo das pesquisas científicas no campo da contabilidade de custos, 
pode-se citar uma linha de pesquisadores que partem para o estudo de quais os métodos 
de custeios estão sendo praticados pelas organizações, nesta direção cita-se as 
pesquisas de Vieira e Granja (2005) e Neto (2002). De outro lado têm-se pesquisadores 
que emanam suas pesquisas na aplicação de métodos de custeio nas empresas, com o 
intuito de verificar se determinado método é mais indicado à aquela estrutura 
organizacional e de custos, dentre estes pode-se citar Allora et all (2006) e Backes et all 
(2007).  

As organizações mundiais estão passando, por diversas modificações nos 
seus cenários econômico, produtivo e empresarial, devido a fatores como a globalização, 
constituição de blocos para o livre comércio e perda das reservas de mercado. Esse novo 
cenário faz com que as empresas, necessitem cada vez mais de informações e ações 
que venham a auxiliá-las na sua permanência e no seu progresso empresarial, pois a 
eficiência e o acirramento concorrencial são marcas da competição entre organizações.    

Diante deste cenário, surgem vários aprimoramentos como os de: produção, 
gestão, vendas, capital humano e concorrência, fazendo com que as organizações 
necessitem de informações, controles e execuções de ações mais eficazes para 
acompanhar as modificações e se aperfeiçoarem no sentido de manterem-se no mercado 
e adaptarem-se as futuras alterações.  

A contabilidade como ciência da informação vem interagir e auxiliar as 
organizações para que possam se manter dentro deste contexto, pois segundo Horngren 
et al (1996), o objetivo da contabilidade é o de prover informações úteis ao processo de 
tomada de decisão.  

No entanto, dentro da ciência contábil, pode-se destacar as informações 
disposta pela contabilidade de custos, pois esta, é vista como uma das principais 
fornecedoras de informações as organizações, representando assim uma ferramenta 
essencial de gestão. Devido a sua capacidade de fornecer informações para auxiliar à 
tomada de decisão, bem como o planejamento e controle de recursos de produção esta 
se torna um instrumento gerencial fundamental na busca de sustentação competitiva das 
organizações (POMERMAYER, 2004).  

Quanto a seu objetivo, Hansen e Mowen (2003, pág. 28) dissertam que, a 
contabilidade de custos “identifica, coleta, mensura e relata informações que são úteis 
aos gestores para o custeio [...] planejamento, controle e tomada de decisão”. Sendo 
assim a contabilidade de custos vem auxiliar as organizações a se adaptarem, 
sobreviverem e crescerem no novo cenário empresarial e econômico que o mundo 
vivencia. 

As constituições dos novos cenários de competitividade entre as 
organizações revelam a necessidade do conhecimento profundo e exato dos custos dos 
produtos e, demonstram também, a necessidade do conhecimento das questões relativas 
ao controle destes custos e a correta medição do desempenho dos produtos e, por 
conseqüente, das organizações. 

No entanto, a contabilidade de custos, está envolvida por uma enorme gama 
de métodos de custeios, como Custeio Baseado em Atividade (ABC), Unidade de Esforço 
de Produção (UEP), Centro de Custos ou RKW, Custos Conjuntos dentre outros. 
Contudo, a escolha pelo mais apropriado à organização deve ser particular e ainda 
observar as características pertinentes ao sistema produtivo, as informações que esta 
necessita e o custo benefício do método.  
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Diante da necessidade das organizações em possuírem informações 
relevantes para a sobrevivência, aliada a falta de pesquisas que relatem a evolução na 
prática empresarial dos métodos de custos, este estudo possui como questão orientativa: 
Como as organizações que utilizam o método de custeio Unidade de Esforço de 
Produção vêem o processo de implementação, operacionalização e utilizam na 
tomada de decisão? 

O objetivo central deste estudo é o de investigar, dentro da realidade 
empresarial, a visão dos usuários do método de custeio UEP quanto à implementação, 
operacionalização e utilização na prática da sua organização, trazendo assim, a visão 
dos reais usuários, com o intuito de demonstrar para os futuros utilizadores deste método 
quais são os processos, prazos, informações, necessidades organizacionais e outros 
pontos fundamentais para a sua utilização. 

A justificativa deste trabalho passa pela interpretação da relação entre a 
Gestão Estratégica de Custos, a Contabilidade Gerencial e a Teoria da Contabilidade, 
dissertada por Iudícibus (1996, pág. 31):  

 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que o que mais importa, na 
realidade. É a qualidade da prática contábil. A doutrina tem sua grande 
importância, é bem verdade, quando consegue projetar estruturas 
conceituais que se antecipam à prática (mas que devem ser validadas 
pelos experimentos reais). 

 

No mesmo sentido da validação da teoria, outra motivação do estudo é a 
importância de estudos que demonstrem, na prática real, quais os processos, ações e 
situações pela qual o método de custeio unidade de esforço de produção está situado, e 
como esta se comportando quando aplicado em organizações de diversos setores e 
porte.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Devido a utilização de conceitos teóricos e práticos, o referencial teórico, está 
estruturado de maneira a conceituar e introduzir o método de custeio UEP. Seguindo 
para um roteiro de implementação e operacionalização. Após analisar-se-á os pontos 
fortes e pontos fracos da utilização do método e por final, discutir-se-á as ferramentas 
gerenciais que este método proporciona para o processo de tomada de decisão.  

 

2.1 Caracterização do Método 

Cercado por um cenário de guerras e destruições, o francês Georges Perrin, 
desenvolveu um método de alocação e distribuição de custos o qual unificava a produção 
por uma medida uniforme o qual denominou de Unidade GP. Contudo esse método caiu 
no esquecimento só retornando ao cenário da contabilidade de custos por intermédio de 
um de seus seguidores, Franz Allora. Este modificou o método e criou a Unidade de 
Esforço de Produção – UEPs, o qual trouxe para o Brasil em meados do século 60, 
implementando em empresas localizadas no estado de Santa Catarina, mais 
especificamente em Blumenau e Joinville.  (BORNIA, 2002) 
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O referido método de custeio baseia-se em unificar a produção das 
organizações multiprodutoras em uma única medida comum a todos os artigos da 
empresa, nesse caso a UEP (BORNIA, 2002). Complementando essa concepção, 
Wernke (2004), também disserta que o cálculo dos custos da produção industrial será 
unificado a partir da adoção do método de custeio UEP.   

Para Kliemann (1995, pág. 4), o método da UEP: 

Proporciona informações para definição do preço dos produtos, 
comparação de processos, medidas de desempenho, programação da 
produção, definição das capacidades de produção, custeio da produção, 
definição de máquinas e pessoal, medição da produção, prêmios de 
produtividade, eficácia das horas extras; viabilidade de aquisição de 
novos equipamentos. 

O diferencial do método de custeio UEP, citado pelos autores, consiste na 
unificação dos custos de produção em uma única medida que deve representar os 
esforços de produção. Estes são explicados por Antunes Jr (1988, pág. 33), como sendo 
o “[..]esforço material, o esforço capital, o esforço dos trabalhadores que operam 
diretamente as máquinas, os esforços desenvolvidos nas áreas de utilidades (energia, 
vapor, gás, ar, ..), além de todos os esforços indiretos”. 

Estes esforços proporcionam a unificação da produção, segundo Bornia 
(2002), e apresentam como objetivo o de simplificar o processo de controle e gestão. A 
unificação da produção consiste em encontrar, para toda a empresa, uma medida comum 
a toda produção, sendo este baseado no trabalho que as operações produtivas da 
organização realizam com a finalidade de transformar a matéria-prima em produto 
acabado.  

Ainda no sentido de especificação dos esforços da produção, este é 
entendido por Allora (1995, pág. 12) como: 

 

A produção, noção material e variada, pois é constituída pela 
enumeração das quantidades dos diversos artigos fabricados, é o 
resultado de uma outra noção, não material, mas abstrata: a 
atividade produtiva da usina, ou, para adotarmos um termo mais 
claro, o ESFORÇO DE PRODUÇÃO desenvolvido pela fábrica. 

Iarozinski Neto (1989) destaca que é por meio do esforço de produção que a 
fábrica alcança seu objetivo operacional, ou seja, receber a matéria-prima e devolver o 
produto pronto para o consumo. 

A fundamentação deste método, ainda segundo Iarozinski Neto (1989), 
baseia-se em princípios sólidos que norteiam e suportam a aplicabilidade e a estabilidade 
do método ao longo do tempo, mesmo com profundas modificações externas e 
ambientais. 

Um dos fundamentos norteadores do método é o princípio das relações 
constantes. Este princípio adota como pressuposto que, a partir do momento em que se 
defina a relação entre o tempo, custo e as unidades de unificação, estas permanecem 
constantes ao longo do tempo, não ocorrendo modificações devido à alteração em 
fatores externos. As relações podem sofrer alterações apenas quando ocorrer 
modificações na estrutura produtiva da fábrica.   

O outro princípio norteador deste método é o da estratificação, ou seja, a 
cada momento que aumenta a relação entre custo e quantidade produzida, eleva-se 
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também a necessidade de uma maior precisão nos resultados. Não obstante, deve-se 
tomar cuidado, pois o custo para estabelecer essa relação não pode superar o beneficio 
gerado a partir da informação, caso isso ocorra o benefício de um sistema de custeio 
perde sua importância e a sua função. 

Outro fator acerca do princípio da estratificação refere-se a precisão em 
relação a alocação dos custos diretos a cada posto operativo, pois quanto maior a 
precisão na alocação destes custos aos postos ou aos produtos, maior será a certeza 
dos resultados obtidos. Concomitantemente com essa situação, tem-se a relação do 
custo indireto com cada posto operativo, ou seja, é necessária uma medida de rateio dos 
custos indiretos para com cada posto, sendo normalmente utilizadas estimativas para 
assim alocar esses valores.  

 2.2 Descrição do Método 

Segundo Bornia (2002, pág. 144), identificam-se etapas ou fases básicas de 
implementação e operacionalização do método de custeio. A primeira etapa para 
implementação do método, pode ser divida em duas seqüências: a seqüência I consiste 
na divisão da fábrica em postos operativos e a seqüência II é representada pela 
determinação do foto-índice de custos horários por posto operativo, conforme ilustra a 
tabela 1. 

FASE I – Preparação para implementação do método UEP 

SEQÜÊNCIA I - Divisão da fábrica em postos operativos 

EVENTOS 

1. Definir quais serão os postos operativos (PO) conforme as operações de 
transformações homogêneas 

 

2. Efetuar a divisão da fábrica nestes postos operativos 

 

SEQÜÊNCIA II - Determinação do foto-índice de custos horários por posto 
operativo 

(custo/hora por posto operativo) 

EVENTOS 

1. Coincidir o posto operativo com a máquina (por posto do trabalho), no intuito de facilitar 
a visualização do processo produtivo. 

 

2. Apurar os índices em conformidade ao efetivo consumo de insumos por parte dos 
postos operativos em funcionamento, exclusive as matérias primas. 

Tabela 1: Eventos da primeira fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 
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Nesta primeira etapa, a organização deve efetuar a divisão do sistema 
produtivo em postos operativos. Para Bornia (1995) um posto operativo é constituído por 
ações de transformações que realizam atividades de características semelhantes para 
todos os produtos que por eles passam, ou seja, são operações de transformação 
homogêneas realizadas pela produção. A ponto de facilitação e simplificação, procura-se 
coincidir a constituição dos postos operativos com um posto de trabalho (máquina, 
pessoa, ação) da produção. No entanto, um posto de trabalho pode possui um ou mais 
postos operativo, sempre levando em consideração a homogeneidade da ação de 
transformação.  

A última etapa da primeira fase consiste no cálculo do foto-índice, ou seja, os 
insumos gastos para que cada posto operativo desenvolva a sua finalidade fim na 
produção dos produtos, sendo representado pelo custo horário de transformação de cada 
posto operativo. Este valor consiste na alocação dos dispêndios de insumos gasto por 
cada PO, não levando em consideração o gasto com matéria prima e despesas 
estruturais. Matematicamente o foto-índice pode ser representado pelo: Total gasto no 
período/Número de horas que o posto operativo foi utilizado, gerando assim um R$/H do 
posto operativo.   

Posteriormente, evolui-se para a Fase II que, de forma similar, também é 
composta pela seqüência I que consiste na definição do produto-base e a seqüência II 
representada pelo cálculo dos potenciais produtivos de cada posto operativo. A tabela 2 
apresenta os eventos da segunda fase do método UEP. 

FASE II - Escolha do produto-base 

SEQÜÊNCIA I – Definição do produto-base (custo base ou UEP) 

EVENTOS 

1. Determinar qual o produto que melhor representa a estrutura de produção da fábrica. 

 

2. Verificar os tempos de passagem do produto-base pelos postos operativos. 

 

3. Calcular os índices de custos de cada um dos postos operativos. 

 

4. Analisar e definir qual é o produto mais representativo 

 

5. Calcular o custo do produto-base (valor da UEP) naquele instante. 

 

SEQÜÊNCIA II – Cálculo dos potenciais produtivos (UEP/hora) de cada posto 
operativo 

EVENTOS 
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1. Definir a quantidade de esforços de produção gerada pelo funcionamento do posto por 
uma hora. 

 

2. Calcular os potenciais produtivos (ou UEP/hora) dos postos operativos dividindo-se os 
custos/hora (foto-índice) dos postos pelo valor da UEP (custo do produto-base). 

Tabela 2: Eventos da segunda fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 

 

O método UEP pressupõe a  definição de um produto, considerado-o como 
produto base, para que possa servir de amortecedor das variações individuais dos 
potenciais produtivos. A escolha deste produto deve atentar para a sua 
representatividade dentro do sistema produtivo, ou seja, pode ser aquele que passa pelo 
maior numero de postos operativos. Outra finalidade do produto base é da sua utilização 
de referência para futuras comparações para a determinação das relações entre os 
potenciais produtivos. 

Após escolher o produto base, deve-se calcular tempo de passagem deste 
em cada posto operativo, pois de posse destes tempos, efetue-se a multiplicação pelo 
foto-índice de cada posto operativo encontrado na primeira fase. O somatório de todos os 
valores encontrados na multiplicação dos tempos do produto base pelo foto índice, 
corresponderá a uma unidade de esforço de produção (1 UEP). 

Em ultima etapa da segunda fase, deve-se proceder ao cálculo dos potencias 
produtivos, encontrados pela divisão do foto-índice de cada posto operativo pelo total 
encontrado do custo do produto base, determinando assim a relação UEP/H. 

O método UEP ainda apresenta a Fase III de implementação. Esta fase 
consiste na determinação dos equivalentes dos produtos em UEP, sendo composta pela 
seqüência I em que se calcula a UEP de cada posto operativos e cada produto. A tabela 
3 apresenta os eventos da terceira fase de implementação do método UEP. 
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FASE III – Determinação dos equivalentes dos produtos em UEP (valor em UEP do 
produto) 

SEQÜÊNCIA I - Cálculo da UEP 

EVENTOS 

1. Definir a capacidade de cada posto operativo. 

 

2. Verificar qual o tempo despendido de cada produto nos postos.  

 

3. Calcular o valor da UEP de cada produto e em cada posto.  

 

4. Calcular o equivalente em UEP através do somatório dos esforços de produção 
absorvidos pelo produto em todos os postos operativos. 

 

5. Registrar as informações obtidas dos eventos anteriores para mensurar a produção, 
calcular os custos de transformação e elaborar medidas de desempenho.  

Tabela 3: Eventos da terceira fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 

Definidos todos os gastos gerais de produção em UEP/H, deve-se então 
definir o quanto desta cada produto consome ao passar pelo posto operativo. Para esta 
definição, mede-se o tempo de passagem dos produtos por cada posto operativo, 
multiplicando-os pelas UEP/H de cada PO, sendo o total de UEP gasto por cada produto, 
determinado pelo somatório de todos os valores encontrados nos postos operativos que o 
produto passa.   
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Após essas atividades, parte-se para a Fase IV que consiste na mensuração 
da produção total em UEP. A tabela IV apresenta os eventos desta fase.  

FASE IV - Mensuração da produção total em UEP 

SEQÜÊNCIA I - Cálculo da produção em UEP 

EVENTOS 

1. Verificar as quantidades fabricadas de cada produto.  

 

2. Selecionar os equivalentes em UEP de cada produto.  

 

3. Multiplicar as quantidades fabricadas de cada produto pelos respectivos equivalentes 
em UEP para obter a mensuração da produção total em UEP. 

 

Tabela 4: Eventos da quarta fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 

 

A determinação do custo geral e unitário de transformação é encontrando 
mediante a multiplicação do total produzido de cada produto pelo seu total de UEP 
encontrados na terceira fase, determinado assim o total de UEP produzidos no período.  
Conforme é destacado na Fase V deste método e apresentado na tabela 5. 

FASE V - Cálculo dos custos de transformação. 

SEQÜÊNCIA I – Definir e calcular os custos de transformação 

EVENTOS 

1. Calcular os gastos totais com os produtos operativos do mês. 

 

2. Verificar qual foi a produção total em UEP do período. 

 

3. Encontrar o custo de transformação unitário de cada produto (dividir os gastos totais 
com os produtos operativos do mês, pela produção total em UEP do período, obtendo-se 
o valor unitário (em $) da UEP no período) 

Tabela 5: Eventos da quinta fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 
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Nesta etapa, tem-se a transformação do custo em UEP para moeda, pois 
deve-se encontrar o montante de gastos despendidos para a produção do período e após 
dividi-lo pelo total de UEP encontrado na fase anterior, determinando assim o UEP/$ do 
momento estudado. Além disso, o método focaliza apenas os esforços de produção, o 
custo da matéria-prima é calculado separadamente e adicionado ao custo de 
transformação para encontrar o custo final do produto. Essas atividades são 
desenvolvidas na fase IV e ilustradas na tabela 6. 

 

FASE VI - Cálculo do custo total do produto 

SEQÜÊNCIA I – Obtenção do custo total do produto 

EVENTOS 

1. Calcular o custo da matéria-prima de cada produto. 

 

2. Adicionar o custo de transformação de cada produto a seu respectivo custo de matéria-
prima. 

Tabela 6: Eventos da sexta fase do método UEP 

Fonte: Adaptado de Bornia, 2002. 

 

Por final, o método como não incorpora na distribuição da produção da 
matéria prima deve-se, então adicionar o gasto com esse custo no total encontrado na 
fase anterior, para assim constituir o custo total do produto no período selecionado.  

 

2.3 Vantagens e Desvantagens do Método  

Dentre as vantagens deste método pode-se destacar, segundo Allora (1995, 
pág. 14), como primordial “[...] a de unidade e de homogeneidade, pois quaisquer que 
sejam os objetos fabricados e seus processos de fabricação, a produção dos mesmos 
precisa de uma parte desse elemento único que é o esforço de produção desenvolvido na 
usina”.  

Outras vantagens, dissertadas por Bornia (2002), revelam as análises que o 
método proporciona para seus usuários, podendo destacar os índices de eficiência, 
eficácia e de produtividade. Os índices de eficiência representam o nível de produção 
alcançado, em comparação, com a produção que seria normalmente conseguida no 
período de capacidade normal. A eficiência é representada pela equação: Eficiência: 
Produção Real/Capacidade Normal 

Os índices de eficácia proporcionados pelo método, também conhecido como 
capacidade utilizada, revelam para a empresa a excelência do trabalho, demonstrada 
pela produção obtida diante da produção considerada ideal, descontado as paradas que 
a produção por ventura venha a ter. Estes índices podem ser encontrados pela equação: 
Eficácia: Produção Real/Capacidade Utilizada 
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Com referência a produtividade, Wernke (2004) disserta que a mesma pode 
ser obtida diante da divisão da produção do período por um ou mais insumos. Então pode 
ser obtido e analisado vários índices de produtividade, como por exemplo, a 
produtividade da mão-de-obra, onde a produção é representada pelos custos de mão-de-
obra. Bornia (2002) argumenta que a produtividade horária é a produção do período 
dividida pelo tempo de trabalho. A produtividade pode ser obtida pela equação: 
Produtividade: Produção Real/Horas Trabalhadas 

As vantagens e desvantagens do método de custeio UEP são analisadas por 
Wernke (2004) no sentido de que este fornece não somente informações de custo, mas 
também informações sobre a utilização da capacidade produtiva em termos de eficiência 
e eficácia. Ainda, o gerenciamento da produção por meio deste método possibilita a 
maximização da produção, gerenciamento das restrições físicas conhecidas como 
gargalos (bottleneck), o planejamento da produção e análise de lucratividade dos 
produtos. 

Segundo Bornia (2002, pág. 152), este método como qualquer outro possui 
desvantagens competitivas, sendo que a dificuldade no tratamento dos desperdícios, a 
não identificação das melhorias e a deficiência na análise das despesas de estrutura, 
devem ser analisadas pelas empresas antes de utilizar a UEP, pois são pontos 
importantes na corrida por uma produtividade eficiente e eficaz.  

Os desperdícios de um sistema produtivo devem ser mensurados, contudo na 
aplicação desse método os valores alocados a cada posto operativo não especificam 
qual parcela referem-se a custos e desperdícios, sendo este um empecilho para o 
método estudado.  

As despesas estruturais também não são abordadas por este sistema de 
custeio e representam, na grande maioria das empresas, um valor expressivo. Assim, 
deve este fator ser tratadas com cuidado para que o mesmo não represente um ponto 
negativo ou de equívocos na formação e analise dos custos da organização. 

  

3. Design da Pesquisa de Campo 

Neste tópico se estabelecem os fundamentos metodológicos, os quais 
validam a pesquisa como científica, sendo considerado a tipologia da pesquisa, amostra 
e a coleta e tratamento dos dados. 

A referida pesquisa está inclusa dentro do contexto estabelecido pelos 
estudos descritivos e exploratórios. Esta pesquisa possui as características de um estudo 
descritivo, pois o mesmo tem a premissa de desvendar a realidade proposta. Cooper e 
Schindler (2003, pág. 129) analisam a pesquisa descritiva no intuito de  “[...] descobri 
quem, o que, onde, quando ou quanto”, tendo este estudo a intenção de descrever a 
realidade vivida pelas empresas e descrever o que esta acontecendo dentro desta 
proposta.  O estudo aqui descrito está incluso na categoria de exploratório, pois como 
descrito por Gil (1999) enfatiza a discussão de um fenômeno ainda não tão abordado 
pela literatura.  

Estudos que mesclam essas duas abordagens são para Gil (1999, pág. 44) 
“[...] as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática”, vindo à metodologia aqui proposta á confirmar a justificativa descrita 
pelo estudo, no sentido de pesquisas que desvendem a realidade prática dos métodos de 
custeios.  
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A amostra utilizada para o desenvolvimento deste estudo possui como perfil 
preestabelecido empresas que utilizam o método de custeio Unidade de Esforço de 
Produção – UEP e que  estão localizadas nos estados do Paraná e Santa Catarina. 
Nesse sentido foram escolhidas por conveniência pelos pesquisadores 30 organizações 
que atenderam ao perfil e as exigências acima descritas.     

Após prévio contato telefônico, enviou-se o questionamento, direcionado ao 
departamento de custos. O questionário foi constituído por dezenove perguntas, sendo 
quatorze questões fechadas e cinco questões abertas. Do total da amostra, houve um 
retorno de dezenove questionários respondidos, representando sessenta e três virgula 
trinta e três por cento do total. Todos os questionários respondidos atenderam as 
especificações e foram integradas nas análises de dados.  

O referido questionário foi desenvolvido conforme as especificações dispostas 
por Gil (1999 pág. 129). Nessas especificações o autor considera que  “construir um 
questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em questões 
específicas”.  

No entanto, para que as perguntas venham a atender os objetivos da 
pesquisa, realizou-se um pré-teste, conforme determina Marconi e Lakatos (1991), para 
verificar inconsistência, equívocos e erros, para não prejudicar a andamento da pesquisa. 
O pré-teste foi aplicado a dois gestores de custos de duas organizações que atentam ao 
perfil desejado do estudo e que não fizeram parte da amostra desta pesquisa.  

Quanto ao conteúdo, dados os objetivos da pesquisa, o questionário foi 
elaborado com base nos estudos desenvolvidos por Iarozinski Neto (1989), Allora (1995),  
Kliemann Neto (1995), Wernke e Bornia (1999) e Bornia (2002).  

No que tange o tratamento dos dados, o referido estudo utilizou-se da 
estatística descritiva, mediante a apresentação dos dados individuais, a quantificação da 
freqüência  ainda a configuração da participação relativa expressa em percentual.  

 

4. Análise dos dados  

Inicialmente, a amostra foi agrupada por segmentos, em que se destacam os 
setores têxteis, móveis, borrachas, compensados, química, embalagens, explosiva, 
plásticos e fundição. A participação de cada segmento foi apresentada na tabela 7. 

Todos os respondentes, ou seja, as dezenove empresas declaram que 
possuem como atividade principal à industrialização de produtos. Essa constatação vem 
em consonância com o pesquisador Bornia (2002) destacando que a utilização do 
método de custeio UEP é praticável por empresas industriais. Nesse sentido pode-se 
destacar que o setor têxtil possui uma participação de vinte e seis virgula trinta e dois por 
cento (26,32%) da amostra, representada por cinco empresas participantes do 
questionário como usuário do método de custeio UEP.  

 

Segmento Freqüência % Freqüência Total % Total 

Têxtil 5 26,32 5 26,32 

Móveis 3 15,79 8 42,11 

Borrachas 3 15,79 11 57,89 
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Compensados 2 10,53 13 68,42 

Química 2 10,53 15 78,95 

Embalagens 1 5,26 16 84,21 

Explosiva 1 5,26 17 89,47 

Plásticos 1 5,26 18 94,74 

Fundição 1 5,26 19 100,00 

Total  19 100,00  19   

Tabela 7 – Descrição dos Segmentos das Empresas 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quanto ao porte dos respondentes, a referida pesquisa baseou-se na 
classificação utilizada pelo Sebrae, o qual determina que o porte das organizações é 
definido conforme o número de empregados. Para o setor da indústria o órgão define 
que: Micro-empresa é considerada aquela que possui até dezenove (19) funcionários; 
Pequena empresa aquela que possui de vinte (20) até noventa e nove (99) funcionários; 
Média empresa é classificada aquela que possui de cem (100) até quatrocentos e 
noventa e nove (499) funcionários e, por fim, Grande empresa aquela que possui acima 
de quinhentos (500) funcionários.  

Na referida amostra estudada constatou-se que quarenta e dois vírgula onze 
por cento (42,11%), ou seja, oito empresas classificam-se como média empresa. No 
entanto, a pesquisa abordou todos os portes de empresas e constatou-se que todas 
utilizam o método de custeio UEP. A tabela 8 apresenta a freqüência de cada porte de 
empresa na pesquisa. 

 

Porte Freqüência % Freqüência Total  % Total  

Micro 1 5,26 1 5,26 

Pequena 5 26,32 6 31,58 

Média 8 42,11 14 73,68 

Grande 5 26,32 19 100,00 

Total  19 100,00 19  

Tabela 8 – Classificação das empresas por porte 

Fonte: Pesquisa de Campo 

  

A tabela 9 revela o tempo de utilização do método de custeio UEP pelas 
empresas participantes do estudo. Identificou-se que quarenta e sete vírgula trinta e sete 
por cento (47,37%), representando por nove empresas, utilizam o método entre 3 e 5 
anos.  
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Tempo Freqüência % Freqüência Total  % Total  

Menos de 1 ano 1 5,26 1 5,26 

Entre 1 e 3 anos 3 15,79 4 21,05 

Entre 3 e 5 anos 9 47,37 13 68,42 

Acima de 5 anos 6 31,58 19 100,00 

Total  19 100,00 19  

Tabela 9 – Tempo de utilização do método 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Ainda para possibilitar a análise dos resultados e certificar a validade das 
informações, identificou-se que oitenta e nove vírgula quarenta e sete por cento (89,47%) 
das empresas pesquisadas encontram-se na fase de operacionalização do método, 
conforme ilustrado pela tabela 10.  

 

Fase Freqüência % Freqüência Total  % Total  

Implementação  2 10,53 2 10,53 

Operacionalização 17 89,47 19 100,00 

Total  19 100,00 19  

Tabela 10 – Fase atual do método nas empresas 

Fonte: Pesquisa de Campo 

  

Quanto ao tempo de implementação, os respondentes declaram que o prazo 
médio de implementação foi de quatro a doze meses, incluindo o tempo despendido com 
treinamentos, levantamentos de informações, dentre outros. Sendo que cinqüenta e dois 
vírgula noventa e quatro por cento (52,94%), ou nove empresas, tiveram o período de 
implementação entre quatro e seis meses. Sete respondentes, representando quarenta e 
um virgula dezoito por cento (41,18%), tiveram um tempo maior, entre sete e doze 
meses. A amostra disposta na tabela 11 está relacionada apenas aos dezessete 
respondentes que declaram estar na fase operacionalização, descartando assim as duas 
empresas que ainda estão em fase de implementação.  

  

 

Tempo Freqüência  % Freqüência Total  % Total  

Menos de 3 meses 0 0,00 0 0,00 
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Entre 4 e 6 meses 9 52,94 9 52,94 

Entre 7 e 12 meses 7 41,18 16 94,12 

Mais de 12 meses 1 5,88 17 100,00 

Total  17 100,00 17   

Tabela 11 – Tempo para implementação do método 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A tabela 12 demonstra que quarenta e sete vírgula trinta e sete por cento 
(47,37%), representado por nove respondentes, declaram que o fator determinante para 
a utilização do método foi as informações que este as proporciona. Além disso, seis  
organizações, ou trinta e um vírgula cinqüenta e oito por cento (31,58%), demonstraram 
que o custo de implementação e operacionalização da UEP caracterizou sua escolha. 
Outro fator apresentado pelos respondentes demonstra que quinze virgula setenta e nove 
por cento (15,79%) escolheram o método por este se adaptar melhor com seu sistema 
produtivo. Por fim uma empresa apresentou como fator determinante que a sua utilização 
é decorrente da influência da empresa que adquire seus produtos por motivo de controle 
de qualidade.  

 

Fator Freqüência % Freqüência Total  % Total 

Custo 6 31,58 6 31,58 

Informações Necessárias 9 47,37 15 78,95 

Adequação ao sistema produtivo 3 15,79 18 94,74 

Outro 1 5,26 19 100,00 

Total  19 100,00 19   

Tabela 12 – Fator determinante na utilização do método 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A tabela 13 proporciona informações sobre uma das vantagens demonstradas 
pelos pesquisadores, onde a utilização do método UEP traz uma melhoria dos controles 
fabris. Assim, treze (13) organizações, representando sessenta e oito virgula quarenta e 
dois por cento (68,42%) detinham controles fabris antes da utilização do método.  

 

Controles Freqüência  % Freqüência Total  % Total 

Sim 13 68,42 13 68,42 

Não 6 31,58 19 100,00 
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Total  19 100,00 19  

Tabela 13 – Utilização de controles fabris  

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

No entanto quatorze empresas ou oitenta e dois vírgula trinta e cinco por 
cento (82,35%) do total de 17 empresas que já transitaram da fase de implementação, 
declaram que os controles fabris melhoram com a utilização do método, conforme ilustra 
tabela 14. 

 

Controles Freqüência  % Freqüência Total  % Total 

Melhoram  14 82,35 14 82,35 

Não tiveram alterações 3 17,65 17 100,00 

Total  17 100,00 17  

Tabela 14 – Controles fabris após implementação do método UEP 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quando questionados sobre o processo de melhoria contínua a partir da 
utilização do método UEP, setenta virgula cinqüenta e nove por cento (70,59%) ou doze 
respondentes, demonstram que este auxilia e suporta um dos principais diferenciais 
produtivos e empresariais, o processo de melhoria contínua da produção e, por 
conseqüência, do custo dos produtos, conforme ilustra a tabela 15.  

  

Melhoria Contínua Freqüência % Freqüência Total  % Total 

Sim 12 70,59 12 70,59 

Não 5 29,41 17 100,00 

Total  17 100,00 17 100,00 

Tabela 15 – Melhoria contínua com o Método UEP 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

A tabela 16 revela um dos principais diferencias do método que consiste nas 
relações constantes, alteradas apenas por mudança no processo produtivo. Identificou-se 
a pouca influencia dos fatores externos, pois oitenta e oito virgula vinte e quatro por cento 
(88,24%) das empresas não perceberam alterações ou modificações nos custos da 
empresa, mantendo a estabilidade ao longo do tempo. 
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Estabilidade UEP Freqüência % Freqüência Total  % Total 

Percebo Modificações 2 11,76 2 11,76 

Não Percebo  15 88,24 17 100,00 

Total  17 100,00 17  

Tabela 16 – Estabilidade do Método UEP ao longo do tempo 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Após serem questionados acerca das modificações e da estabilidade do 
método, os respondentes emitiram suas opiniões acerca das respostas contidas na 
tabela 16. Para todas as empresas, a estabilidade da UEP ao longo do tempo, traz 
segurança para o custo e, por conseguinte para a empresa, pois alterações externas não 
influenciam no sistema produtivo, somente no montante de gastos do período.  

A tabela 17 revela que setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento 
(76,47%) das empresas contidas nesta amostra não possuem rejeições em realizar o 
custo da matéria prima em separado. Os respondentes avaliaram que o benefício que 
este método de custeio traz para a empresa supera a desvantagem de mensurar a 
matéria prima em separado.  

 

Matéria Prima Freqüência % Freqüência Total  % Total 

Sim  4 23,53 4 23,53 

Não 13 76,47 17 100,00 

Total  17 100,00 17  

Tabela 17 – Mensuração da matéria prima em separado 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Quando questionados, acerca da recomendação do método a outras 
organizações, quinze (15) respondentes, ou seja, setenta e oito vírgulas noventa e cinco 
por cento (78,95%) declaram que se consultados, recomendariam para outras empresas 
que conhecessem e utilizassem o método, pois para essa parcela da amostra o método 
possui mais benefício e vantagens do que malefícios e desvantagens.   
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5. Conclusão e Recomendações 

O referido estudo desempenhou um papel de busca de informações 
operacionais acerca do método de custeio Unidade de Esforço de Produção (UEP), 
desde a escolha, passando pela fase de implementação e operacionalização até a fase 
de análises e de informações que este proporciona para seus usuários.  

A utilização por vários setores da indústria demonstra a não restrição ou a 
amplitude de segmentos que este pode ser aplicado. Contudo, a aplicabilidade deste fica 
direcionada apenas para os processos de industrialização, pois outros processos como 
comercialização e prestação de serviços, não desenvolvem a transformação da matéria 
prima em produto acabado, fundamento básico obrigatório e indispensável para a 
aplicação do método de custeio UEP.   

O método aqui estudado e dentro da amostra pesquisada obteve um prazo 
médio de implementação, incluindo treinamentos e levantamentos de dados, de quatro a 
doze meses, sendo informado pelos respondentes que o prazo é flexível conforme a 
disponibilidade de tempo da organização e do conhecimento das pessoas que 
trabalharão com o método.  

Outro fator importante demonstrado pelo estudo revela a interação da teoria 
da contabilidade de custos e a sua prática empresarial, pois em situações como a 
estabilidade do método ao longo do tempo, este demonstrado por vários pesquisadores, 
é revelado dentro da vivencia das organizações e ainda é visto como um fator positivo e 
atraente na utilização do método.  

Pode-se, ainda, salientar que o método aqui estudo proporciona para as 
organizações condições de enfrentarem a competição global acirrada. Isso acontece, 
devido a geração de informações eficientes e eficazes, como o aumento dos controles 
fabris, o suporte nos processos de melhoria contínua e ainda o cálculo de eficiência, 
eficaz e produtividades são desenvolvidos pelo método o que tende a subsidiar  o 
processo de tomada de decisão dos usuários.  

O método de custeio Unidade de Esforço de Produção – UEP, dentro da 
amostra aqui proposta e estudada, demonstrou suprir as necessidades que os 
respondentes possuíram e que o mercado passou a exigir mediante o processo de 
alteração concorrencial. Isso faz deste método uma oportunidade de aprimoramento e 
crescimento empresarial.  

Pesquisas com outros métodos de custeio, analisando a realidade 
empresarial e demonstrando a vivência e as experiências que os usuários passam, 
complementam a citação de Iudícibus (1996), desenvolvida como justificativa desta 
pesquisa, onde a teoria contábil é valida, contudo a validação da mesma na prática 
empresarial é indispensável para o crescimento das organizações e, por conseguinte, da 
contabilidade.  
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RESUMEN 
 
Las organizaciones privadas de Salud de Alta Complejidad Tecnológica (SACOT) de 
Terapia Radiante del partido de Bahía Blanca, tienen un doble fin que cumplir, uno 
relacionado con el objeto de su creación, que es obtener un adecuado rendimiento 
mediante  la prestación de servicios de salud, y el otro basado en su contribución al 
bienestar social.  
 
Constituyen un sector de características únicas, tanto en sus dimensiones, con relación a 
la fallas del mercado, como por la propia actividad de mantenimiento y restauración de la 
salud. La situación estructural por la que atraviesan estas empresas instauró la 
preocupación de la continuación de las mismas en el mercado local. El presente trabajo 
tiene como finalidad encontrar una solución integral a los problemas de permanencia y 
establecer las estrategias que permitan asegurar una adecuada rentabilidad sobre la 
inversión. 
 
La investigación se fundamenta  en la caracterización del sector salud, tema que fue 
analizado en congresos anteriores (Beier, Vigier, 2007), que permitirá advertir las 
oportunidades y amenazas que presenta el contexto.  
 
En el presente trabajo se efectúa un análisis y diagnostico de la situación interna de las 
empresas SACOT que permite confeccionar la matriz FODA conjuntamente con la 
utilización del modelo PENTA. De esta manera surgen las distintas alternativas 
estratégicas a ser aplicadas en las empresas. En particular se define que las ¨Alianzas 
Estratégicas con participación minoritaria ¨ son la mejor opción para resolver las fallas 
competitivas que las empresas poseen y, además  permiten lograr la permanencia en el 
mercado local.    
 
Del análisis exhaustivo del comportamiento de las variables de ingresos, costos e 
inversión que determinan la rentabilidad de las empresas en estudio, se proponen   
distintas alternativas estratégicas que se pueden llevar a cabo con la conformación del 
acuerdo, permitiendo desarrollar ventajas competitivas en la organización.  
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1.- Fundamentación  

Las organizaciones privadas de salud tienen un doble fin que cumplir, uno relacionado 
con el objeto de su creación, que es obtener un adecuado rendimiento mediante  la 
prestación de servicios de salud, y el otro basado en su contribución al bienestar social. 
Evidentemente, en este sentido, la salud debe ser  considerada como una de las 
necesidades básicas que debe ser satisfecha para la comunidad. De allí se desprende la 
importancia de la permanencia de estas instituciones. 
 
Los cambios acaecidos a partir de la globalización de los mercados, han modificado el 
marco de actuación de las organizaciones en general,  no solo en el orden nacional, sino 
también en el local. Esto obliga  a las empresas prestadoras de servicios de salud, que 
pretenden acompañar los cambios, a adaptarse permanentemente para superar los 
escenarios planteados por la nueva realidad. 
 
El crecimiento poblacional en la zona, el nivel de desocupación, la situación económica 
local, la velocidad de los cambios tecnológicos, los problemas de financiamiento 
provocado por la interrupción  o incumplimiento en la cadena de pago de las obras 
sociales, y también, la creciente presión impositiva, impulsan a las empresas prestadoras 
de servicios de salud locales a realizar un esfuerzo creciente en pos de mejorar y 
racionalizar sus recursos para ser competitivas. A su vez, los avances en la medicina 
requieren cambios continuos hacia nuevas tecnologías. Esta situación origina, en la 
comunidad medica, el compromiso de ofrecer los últimos avances para lograr el mejor 
diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes. 
 
Para responder adecuadamente ante la velocidad de los cambios tecnológicos, las 
organizaciones de salud se enfrentan, entre otras cosas, con dificultades derivadas de las 
barreras de entrada y salida del mercado, que influyen en la competitividad de la empresa 
y condiciona  su rentabilidad.  

El presente trabajo tiene como finalidad encontrar una solución integral a los problemas 
de permanencia, estableciendo las estrategias que permitan que las empresas SACOT 
de la ciudad de Bahía Blanca aseguren una adecuada rentabilidad sobre la inversión. 

 
2. Unidad de análisis y localización 
 
El presente trabajo tiene como finalidad el estudio de las empresas de salud privadas 
monoclínicas y ambulatorias del tercer nivel de atención que efectúan procedimientos 
terapéuticos en pacientes con enfermedades crónicas utilizando equipos y aparatología 
que requiere de una inversión significativa, radicadas en el partido de Bahía Blanca 
(Beier, Vigier, 2007). 

Después de efectuar un análisis de los tratamientos efectuados por las distintas 
organizaciones que reúnen las características de las empresas SACOT y considerando 
que las enfermedades atendidas poseen una alta prevalencia dentro de la población, se 
concluye que las prácticas prestadas por estas empresas son de a) Diálisis – Nefrología, 
b) Terapia radiante – Oncología  

Al considerar el proceso estratégico de integración por el que atraviesan las 
organizaciones y el origen de los capitales, surge una marcada diferencia en cuanto al  
riesgo  de permanencia en los distintos segmentos de mercado.  
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En el segmento de diálisis se dio una integración vertical a través de la absorción de los 
servicios de hemodiálisis por parte de los proveedores de equipos, que son 
multinacionales. En cambio en el segmento de terapia radiante se está dando a nivel 
nacional una estrategia de integración horizontal que es percibido por los prestadores 
locales como una amenaza a su permanencia en el mercado. Y por otra parte estas 
empresas son de capitales locales que representan la generación de sus propias fuentes 
de trabajo.  

En concordancia con los fines del presente trabajo los siguientes apartados tendrán como 
objetivo principal analizar la rentabilidad de las empresas SACOT de terapia radiante.  

 

3.- Situación de las empresas de salud de alta complejidad tecnológica. 

La situación estructural por la que atraviesan estas empresas instauro la preocupación de 
la continuación de las mismas en el mercado local. Para comprender la  problemática que 
presentan las empresas SACOT pertenecientes al segmento de Terapia Radiante se 
confecciona la  matriz FODA y el modelo PENTA. Para ello, fue necesario efectuar un 
análisis de la situación interna de dichas empresas que permita conocer la estrategia, los 
recursos, la relación con el mercado y la organización.  

 
Caracterización de los nexos horizontales y verticales entre los pilares PENTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

Teniendo en cuenta las prioridades de rentabilidad 
de los médicos por sobre los de la institución, se 
generan conductas inapropiadas que obstaculizan 
ubicarlas en una situación más provechosa frente al

Conversión 

Se basa fundamentalmente en 
el capital intelectual de los 
médicos,  que procuran lograr 
los resultados médicos de

Posicionamiento 
Han logrado diferenciarse en 
función de la variable 
tecnológica y del prestigio de 
los médicos  

Objetivos 

La inexistencia de formación de estrategias que 
refuercen la estrategia de inserción en el mercado, 
dificulta la definición de un objetivo claro que 
permita coordinar una mejor asignación de los
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Análisis de situación: Modelo FODA  

Diagnóstico de cuestiones internas 

 

                                           DEBILIDADES                                            FORTALEZAS 

ES
TR

A
TE

G
IA

 

+ Falta de adecuación en la estrategia competitiva.  
+ Se evidencia ciertas falencias en la evaluación de 
la misma con motivo de: 

Concentrar los esfuerzos en la variable 
tecnológica, perdiendo de vista que, cuando se 
termina el período de innovación, se necesitará 
implementar otra estrategia que les permita 
asegurar la rentabilidad deseada.  

 Se observa una clara estrategia de inserción en el 
mercado, a  través de la diferenciación, utilizando para 
ello, a las innovaciones tecnológicas puestas al 
servicio de la calidad de vida de los pacientes. 

 Concentran sus esfuerzos en lograr el prestigio 
institucional. 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Alto grado de concentración en la toma de 
decisiones estratégicas y tácticas. 
Niveles gerenciales no dedicados full-time. 
Falta de un sistema de información que posibilite la 
realización de un análisis integral de la gestión. 

Autonomía en las decisiones médicas y factor de 
mutuo reconocimiento entre los profesionales, que 
permiten el trabajo en equipo. 

M
ER

C
A

D
O

 

Las barreras de salida son altas dentro del sector  
salud de alta complejidad tecnológica, esto provoca 
que las empresas con poco éxito se mantengan y 
luchen dentro del mismo.  
Las posibilidades de las empresas de apropiarse del 
valor agregado de los otros actores son 
prácticamente imposibles. 

  Alta rivalidad en el sector 

Escasa amenaza de que se incorporen nuevos 
competidores. 
De acuerdo al desempeño del mercado, es 
apropiado el desarrollo de acuerdos de cooperación 
entre las empresas existentes en el sector  
 

R
EC

U
R

O
S 

Humanos 

 Escasa oferta de profesionales técnicos y  médico, 
por la alta especialización requerida en la 
realización de  tratamientos de Terapia Radiante. 

 
 
 
Operativos 
Inversiones Fijas. 

  Alto riesgo de la inversión debido al rápido ritmo de 
cambio tecnológico y el corto ciclo de vida útil de 
las tecnologías incorporadas  

   Altos costos relacionados con el mantenimiento de 
la capacidad productiva. 
 Capacidad operativa ociosa, debido al insuficiente 
volumen de pacientes tratados 
Capital de trabajo 
 Gran inmovilización en créditos a clientes,  
provocada por la crisis financiera de las obras 
sociales y demás entes de financiación 

Prestigio de los médicos. 
Alto nivel de capacitación en el resto de los recursos 
humanos, sobre todo en el área de mantenimiento 
de los equipos médicos. Importante capital 
intelectual que hace que las organizaciones 
aprendan.   
Habilidad en el aumento de la capacidad operativa 
 

Barrera de ingreso al sector por la magnitud de la 
inversión y los conocimientos desarrollados en la 
aplicación de la tecnología. 
Posibilidad de obtener economías de escala 
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Eficiencia  Efectividad

Integración  Adaptación

R
EC

U
R

O
S 

Financieros 
 Falta de capital financiero para adecuarse a los 
cambios tecnológicos. 
 Baja calificación crediticia. 
Información 
 Falta de informes estadísticos para apoyar las 
decisiones gerenciales. 
 Falta de sistema integral de información 

     Ausencia de planificación. 

 

 

 

 Las debilidades presentadas desalientan la entrada 
de nuevos competidores al sector. 
 

 

 Existe estandarización para operatorias en áreas 
específicas. 
 

 

 

Del diagnóstico precedente, aparecen como problemas de competitividad la falta de 
capital operativo, la necesidad de una permanente actualización tecnológica, el 
insuficiente volumen de operación, la necesidad de incorporar tecnología en los sistemas 
de información, como así también la baja relación de eficiencia y productividad, que 
conducen a costos elevados y a pérdida de rentabilidad.  

 
 

Aplicación Modelo PENTA 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Orientada a logros personales 

Hábitos

Estrategia 

Inercia en las decisiones 
estratégicas  

Objetivos

Mercados 

Alta barreras de 
entrada y salida 

Posicionamiento 

Recursos 

Escasa Flexibilidad 

Cantidad inapropiada Conversión

Organización 

Alta centralización 

Estructura funcional, autonomía 
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En virtud de lo expuesto, surge como primera conclusión la escasez en la evaluación de 
la estrategia que hace que se encuentren debilitados los cuatro pilares restantes y sus 
conexiones: eficiencia, efectividad, integración y adaptación. Esta situación es de  vital 
importancia, dado que una empresa que ha obtenido una ventaja competitiva utilizando 
determinada estrategia puede experimentar dificultades si no observa los cambios en el 
sector y orienta su estrategia, de acuerdo con los mismos. 

A los efectos de completar el modelo FODA y llegar a una primera aproximación de las 
alternativas estratégicas que se le pueden presentar a las empresas SACOT de Terapia 
Radiante, es necesario confrontarlo con los resultados obtenidos de la aplicación del 
Paradigma E-C-D (Beier, Vigier, 2007). Del  mismo surge la existencia de un oligopsonio 
que implica la fijación del precio y de sus políticas de crédito, por parte de la demanda. 
Por lo tanto, las empresas SACOT resultan condicionadas en la magnitud de los ingresos 
percibidos y en el requerimiento de capital de trabajo, dada la inmovilización de créditos 
provocada por la conducta de los demandantes.   

 
 
Por otra parte, estas empresas, poseen una elevada inversión inicial y una alta 
participación relativa del capital inmovilizado como consecuencia de los servicios 
prestados, que provoca una estructura de costos con las siguientes características: 

 

• Altos costos fijos: ellos se originan, fundamentalmente, en las depreciaciones a la que 
dan lugar el capital inmovilizado y también en los costos de mantenimiento del 
equipamiento médico, los honorarios de los profesionales y sueldos del personal 
técnico y administrativo. 

• En virtud de lo anterior, son empresas que exigen un elevado volumen de ingresos 
para lograr su punto de equilibrio, razón por la cual son vulnerables ante la retracción 
en la demanda. 

• Una caída de la demanda, si el precio de venta se mantiene constante, se manifiesta 
con una caída más que proporcional de la utilidad, por el efecto negativo de la 
estructura analizada.  

• Debido a la regulación existente, las empresas presentan dificultades para adaptar su 
estructura organizativa a los cambios del contexto. 
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 Debido a la devaluación es complicado acceder 
a la renovación y mejoramiento del capital 
productivo. 

 El avance tecnológico en la medicina provoca, 
que el equipamiento quede obsoleto.   

 

 Los efectos de la tecnología aplicada a la  
asistencia sanitaria  contiene un importante 
componente de beneficio intangible, como puede 
ser la disminución del dolor o de la angustia, el 
aumento de la movilidad, etc. Se crean atractivos 
nichos de mercados que dan la posibilidad de 
diversificar el negocio. 
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    Consumismo de prestaciones de salud. La Salud 
es un bien apreciado por la gente, 

   El paciente o los familiares estarán dispuestos a 
pagar un precio razonable, si ello les permite 
recuperar el estado de salud o la calidad de vida.  

 

La competitividad del sector  se ve afectada por 
los altos costos laborales, financieros y presión 
tributaria significativa. 

El fenómeno del empleo fuera del circuito formal, 
junto de la desocupación existente, provoca que 
gran parte de la población no posea Cobertura 
Social 
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  Los cambios operados en el contexto, han 
afectado de manera importante la forma en que 
el ingreso se distribuye entre los distintos 
sectores de la población haciéndolo más 
regresivo.  

 Insuficiente organización y articulación entre los 
distintos subsectores. Lo que puede provocar 
que la provincia decida adquirir la tecnología y 
prestar el servicio en los hospitales públicos.   

 Posibilidad de que se radiquen en Bahía 
Blanca otros centros similares con una 
estrategia de reducir los precios, para debilitar 
a las empresas locales y comprarlas cuando 
están en la quiebra. 

 Desregulación –prepago propio 
 Que el Estado adopte una política en salud 

organizada y considere la duplicación de recursos 
que se genera, y por lo tanto siga contratando en 
el sector privado con contratos beneficiosos para 
ambas partes. 
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En la actualidad, pareciera que no hay definición 
clara sobre el rol del Estado en el terreno 
asistencial 
No existe ningún mecanismo legal que asegure 
el cobro de las legítimas acreencias, originadas 
en las obras sociales.  
Legislación vigente respecto de la mala praxis. 

 La salud es un derecho constitucional que debe 
ser asegurada por el Estado. 

 Es un sector importante, bien organizado, por lo 
que lo constituye un grupo de presión político y 
económico. 

 Realización de acuerdos de cooperación con los 
actores del sector.  

 

 

En términos generales el modelo FODA- PENTA da a esta investigación como principal 
conclusión que existe en las empresas SACOT un fuerte condicionamiento negativo por 
parte del contexto y no pueden aprovechar las oportunidades existentes por encontrarse 
debilitadas interiormente. La principal deficiencia que presenta este sector en el partido 
de Bahía Blanca es el reducido tamaño del mismo como consecuencia de la escasa 
densidad demográfica, que implica una baja capacidad para absorber la producción. 
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Por lo tanto, dado el tamaño del sector y la estructura de costos que presentan las 
empresas SACOT se puede  decir que el sector en el partido de Bahía Blanca no está 
alcanzando la eficiencia en la función costo, principalmente por las economías de escala 
y el número de empresas que se encuentran  compitiendo. En consecuencia no hay 
posibilidad de obtener una rentabilidad sobre la inversión normal e incluso se pone en 
riesgo la supervivencia de las empresas 

4. Alternativas para mejorar la rentabilidad de las empresas SACOT de Terapia 
Radiante 
 
La situación actual de las organizaciones puede revertirse modificando la estrategia 
competitiva. Para ello, debe encontrarse una alternativa que permita aprovechar las 
ventajas competitivas sustentables en el tiempo con que cuenta cada una de las 
empresas que subsisten en el sector.  

Por otra parte, para lograr una mejora en la rentabilidad es necesario incrementar los 
ingresos y/o disminuir los costos, sin que se modifique el capital. Esta decisión debe ser 
el resultado de un proceso de planificación, integrada a la definición estratégica del 
negocio, que surge de las políticas generales que encauzan la gestión de la organización.  

En la figura IV-3 se presentara en forma sintética los cambios que se tienen que producir 
en las variables mencionadas. Cuando se toman decisiones en pos de mejorar la 
rentabilidad, relacionadas con la liberación de capital de ciertas alternativas y aplicarlo a 
otras, es necesario tener presente que estas últimas tengan  tasas de retorno superiores 
a las alternativas desechadas. 

Figura IV-3 ¿Cómo incrementar los resultados? 

 

 

 

Incrementar los Resultados

Reducir los Costos   Incrementar el Ingreso  

Mejorar el componente físico 

del ingreso ‐   volumen físico 

Mejorar el componente 

monetario del ingreso ‐ Precio  

Mejorar la mezcla de las ventas Incrementar la rotación de servicios rentables 

PERSPECTICA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Mejorar las habilidades del personal  Eliminar los procesos que no agregan valor 
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Considerando las deducciones del diagnóstico, se entiende que las empresas SACOT de 
terapia radiante para mejorar sus resultados operativos y resolver los desequilibrios 
estratégicos pueden generar un conjunto alternativo de opciones basadas en una idea de 
alianza o complementación, que es la estrategia organizacional seguida por los 
prestadores médicos de otros países.  

Ninguna empresa puede ser la mejor en todo, por lo que todo aquello que intente producir 
y para lo cual no posee ventajas competitivas generará debilidades y una falta de 
competitividad que la tornará inviable. Entonces puede afirmarse que existe un marco 
para reducir los esfuerzos individuales, con pocos recursos, propendiendo a la realización 
de alianzas estratégicas.6 

5. Alianzas estratégicas  
 

La mayoría de los acuerdos de cooperación que pueden ser implementados en las 
empresas SACOT en estudio, se estructuran sobre la base de problemas de mercado, 
diferenciándose el grado de competencia entre los aliados, debido a que debe existir 
coherencia entre el tipo de problema a resolver y la forma en que se ha de estructurar la 
alianza.  

Los acuerdos horizontales son, a criterio de los autores de esta investigación, la 
alternativa más razonable de llevar a cabo. Principalmente por las características de 
estos acuerdos que permiten brindar una solución integral a las debilidades de a) acceso 
a la tecnología médica y de gestión; b)capacidad ociosa de los establecimientos; c) altos 
costos; d) dificultad para acceder al financiamiento; e) débil  poder de negociación frente 
a las obras sociales; que presentan las empresas en estudio: . 

 

Asimismo, argumentar que los acuerdos horizontales puede resultar la mejor opción, no 
es la única conclusión para el objeto de la presente investigación. Sino que será 
necesario, además, seleccionar cuál es el tipo de acuerdo horizontal que mejor se 
adecue a las características y  funcionamiento de estas organizaciones. Para ello se 
deberá tener en cuenta las experiencias vividas7 por otras empresas, que aportan un 
antecedente al tema en estudio y clarifican una situación que, ante los ojos del 
investigador, puede tornarse confusa debido a la influencia del comportamiento de las 
personas en la toma de decisiones. 

De la recopilación de estas experiencias, se deduce que las restricciones halladas se 
deben, fundamentalmente, a la existencia de desconfianza y multiplicidad de dueños en 
cada una de las clínicas.  A su vez, la ventaja competitiva de estas organizaciones se 
apoya, principalmente, en el prestigio institucional que posee cada una de ellas, aportado 
por el reconocimiento de los médicos. Esta situación conlleva a sostener que la creación 
de una nueva empresa no sería la alternativa más conveniente, dado que no se logra la 
sinergia del prestigio en la nueva organización. Tampoco parece ser recomendable 
realizar acuerdos en los que no existe propiedad de por medio, debido a la desconfianza 
existente en las empresas del segmento y por la cantidad de dueños que las suelen 
constituir. Por lo tanto, en nuestra opinión, el acuerdo horizontal que mejor se adecua a 
las empresas SACOT de Terapia Radiante es la  participación minoritaria entre las 
mismas. En este tipo de alianzas el capital invertido sirve claramente a un objetivo 
estratégico.   

                                                            

6 HERMIDA, J. ¨ Opciones estratégicas para la supervivencia y el crecimiento ¨. Rev. Alta Gerencia Mercosur. 
Año I - Tomo II 
7 Experiencias recogidas en un Taller de Alianzas Estratégicas, organizado por FECLIBA en Pilar .2003     
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La existencia de riesgo compartido obligará a la presencia de un contrato formal entre las 
partes y originará costos de transacción que incluyen los de contratación, supervisión y 
cumplimiento de los acuerdos. Los socios deberán elaborar un contrato lo 
suficientemente detallado como para cubrir la estructura, los derechos y 
responsabilidades mutuas, medición del desempeño y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como reparaciones del equipamiento médico.  Esto brinda estabilidad 
organizacional y la formalización de las relaciones que se pretenden establecer. También 
se estaría logrando un mayor compromiso por parte de los socios, dado que compartir los 
riesgos genera un poderoso incentivo para cooperar en beneficio mutuo, en todas las 
circunstancias.  

Otro aspecto importante es que se mantiene la identidad de las empresas en el mercado 
de salud. Las oportunidades compartidas se aprovechan por interés mutuo, teniendo en 
cuenta la necesidad de mantener la independencia recíproca para combinar las mejores 
capacidades de las empresas. 

 

6. Estrategia a adoptar por medio de las alianzas estratégicas 

Uno de los objetivo de este trabajo de investigación es efectuar una propuesta para que 
las empresas SACOT de Terapia Radiante que se encuentran en un estado de 
supervivencia, pasen a estar afianzadas en el mercado con una rentabilidad positiva 
sobre la inversión. Por lo tanto, una vez identificado el tipo de alianza que mejor se 
adecua a la realidad de las empresas en estudio y conocido el comportamiento de las 
variables de la rentabilidad, se estudiarán cuáles son las posibles estrategias a llevar a 
cabo a través de las alianzas para alcanzar el objetivo empresarial.  

6.1. Estrategias para incrementar los ingresos 

Primeramente, se efectuará un repaso de los conceptos teóricos referentes a la variable 
ingresos para luego incursionar en las posibles estrategias a adoptar sobre las variables 
que componen al mismo. El ingreso representa el valor monetario que se obtiene 
mediante la prestación de servicios de salud, o sea que está determinado por la cantidad 
de tratamientos realizados que se multiplica por el  precio unitario de los mismos.  

El ingreso se verá afectado, además, por la proporción que cada servicio tiene en el total 
de la facturación. En el segmento de Terapia Radiante la mezcla de los ingresos está 
representada por el porcentaje que posee cada una de las modalidades de contratación 
en el total de ingresos. Es importante destacar que las empresas, por lo general, 
disponen de información estadística de los tratamientos realizados con las distintas 
modalidades de contratación. Esta situación  permite obtener la participación en el monto 
total de ingresos de cada una de las modalidades existentes.  

6.1.1. Estrategias para el mantenimiento y/o incremento del precio 

A la determinación de los precios de los tratamientos por parte del mercado, se le debe 
adicionar el poder de compra del Estado que surge del cuasi monopsonio que mantiene. 
Toda esta situación ocasiona, en principio, una reducida injerencia de las empresas en 
estudio sobre el comportamiento del variable precio.  

 

A pesar de estas condiciones, las empresas tienen la posibilidad de determinar el precio 
de sus tratamientos en el período de innovación tecnológica. Solamente se da en el lapso 
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que el paciente está dispuesto a pagar un mayor precio por prestaciones que presuponen 
una mejora en la calidad de vida, hasta que un nuevo progreso tecnológico las transforme 
en tratamientos convencionales cubiertos por las obras sociales. Por lo tanto, la 
estrategia de las empresas debería enfocarse a lograr la incorporación de tecnología que, 
puesta al servicio de la calidad de vida del paciente, genere un importante valor 
agregado, reconocido por el paciente y los familiares a través de la aceptación de precios 
más elevados que los tratamientos convencionales. 

 

Con la constitución de alianzas estratégicas se puede perseguir esa estrategia, ya que se 
posee el respaldo patrimonial y financiero necesario para acceder a la compra de 
equipamiento médico de avanzada tecnología. Si bien este tipo de estrategia puede ser 
efectiva para incrementar los ingresos, es probable que no sea la más conveniente al 
momento de mejorar la rentabilidad dado que, como consecuencia de su aplicación, se 
produce un incremento en las inversiones fijas. Solo resultaría conveniente si este 
aumento generara una utilidad tal, que al relacionarlo con el incremento de capital 
invertido, brindare un rendimiento sobre la inversión (RSI) igual o superior al que tenía 
antes de la adquisición del nuevo equipamiento.   

Por otra parte, los precios de los nuevos tratamientos y de los convencionales pueden 
mantenerse a partir de un alto poder de negociación frente a las obras sociales y, 
además, asegurando calidad y eficiencia en la prestación del servicio. Esta estrategia 
suele lograrse con mayor facilidad cuando las empresas realizan un acuerdo de precios. 
Si las empresas se unen para fijar el precio hasta el cual están dispuestas a negociar,  las 
obras sociales están debilitadas en la negociación, puesto que, de no aceptar tal 
condición deberán trasladar a sus afiliados a otras localidades para realizar el 
tratamiento.  

6.1.2. Estrategia para incrementar del volumen físico 

Incrementar el volumen físico de tratamientos no es un problema sencillo y no depende 
de la empresa únicamente.  El volumen está condicionado en gran medida por las 
características que poseen las variables exógenas a las empresas, tales como la política 
sanitaria del gobierno y la evolución epidemiológica de la población. 

Sin embargo, a través de acuerdos de cooperación con los competidores se puede 
modificar la estructura del sector y, a su vez, incrementar el área de influencia. De esa 
manera se estaría en condiciones de subsanar una de las debilidades presentadas por 
las empresas SACOT de Terapia Radiante, como es la capacidad ociosa.  

Para lograrlo sería necesario implementar una estrategia de inserción en aquellos lugares 
geográficos que no derivan habitualmente pacientes a las empresas de Terapia  Radiante 
del partido de Bahía Blanca. Esta estrategia debe centrarse en una agresiva campaña de 
difusión de las tecnologías utilizadas para la realización de los tratamientos y la misma 
debe estar  estrechamente ligada al sistema de información, ya que ésta juega un papel 
fundamental en la decisión de uso de las mismas. Por lo tanto, la estrategia de difusión 
tiene que estar enfocada, particularmente, en los médicos de segundo nivel de atención y 
los entes financiadores.  

Otra de las estrategias que se puede implementar con la realización de alianzas 
estratégicas, una vez decidido el dimensionamiento de las empresas que trabajan en 
cooperación, es trasladar  parte del equipamiento médico a otra ciudad que no lo posea, 
para complementar los servicios de la clínica o crear otra empresa formando un joint-
venture. Debe existir un análisis de costo-beneficio respaldando estas decisiones. 
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6.1.3. Estrategia para mejorar la mezcla en las ventas 

Para mejorar la mezcla en las empresas en estudio se necesita incrementar el número de 
convenios con las Obras Sociales y pre-pagas o modificar algunas de las modalidades 
existentes hacia otras que impliquen menor riesgo para las empresas.  

Uno de los objetivos que se puede cumplir con la realización de acuerdos de cooperación 
es el incremento de la cuota del mercado. Esto puede traer aparejada una mejora de la 
mezcla de los ingresos dado que los nuevos pacientes pueden estar afiliados a obras 
sociales con las cuales no se poseía convenio.  

Para la negociación y confección de estos nuevos convenios se posee la experiencia de 
los directivos de las empresas aliadas, que al  trabajar en forma conjunta generan 
sinergias positivas. Esta situación permite mejorar el poder de negociación de los 
prestadores frente al poder de las obras sociales, logrando distribuir el riesgo financiero y 
económico de las prestaciones. Por otra parte, las empresas de Terapia Radiante del 
partido de Bahía Blanca poseen diferentes convenios con las obras sociales, con lo cual 
al efectuarse la alianza le permite a los centros incrementar la cantidad de acuerdos 
existentes. 

Si las políticas de las empresas lo permiten, estarían en condiciones de realizar 
convenios directos con las entidades financiadoras, es decir sin intervención de 
gerenciadoras, permitiendo de esta forma obtener una mayor flexibilidad y comunicación 
comercial  que permitirá una negociación más equilibrada, posibilitando de esa manera, 
entre otros aspectos, la revisión de los convenios vigentes cuando se encuentren 
desfasados de la realidad económica y financiera. Estas actividades se pueden efectuar 
aprovechando las estructuras administrativas que poseen las empresas y de esta forma 
se disminuirá el costo administrativo relacionado con dicha operación. 

A su vez, en la negociación de los convenios intervienen los auditores médicos dando su 
opinión acerca de la conveniencia de realizar determinados tratamientos. Al tratarse de 
prácticas innovadoras con uso intensivo de tecnología, influye en la decisión de 
aprobación de dichas prácticas el prestigio que poseen los profesionales responsables de 
los centros. Por lo tanto, al trabajar las empresas en cooperación se aprovecha el 
prestigio médico que posee cada una de las clínicas, generando una ventaja competitiva 
que permite facilitar la concreción de dichos convenios. 

 
6.2. Estrategias para mejorar la inversión 
 

Las empresas SACOT de Terapia Radiante requieren constantes incrementos en la 
inversión fija ligados a su estrategia de diferenciación que les permite la creación de 
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. A su vez, estas decisiones tienen que ser 
confrontados con un análisis de costo-volumen-utilidad para determinar la viabilidad 
económica de las mismas. Una vez decidida que dicha incorporación es conveniente 
desde el punto de vista económico, entra en juego la modalidad de compra, dado que en 
la actualidad se torna dificultosa la importación de equipamientos, ya sea por las 
condiciones impuestas por el proveedor como por la financiación.  
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A través de la alianza se puede acceder a la innovación tecnológica, integrando un pool 
de compras, que facilitará la negociación en el precio, como así también, aportará un 
mayor respaldo financiero para realizar la transacción. 

 

 

En otro orden, la implementación de la alianza no solo mejora el acceso a nuevas 
tecnologías, sino que favorece la realización de una adecuada política de mantenimiento, 
tanto  preventivo, como correctivo, de los equipamientos médicos, sosteniendo inalterable 
la capacidad de generar ingresos. Esto se logra por la sinergia de los recursos que 
poseen las empresas, permitiendo lograr un mayor respaldo patrimonial - financiero y 
economías de escala originadas en el mayor conocimiento profesional  puesto al servicio 
del equipamiento médico. 

  

En lo referente a las inversiones variables, las empresas de Terapia Radiante se 
enfrentan con la imposibilidad de aprovechar el apalancamiento financiero de los 
proveedores y la existencia de extensos plazos de cobranza. Todo esto provoca una 
importante demanda de capital y una situación de incertidumbre a la hora de planificar la 
financiación de la  organización. Por lo tanto, con la realización de alianzas puede 
mejorarse la inmovilización variable con respecto a la facturación, ya que es factible 
lograr una reducción en los plazos de cobranzas con las obras sociales, motivado esto 
por el mayor poder de negociación. Esta situación puede llegar al extremo de no 
atenderse a los afiliados si las obras sociales no cumplen con los plazos acordados de 
pago.  
 

En resumen, las variables de ingresos e inversión tienen un gran condicionamiento del 
mercado. Por lo tanto, todas las estrategias antes mencionadas son de concreción en un 
período de tiempo de mediano y largo plazo y siempre confiando del éxito de la alianza 
estratégica en el futuro.  El largo plazo en la concreción de las mismas, se debe a que 
intervienen decisiones de inversión, cambios de consumo al ofrecer nuevos tratamientos 
que involucran innovación tecnológica y cambios en la estructura del mercado, como es 
el hecho de revertir el poder de compra de los entes financiadores, etc. 

 
6.3. Estrategias para obtener una reducción integrada de costos 
Las empresas SACOT de Terapia Radiante del partido de Bahía Blanca en función de los 
cambios del contexto y su situación interna, tendrían que efectuar un cambio en la 
estrategia competitiva para conservar las ventajas competitivas que poseen. Esta 
estrategia es la implementación de una reducción integrada de costos8, que deberá ser 
acompañada de estrategias de apoyo que afecten a cada uno de los impulsores de valor 
y, en conjunto, permitan un mejor pronóstico de la creación de valor de la empresa. 

Con la implementación de la alianza estratégica es factible la realización del cambio 
propuesto, dadas las posibilidades que poseen los establecimientos de modificar el 
comportamiento de los costos en el corto y mediana plazo. Siguiendo a Rapparport A.9 se 
presentarán en el siguiente cuadro el impacto de las diversas tácticas de apoyo sobre los 
impulsores de valor que fueron adaptadas para las empresas de salud. 

                                                            

8  FALICOFF, S ; ARGENTO ,R ¨ Estrategia de reducción de costos ¨ V congreso Internacional de costos, 
Acapulco, México. 1997. Rev. Costos y Gestión. T.VII.-Nº 25.  
9 RAPPAPORT, A., ¨Creación de valor para los propietarios. Nuevo estándar de desempeño empresario.¨ 
Publicado en Serie Traducciones Administración Nro 12 .Facultad de Ciencias Económicas Universidad 
Nacional de Cuyo. Pág.36.  
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Cuadro V–1. Tácticas que apoyan una estrategia de reducción de costos  
 

IMPULSORES 
DE VALOR 

 

TÁCTICAS QUE APOYAN UNA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE COSTOS 

Tasa de 
crecimiento 
de ventas 

 Mantener los precios competitivos 
 Seguir las oportunidades del mercado para obtener economías de escala de 

producción, tecnología. 

 

Margen 
operativo 

 Lograr economías de escala relevantes para cada una de las actividades que afecta el 
valor. 

 Introducir mecanismos que mejoren la tasa de aprendizaje (estandarización, 
modificación en el diseño de la  prestación del servicio, mejoras en programación, etc.) 

 Investigar la reducción de costos a través de las  relaciones con los proveedores 
basadas en el diseño de sus productos, calidad, procesamiento de las órdenes, etc.  

 Investigar la reducción de costos a través de las  relaciones con los clientes. 
 Eliminar los procesos que no agregan valor. 
 

Inversión en 
capital 
circulante 

 Minimizar el efectivo. 
 Controlar las cuentas a cobrar para reducir el número de días promedio. 
 Minimizar inventarios sin afectar el nivel mínimo de servicio al cliente. 

Inversión en 
capital fijo 

 Promover políticas que aumenten la utilización de los activos fijos. 
 Aumentar la productividad de los activos. 
 Vender activos no utilizados. 
 Obtener activos en alquiler. 
 

Costo de 
capital 

 Establecer una meta de estructura de capital. 
 Seleccionar los instrumentos de financiamiento según sea el menor costo. 
 Reducir los factores de riesgo del negocio en forma constante con la estrategia. 

 

A continuación se analizarán aquellos elementos que son identificados en las empresas 
SACOT y resultan como efecto del cuadro. Por otra parte, se identificarán los impulsores 
de valor que son influenciados con la implementación de las estrategias propuestas. 
 
6.3.1.  Aprovechamiento de los vínculos externos 
 

Para las empresas es importante entender cómo sus actividades de valor encajan en la 
cadena de valor de proveedores y clientes y, de esta forma, determinar por ejemplo, 
dónde, exactamente, en la cadena del cliente y del proveedor, se pueden aumentar o 
rebajar los costos. De esta forma se estaría afectando el impulsor de valor margen 
operativo. 

Como se mencionó con anterioridad una de las debilidades estratégicas de las empresas 
de Terapia Radiante es el abastecimiento de repuestos para los equipos médicos. Esta 
debilidad que poseen las empresas puede ser revertida a través de realización de 
alianzas estratégicas y específicamente con la conformación de un pool de compras entre 
las mismas, lo que permitirá generar un aprovechamiento de la relación con los 
proveedores, y disminuir el precio e incrementar la calidad, con lo cual se afecta 
fuertemente el costo. Por otra parte, el contar con los repuestos críticos en stock admite 
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la realización de mantenimientos preventivos y de esta forma el ahorro de los costos que 
surgen de las paradas de los equipos.  

 

 

Si se analiza la vinculación con el cliente, aparece como probable obtener una reducción 
en los costos administrativos desarrollando un sistema de información ágil que le permita 
a las obras sociales hacerse de los datos necesarios para la correspondiente autorización 
de los tratamientos. Esto puede permitir incrementar el valor percibido por el cliente, ya 
que se trata de preservar al paciente de la angustia que generan los trámites necesarios 
para lograr la cobertura financiera de los mismos. Por otra parte, resulta interesante que 
el sistema de información facilite la gestión de las cobranzas al permitir obtener una 
adecuada retroalimentación de los clientes sobre la situación de pago de las cuentas a 
cobrar por la empresa y, de esa forma, realizar un pronóstico de las cobranzas que 
posibilita la reducción de costos financieros y evitar, en muchos casos, la suspensión de 
los servicios a las obras sociales. Para ello es necesario contar con empresas flexibles en 
las cuales los costos de la calidad no se contrapongan a los controles pertinentes.     

 

6.3.2.  Eliminar los procesos que no agregan valor 
Para llevar a cabo esta estrategia que afecta el margen operativo es necesario 
implementar una reingeniería en los procesos. La ventaja de esta técnica para disminuir 
los costos, es la obtención de ahorros sin necesidad de inversiones adicionales, ya que 
solamente se requiere una buena labor de supervisión y motivación de los empleados 

 

La implementación de la alianza genera que los procesos sean reestructurados para que 
no se produzca una duplicación de actividades y, asimismo, aprovechar las economías 
de escala en todas las funciones compartidas entre las empresas. Es común que en el 
ámbito laboral de las empresas se genere una carga de trabajo por sí misma, sin que se 
conozca cual es su contribución al servicio final. En virtud de ello se  generan costos que 
pueden ser evitados. Tanto la eliminación de actividades innecesarias como la mejora 
sustancial de otras son factores que contribuyen a la reducción de los costos.  

Las empresas deben conservar y mejorar las ventajas competitivas con las que cuentan. 
Por lo tanto, los establecimientos de Terapia Radiante, debido a las debilidades 
presentadas en el diagnóstico FODA, deberían aportar al acuerdo de cooperación las 
funciones de prestación de servicios, administración y comercialización. Esta decisión es 
importante respaldarla con un análisis sectorial10 de cada una de las funciones de las 
empresas aliadas. De esta manera, las empresas podrán decidir qué actividades 
deberían eliminarse y cuáles convienen realizar de manera conjunta o separada. En 
consecuencia, se definirán con mayor eficiencia las funciones que serán aportadas al 
acuerdo de cooperación.  

  Con el objetivo de mantener la independencia de las organizaciones y dada la 
complejidad funcional presentada por las mismas,  deberán efectuar la prestación de 
servicios cada empresa en su establecimiento. De esta forma, el proceso de reingeniería 
debe contemplar aquellos  procesos que no generan valor y vincular aquellas actividades 
paralelas, aunque sean desarrolladas en lugares físicos distintos, sin incrementar la 
burocracia. 

                                                            

10 YARDIN, A., RODRIGUEZ JAUREGUI, H., ¨El análisis CVU en la selección de cursos de acción¨, Rev. 
Contabilidad y Administración Nº75, Edit.Cangallo, Bs.As., 1983 
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Asimismo, los procesos en las empresas de origen, en general, se encuentran 
funcionando, pero la existencia de diferencias culturales puede hacer incompatibles las 
modalidades de trabajo. Para evitar problemas operacionales que afecten a la alianza en 
un futuro, como pueden ser las disfuncionalidades que podrían causar una gran crisis 
organizacional dentro de las empresas, es conveniente rediseñar los procesos de manera 
que éstos no estén fragmentados y de esta forma la alianza se pueda manejar sin 
burocracias e ineficiencias, que generan deseconomías de escala.  

 
Por medio de la alianza, también se puede disminuir la capacidad ociosa de las 
actividades de apoyo, tales como son las funciones de administración y de finanzas. Esta 
alternativa, a la vez que permite lograr sinergia entre las empresas, mejora la 
comunicación y, por ende, la confianza. Así también, manteniendo el control sobre los 
puntos de contacto, es conveniente asignar personal para trabajar en las oficinas del 
socio, dado que contribuye a desarrollar un entendimiento más profundo, a la vez que 
facilita la transferencia de conocimientos y permite un contacto directo con la filosofía y 
con el estilo de la empresa. 
 
 
6.3.3. Factor Tiempo 
 

El tiempo resulta crucial en toda la fase de la cadena de valor y, como consecuencia, es 
uno de los factores que condiciona la eficiencia, y de hecho, los costos.  En las empresas 
SACOT de Terapia Radiante  el tiempo representa una restricción a la operatoria de las 
mismas.  El equipamiento posee por día una cierta capacidad/hora de funcionamiento, 
con lo cual se limita la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos diariamente. Por 
otra parte, la realización de los tratamientos se prolongan en el tiempo dependiendo de la 
patología tratada y en muchos casos de la reacción biológica del paciente al tratamiento, 
que requiere suspensión de aproximadamente dos días, con lo cual es necesario guardar 
el turno para no interrumpir los efectos de las radiaciones. Esta situación provoca en 
determinadas ocasiones que se generan listas de espera para el comienzo de los 
tratamientos  

 

A través de la implementación de la alianza con los competidores se tiene la posibilidad 
de compartir el equipamiento médico y mejorar la gestión de las listas de espera para la 
realización del tratamiento, dado que la alternativa  de contar con más equipamiento 
médico amplía la cantidad de turnos disponibles. De esa forma se reduce las listas de 
espera que, por lo general producen en los pacientes una percepción negativa al valor 
generado por el tratamiento. Resulta evidente que la reducción del tiempo que no agrega 
valor va de la mano con el incremento de la calidad de los servicios. Por lo tanto, esta 
estrategia afecta al impulsor de valor margen operativo.  

 

Por otra parte, con la realización de la alianza se pueden obtener economías de escala 
en el diseño del sistema de información y, además, obtener el respaldo patrimonial 
necesario para incorporar tecnología en los mismos. Esta estrategia afecta, además del 
margen operativo, a la inversión en capital circulante y fijo, por los motivos que se 
exponen a continuación: Con la incorporación de tecnología de avanzada en el sistema 
de información se logra aumentar la utilización de los activos fijos y obtener una 
reducción en los costos de recursos humanos y de gestión de la información. Los costos 
en recursos humanos se reducen al disminuir el tiempo dedicado a la búsqueda de la 
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información. Los sistemas de redes permiten que la información fluya rápidamente 
generando un ahorro de tiempo y brindando mayor seguridad al evitar el movimiento de 
papeles y archivos. Esto, a su vez, conlleva implícitamente a la mejora de la 
productividad de los recursos y un aprovechamiento más eficiente de los mismos.  

 

En cuanto a los costos de gestión de información, se brinda la posibilidad de poseer un 
sistema integrado  entre la gestión sanatorial y el sistema contable, permitiendo evitar, en 
muchos casos, la duplicación de tareas que son realizadas manualmente. De esta forma 
se puede dedicar mayor tiempo al control de las cuentas a cobrar, reduciendo los plazos 
promedio de cobranzas, y también minimizar los inventarios de insumos y material 
médico sin afectar la atención de los pacientes.  

 

En adición, facilita el proceso de toma de decisiones, ya que la empresa dispondrá de 
información de la rentabilidad según los distintos objetivos de gerenciamiento. Estos 
objetivos pueden estar vinculados con la rentabilidad de cada uno de los convenios 
efectuados con las obras sociales o tipos de modalidad de facturación adoptada por las 
mismas, de las funciones organizacionales existentes, de los distintos servicios 
prestados, etc. A través del análisis costo-volumen-utilidad se tendrá la alternativa de 
rechazar alguna propuesta si realmente los niveles de actividad no alcanzan para cubrir 
los costos o si el riesgo asumido es desproporcionado en función de la rentabilidad que 
se puede obtener.  

 

Si bien la tendencia en el sector salud es la disminución del tiempo dedicado por los 
médicos a los pacientes, no hay que perder de vista que hay tiempos que agregan mucho 
valor. Si se eliminan estos tiempos es muy probable que provoque en los pacientes una 
percepción negativa generando altísimos costos derivados, tales como, recidivas, 
insatisfacción, disminución de prestigio profesional y por ende de la imagen institucional. 

 
6.3.4. Disminución de la capacidad ociosa 
 
En este apartado se hace referencia al aprovechamiento de la capacidad ociosa 
mediante el aumento de la producción, que afecta al impulsor de valor tasa de 
crecimiento de ventas, inversión en capital fijo y margen operativo. ¨....si la empresa actúa 
continuamente por debajo de la capacidad planeada no absorberá nunca sus costos fijos; 
es decir que estará generando un resultado negativo como consecuencia de esa 
subaplicación.¨ 11 
 
 
Si bien en las empresas SACOT de Terapia Radiante, el resultado no arroja pérdida, éste 
no es suficiente para obtener un rendimiento acorde al nivel de inversión requerido. A 
partir del diagnóstico efectuado a las empresas objeto de estudio,  se demuestra que 
poseen  altos costos fijos y, por lo tanto, será necesaria una cierta escala de producción, 
para que una vez superada la misma se generen beneficios aceptables.  Las alianzas 
estratégicas pueden generar economías de escala en la producción a través del mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada, lograda por la conquista de nuevos 
mercados y/o la mejora del mix de servicios existentes. Ello implica la  correspondiente 
absorción de costos fijos mediante un incremento de la producción. 
 
                                                            

11 OSORIO, Oscar M.¨, Op.Cit.Pág.661 
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También es posible alcanzar un mayor aprovechamiento de la capacidad intelectual de 
los profesionales médicos, a través de la conformación de un comité de ética para la 
realización de protocolos médicos que permitirán mejorar la calidad de los tratamientos. 
Este comité puede compartir el personal administrativo y técnico, para no ocasionar 
costos adicionales. 
 

6.3.4.1. Decisiones relativas a ofrecer nuevas prestaciones con el mismo 
equipamiento 
 
 
Si bien es cierto que existe capacidad ociosa y que a simple vista parecería fácil la 
decisión de prestar nuevos servicios para ampliar el mercado, es necesario tener 
presente que la demanda estimada de los nuevos servicios puede superar dicha 
capacidad ociosa. Ello supone una decisión sobre alternativas excluyentes para la 
utilización de los equipos médicos.  
 
Es indudable que a la empresa le convendrá introducir nuevas prestaciones sólo en el 
caso en que el nivel de actividad alcanzado aporte una rentabilidad satisfactoria. Los 
empresarios, en estas circunstancias, deben decidir acerca de incorporar un nuevo 
proceso en la cadena de producción o no incorporarlo, enfrentando una decisión de 
selección de una alternativa entre dos o más que se presentan como mutuamente 
excluyentes. La utilización del herramental técnico permite ver sectorialmente a la 
empresa, para conocer lo que pasa en cada uno de los procesos, comparar eficiencias y 
dimensionamientos, y considerar si se justifican en términos de resultados sectoriales. 
 
Dentro del análisis costo-volumen-utilidad, se tendrá que tener en cuenta la fractura que 
se produce en los costos. Esto es así porque se está trabajando para dar solución a la 
restricción establecida por la magnitud de la capacidad ociosa de los equipamientos 
médicos. Por lo tanto, cuando el análisis sectorial determine un nivel de actividad que 
supera el nivel de la capacidad ociosa, es necesario incluir en el análisis, a partir de ese 
nivel,  el costo de oportunidad de dejar de obtener el precio que el mercado está 
dispuesto a pagar por las actuales prestaciones. Ante esta situación, si la demanda de 
nuevos tratamientos supera ese nivel determinado, desde el punto de vista económico, 
es conveniente la incorporación de este proceso. 
 
Para ejemplificar este planteo teórico se analizará la situación de las empresas de 
Terapia Radiante ante la incorporación de un nuevo tratamiento denominado 
Radioterapia Conformacional Tridimensional que requiere de innovación tecnológica.  Se 
cuenta con la siguiente información: 
 
 

• La inversión adicional es de $ 300.000 en sistemas de soft para planificación 
tridimensional y adecuación del equipamiento existente. 

• El tiempo de obsolescencia de dicha inversión es de 3 años 
• El tratamiento requiere de una tomografía computada especial que tiene un costo 

de $ 450 y la medicación para efectuar el mismo tiene un costo de $ 150 
• El impuesto a los ingresos brutos para el sector es del 1,5 %  
• El honorario de los profesionales intervinientes asciende a $ 4.500 
• El precio de este tratamiento es de $ 10.850.    
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Qs = Costos Estrutura Incrementales 

 Pv   -  Cv 

 

 

Si no existiera capacidad ociosa se tendría que incluir dentro de los costos el costo de 
oportunidad del tratamiento convencional que se deja de efectuar 

 

 

Qs =           $ 8.472,72                 = 1, 52 tratamientos conformacionales 3D por mes 

 $ 10.850 - $ 5.262,75 

 

 

La capacidad diaria del equipo de Acelerador Lineal es de 16 horas con la cual se pueden 
atender aproximadamente 90 pacientes y se están atendiendo 80 pacientes por día. Si 
para lograr el equilibrio del sector se requiere de más de 10 pacientes, se tiene que 
efectuar el análisis C-V-U considerando para los pacientes que excedente la capacidad 
ociosa de los equipos el costo de oportunidad que estaría representado por el ingreso 
ponderado de las modalidades de contratación de los tratamientos convencionales. Del 
resultado de dicho análisis surge  que se puede aconsejar la implementación de este 
nuevo tratamiento, dado que se requiere de 1,5 pacientes para lograr el equilibrio y según 
las evidencias médicas son cuatro los pacientes que realizarían tratamiento de 
Radioterapia 3D, con lo cual se estaría obteniendo utilidad.   

 
6.3.5.  Capacitación de los recursos humanos 
 

Estas son empresas de características complejas, estables y donde la clave gira en torno 
a los conocimientos, habilidades profesionales y tecnología utilizada. Son, en 
consecuencia, organizaciones en las cuales el factor humano es preponderante e influye 
primordialmente sobre el comportamiento de los costos.   

 
 
Esta situación demuestra que debe existir en los recursos humanos un aprendizaje 
continuo. Por medio de la alianza se puede acceder a la capacitación empresarial, 
profesional y laboral a menores costos, por ser un emprendimiento conjunto. Esta 
estrategia influye en el impulsor de valor margen operativo. 
 
La capacitación no sólo debe ser abordada desde el punto de vista de adquirir una pericia 
técnica en la tarea, que conlleva a la especialización, sino también desde el punto de 
vista de la formación de recursos para generar valor al servicio. Es decir, formar parte del 
análisis crítico de la tarea12. A través de la capacitación se logran importantes beneficios, 
tales como el incremento de la productividad. Ello permite mejorar los costos y eliminar 
ineficiencias producidas en la prestación de los tratamientos médicos. De esta manera, la 
capacitación ayuda a lograr un cambio en la cultura que se orienta a la concepción de ¨ 
hacer las cosas correctamente¨. Es imprescindible tomar conciencia que los costos 
derivados de la no  calidad, hacen disminuir el valor percibido por los clientes. 

                                                            

12 FALICOFF, S ; ARGENTO ,R., Cit.,Op.,Pag.54. 
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7. Conclusión   
 

Las empresas de salud se encuentran inmersas en un contexto influenciado por los 
cambios acaecidos a partir de la globalización de los mercados que ha modificado el 
marco de actuación de las mismas. De esta forma las empresas prestadoras de servicios 
de salud locales deben realizar un esfuerzo creciente en pos de mejorar y racionalizar 
sus recursos para ser competitivas y adaptarse permanentemente para superar los 
escenarios planteados por la nueva realidad. 

En la mayoría de los mercados si las barreras de entrada y salida del mercado son altas, 
como en el segmento de Terapia Radiante, las empresas se aseguran una alta 
rentabilidad. Esta situación no se da en las empresas en estudio principalmente por las 
causas que se enumeran a continuación:  

♦ Poder de mercado por parte de la demanda; existe cierto monopsonio por parte 
del Estado, que condiciona la variable ingresos en sus dos componentes, precio 
y cantidad. 

♦ Reducido tamaño del sector como consecuencia de la escasa densidad 
demográfica que presenta la ubicación geográfica.  

♦ Necesidad de innovación tecnológica permanente, que implica una mayor 
inversión sumada a un mayor riesgo para los dueños. 

♦ Las empresas no poseen la información suficiente para poder anticiparse a los 
cambios, con lo cual se hace difícil mantenerse en el mismo. 

♦ Compromiso de las empresas de salud con el bienestar social y una 
subrogación implícita de la obligación del Estado de asegurar el derecho a la 
salud de la comunidad.  

 

Estos condicionantes del mercado afectan la estrategia que pueden implementarse en las 
empresas para mejorar la rentabilidad. Las Alianzas Estratégicas con participación 
minoritaria son la principal alternativa para mejorar la rentabilidad sobre la inversión de 
las empresas SACOT de Terapia Radiante del partido de Bahía Blanca. 

Del análisis exhaustivo del comportamiento de las variables de ingresos, costos e 
inversión que determinan la rentabilidad de las empresas en estudio, se propusieron  
distintas alternativas estratégicas que se pueden llevar a cabo con la conformación del 
acuerdo permitiendo desarrollar ventajas competitivas en la organización.  
 

Todas las estrategias propuestas en el trabajo que afectan a las variables de ingresos e 
inversión son de concreción en un periodo de tiempo de mediano y largo plazo. Se debe 
a que intervienen decisiones de inversión, cambios de consumo al ofrecer nuevos 
tratamientos que involucran innovación tecnológica  y cambios en la estructura del 
mercado, como es el hecho de reducir el poder de compra de los entes financiadores, 
etc. En cambio, en relación a la variable costos los establecimientos tienen la posibilidad 
de modificar el comportamiento de los mismos en el corto y mediano plazo. De este modo 
con la implementación de la alianza es factible la realización de un cambio en la 
estrategia para conservar las ventajas competitivas que poseen las empresas.  

 

Asimismo, es importante reconocer que esta  mejora en la rentabilidad esta supeditada al 
éxito del factor humano en la implementación de la alianza.  
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RESUMO 
 
 Este artigo tem por objetivo principal demonstrar que a utilização do Time-Driven Activity 
Based Costing (TDABC) proporciona à empresa uma vantagem competitiva em relação a 
seus concorrentes. Para atingir esse objetivo, o estudo foi dividido em duas partes. A 
primeira parte consiste no referencial teórico, que demonstra os aspectos conceituais 
relacionados a esta metodologia, além de explorar suas vantagens com relação a outras 
abordagens acerca do tema, como o Activity Based Costing (ABC) tradicional. A segunda 
parte trata da elaboração de um modelo para a aplicação prática de tal método, 
destacando os benefícios de sua utilização. Assim, o artigo retrata porque o TDABC 
deverá ser uma alternativa para apuração e determinação dos reais responsáveis pelo 
consumo dos recursos das entidades, de uma forma mais simples e objetiva que os 
demais métodos de custos que utilizam atividades com seu fundamento.  
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1. INTRODUÇÃO 
O cenário atual em que a economia mundial está inserida torna-se um elemento 

chave para que as organizações repensem a forma como operam a fim de satisfazer a 
necessidade de seus clientes. Neste contexto, a avaliação das atividades 
desempenhadas para criar produtos e servir clientes deve ser observada sob um enfoque 
mais crítico, com o objetivo de medir o efetivo retorno do relacionamento com os seus 
clientes. Cada vez mais, na prática, as organizações deverão identificar formas de obter 
uma real vantagem competitiva sustentável. O relacionamento com os clientes passa a 
ser um elemento crucial para o sucesso das organizações. Dentro desse contexto, a 
aplicação do Time Driven Activity Based Consting (TDABC) apresenta-se como um 
elemento chave na avaliação das estratégias aplicadas na busca pela preferência dos 
clientes e na obtenção de vantagem competitiva com relação aos concorrentes. 

 
Tendo em vista esses aspectos, este artigo busca destacar a crescente 

importância que a gestão estratégica de custos vem assumindo no atual contexto 
empresarial, demonstrando a sua importância como fonte geradora de vantagem 
competitiva. Outro aspecto a ser destacado é que um fator que se torna crucial para o 
sucesso das estratégias aplicadas no mercado, está na escolha da metodologia que 
reflita de maneira mais fiel possível o resultado decorrente da aplicação dessas 
estratégias. 

 
Metodologicamente, segundo Lakatos (2000), esse trabalho caracteriza-se pela 

apresentação sob a ótica da teoria de custos, de um processo comparativo entre os 
modelos contábeis de custeamento por atividades, apresentando análises de fenômenos 
contemporâneos inseridos dentro do contexto da vida real, pois, realiza uma 
exemplificação comparativa entre o Custeio Baseado em Atividades e o Time Driven 
Activity Based Consting. Trata-se, então, essencialmente de uma pesquisa bibliográfica, 
em que foram coletados, selecionados, analisados e interpretados os principais conceitos 
relacionados ao tema.  
 
2. GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

Nas últimas décadas, percebeu-se uma transição evolutiva na área de custos, 
com a consolidação da área de conhecimento denominada de Gestão Estratégica de 
Custos. Esse fato se deu em função da clara percepção empresarial de que os sistemas 
de custos tradicionais não mais atendiam às necessidades de informações dos gestores 
do final do século passado. Os sistemas de custos tradicionais não respondiam 
satisfatoriamente ao ambiente competitivo que se instaurou no mundo empresarial. 
Conforme Beuren (2000), os gestores necessitam conhecer profundamente suas 
organizações, além do ambiente em que atuam, com o objetivo de avaliar o impacto da 
turbulência ambiental, projetar cenários para uma solução eficaz e utilizar as informações 
para identificar tanto as oportunidades quanto as ameaças que o ambiente oferece às 
empresas.  Essa situação fica clara quando Johnson e Kaplan (1987) afirmam que os 
sistemas de contabilidade gerencial das empresas são inadequados para a realidade 
atual. Para eles, nesta era de rápida mudança tecnológica, de vigorosa competição global 
e doméstica e uma enorme expansão da capacidade de processamento das informações, 
os sistemas de contabilidade gerencial estão deixando de fornecer informações úteis, 
oportunas para as atividades de controle de processos, avaliação do custo dos produtos 
e de desempenho dos gerentes. 

 
O atual modelo de competitividade adotado no mundo empresarial gera uma 

necessidade cada vez mais aprimorada de informações que qualifiquem os gestores, na 
busca das melhores alternativas, não apenas para o sucesso, mas para a sobrevivência 
das empresas. A identificação mais apurada dos verdadeiros consumidores de recursos, 
passa a ser fundamental em qualquer negócio. Para Bornia (2002, p. 25), “as atividades 
que não colaboram efetivamente para a agregação de valor ao produto devem ser 
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reduzidas sistemática e continuamente, da mesma maneira que não se pode tolerar 
qualquer tipo de desperdício no processo produtivo”. 

 
Corrêa e Caon (2002) destacam que as atividades de serviços prestados aos 

clientes tem atuado para diferenciar o pacote de valor que a empresa oferece ao 
mercado, buscando gerar um diferencial competitivo com relação a concorrência.  

 
Neste contexto, Souza e Clemente (2007) entendem que cabe aos gestores tomar 

as decisões que irão contribuir para a criação de valor para a empresa. Complementando 
tais aspectos, para Shank e Govindarajan (1997) a gestão de custos surge como um 
elemento crucial para a criação de valor para a empresa, destacando que na gestão 
estratégica de custos, o papel da análise de custos difere de inúmeras formas 
dependendo de como a empresa escolha competir. 

 
Tradicionalmente, a análise de custos é considerada como o processo de 

avaliação do impacto financeiro das decisões gerenciais de uma empresa. Já a gestão 
estratégica de custos é entendida como uma análise de custos sob um contexto mais 
amplo, em que os elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e 
formais. Para Masayuki (1993), os objetivos da Gestão Estratégica de Custos são: 
• Identificar os custos dos recursos consumidos para desempenhar atividades relevantes; 
• Determinar a eficiência e eficácia das atividades desempenhadas; 
• Identificar e avaliar as novas atividades que possam contribuir para a melhoria do 
desempenho da empresa no futuro; 
• Cumprir os três objetivos acima em um ambiente caracterizado por mudanças 
tecnológicas. 

 
Masayuki (1993) entende que a Gestão Estratégica de Custos deve ser regida, 

entre outros, por alguns princípios básicos, como segue: 
• Identificação dos custos das atividades que não adicionam valor, para melhor uso dos 
recursos; 
• Os custos relevantes devem ser diretamente apropriáveis, tendo em vista os objetivos 
dos relatórios gerenciais; 
• A acumulação e o relato de custos com base no sistema de custeio por atividade (ABC) 
deverão melhorar o processo de apropriação; 
• Devem ser desenvolvidas bases independentes de alocações que reflitam 
adequadamente as relações causais entre os custos das atividades e os objetivos dos 
relatórios gerenciais; 
• Mensurar o nível de acerto com que as atividades da empresa estão sendo executadas, 
em relação às metas e objetivos discutidos e aprovados durante a fase do processo do 
planejamento estratégico; 
• As decisões de gestão de investimentos devem dar suporte à redução ou eliminação de 
atividades que não adicionam valor. 

 
Diante desses princípios, percebe-se que a evolução da análise de custos para a 

Gestão Estratégica de Custos denota um princípio fundamental que passa a balizar a 
teoria de custos, ou seja, o processo de gestão de atividades passa a ser um dos 
elementos principais no gerenciamento de custos. 

 
Dentro desse contexto, Bacic (2008) afirma que a gestão de custos possuiu um 

caráter amplo, pois abrange a empresa e as relações que esta estabelece ao longo da 
cadeia de valor, uma vez que tem um compromisso com a racionalidade econômica das 
decisões e com a geração de informações necessárias para avaliação de resultado, bem 
como para a tomada de decisão, ou seja, a visão tradicionalmente endógena da gestão 
de custos passa a direcional na análise de fatores exógenos com sendo uma das 
ferramentas básicas de análise. 
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A observação aos conceitos, bem como aos objetivos e princípios relacionados a 

gestão estratégica de custos é o ponto de partida para começar a desenvolver um 
modelo de custos baseado em atividades que efetivamente permita fazer as perguntas 
corretas e obter as devidas respostas sobre o consumo de recursos de uma empresa. 
Conforme afirmam Womack e Jones (2004), as empresas devem pensar cada vez mais 
de forma enxuta, porque é preciso fazer mais com cada vez menos, menos esforço 
humano, menos equipamentos, menos tempo, menos espaço, ou seja, aproximar-se 
cada vez mais da execução de atividades que busquem oferecer aos clientes exatamente 
o que eles desejam. Portanto, a gestão focada em atividades tornou-se uma variável 
essencial para a correta determinação dos recursos consumidos na operacionalização de 
qualquer empresa.   
 
2.1 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

Para Brimson (1996), no passado, em muitas empresas, a contabilidade de custos 
era encarada como um mal necessário, que visava atender às exigências contábil – 
fiscais, deixando de ser explorada como ferramenta gerencial, devido a deficiências, 
principalmente relacionadas com agilidade e confiabilidade das informações, que 
consequentemente perdiam a utilidade como ferramenta de gerenciamento e tomada de 
decisão. Sob este aspecto, os velhos conceitos da contabilidade de custos devem ser 
substituídos por novos conceitos, como os que serão apresentados pelo ABC, que requer 
uma mudança na cultura da empresa, buscando o envolvimento e o comprometimento 
das pessoas, para tornar o gerenciamento de custo em “estado da arte”. 

 
A perseguição ao menor custo, sem afetar a funcionalidade e a qualidade dos 

produtos e serviços, deve ser um objetivo permanente nas empresas que buscam a 
excelência empresarial. Dentro deste conceito, o ABC, representa muito mais que um 
novo sistema de custeio, significa o “estado da arte” no gerenciamento de custos, com 
várias aplicações dentro das empresas, pois permite uma análise detalhada e 
compreensiva de custos de qualquer natureza, sempre sob o enfoque das atividades 
desenvolvidas e a respectiva contribuição (agregação de valor) para o negócio. 

 
Para Kaplan e Cooper (1998), as mudanças nos negócios ocorridas desde 

meados da década de 70, desencadeadas pela competição global e pelas inovações 
tecnológicas, provocaram inovações impressionantes quanto à utilização de informações 
financeiras e não financeiras pelas empresas. O novo ambiente demanda informações 
mais relevantes e precisas relacionadas a custos e desempenho de processos, 
atividades, produtos, serviços e clientes.  

 
O ABC caracteriza-se como uma ferramenta gerencial que busca entender a 

formação de todos os custos necessários à obtenção de determinado produto ou serviço 
e alocá-los da melhor forma possível, visando obter uma avaliação de custos mais 
apurada. Sob o ponto de vista proposto nessa metodologia, os produtos e serviços não 
são produzidos e colocados no mercado da mesma maneira, ou seja, alguns consomem 
mais recursos do que outros. Trata-se então, de uma técnica para atribuir custos com 
base no verdadeiro dispêndio de recursos da empresa.        

 
Para Ching (2001), o ABC descreve a forma como uma empresa emprega tempo 

e recursos para atingir determinados objetivos. Para ele, mesmo antes de se focalizar 
propriamente o que é o ABC, faz-se necessário conhecer o que é atividade:  uma 
atividade pode caracterizar-se como o agente consumidor de recursos para produzir um 
output como um produto ou serviço.  

 
O ponto inicial para gerenciar atividades é entender os recursos, o equilíbrio entre 

o fornecimento de recursos à disposição da empresa e a demanda desses mesmos 
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recursos exigidos pelas atividades. O ABC permite balancear adequadamente a 
demanda e o fornecimento de recursos disponíveis por parte da empresa e mostra 
detalhadamente os recursos consumidos pelas atividades através de um mapa. 

 
Para Santos, Schmidt e Pinheiro (2006) o critério ABC é uma metodologia de 

custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário 
dos custos indiretos. Sendo uma técnica de custeamento em que os custos e as 
despesas indiretas são apropriadas através de bases que não são relacionadas aos 
volumes dos fatores de produção. 

 
Kaplan e Anderson (2007) descrevem que o método ABC é estruturado em duas 

etapas distintas: na primeira os recursos consumidos são alocados às atividades; na 
segunda, os custos das atividades são alocados aos objetos de custo, sejam estes 
produtos, serviços ou clientes. O método baseia-se, portanto, no princípio de que são as 
atividades desenvolvidas na empresa que causam os custos, ao consumir os recursos, e 
de que são os objetos de custos que consomem as atividades. Qualquer mudança no 
número de atividades ou alteração no modo como as atividades são realizadas, faz com 
que os custos aumentem ou diminuam. 

 
Para muito pesquisadores, muito da resistência à adoção e à sustentação de tal 

metodologia é racional e justificada, pois tal sistema se caracterizou pelo alto custo de 
desenvolvimento, pela complexidade de manutenção e pela dificuldade de modificação. 
Outro fato relevante é o questionamento com relação à exatidão das alocações de custos 
baseadas em estimativas individuais subjetivas sobre os percentuais dos seus 
respectivos tempos dedicados em diferentes atividades. Há ainda um sutil e mais sério 
problema quando da elaboração do processo de entrevistas para tomada dos tempos de 
dedicação para cada atividade. Quando as pessoas estimam quanto tempo dedicam a 
uma lista de atividades que lhes é entregue, invariavelmente elas reportam percentuais 
que se aproximam de 100%. Poucos indivíduos, na prática, relatam proporção 
significativa de seu tempo como ociosidade. Portanto, quase todos os sistemas ABC 
calculam as taxas dos direcionadores de custo com base na presunção de que os 
recursos atuam a plena capacidade. 

 
2.2 Movendo-se de ABC para ABM (Gestão Baseada em Atividades) 

O processo natural, a partir do entendimento a aplicação de modelos de custos 
fundamentados em atividades, foi sua evolução para uma ferramenta de maior 
complexidade a abrangência. Para Ching (2001), a questão central em qualquer gestão 
de custos é decidir o montante de recursos a ser aplicado em cada negócio, em cada 
área, como usá-los eficazmente, medindo os resultados alcançados, comparando-os com 
os objetivos propostos. Uma gestão baseada em atividades fornece informações que 
ajudam a fazer as perguntas corretas, possibilitando obter as devidas respostas. Isso 
porque este enfoque parte da premissa que, para entender como os recursos estão 
sendo consumidos, é necessário antes entender como as atividades são realizadas. Para 
tanto, é necessário entender a diferença entre o Custeio Baseado em Atividades (ABC) e 
o Gerenciamento Baseado em Atividades (ABM). 

 
Para o autor, ABC é o processo técnico ou a mecânica para levantamento das 

atividades, rastreamento dos custos para as atividades e condução dessas atividades 
para produtos. Já o ABM é o processo que utiliza as informações geradas pelo ABC para 
gerenciar uma empresa ou um negócio.  

 
Segundo Kaplan e Anderson (2007) apesar de uma proposta de valor atraente, o 

ABC convencional não desfruta de aceitação universal. Conforme descrito pelos autores, 
algumas empresas falharam na adoção do ABC ou abandonaram a ferramenta, face às 
resistências comportamentais e organizacionais comuns a qualquer nova idéia, em 
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especial, uma que apresenta a proposta aparentemente radical de tratar com variáveis 
quase todos os custos e de reconhecer a possibilidade de nem todos os clientes serem 
lucrativos. Muito da resistência para adoção e manutenção do conceito foi racional e 
justificada. 

 
Os sistemas baseados em atividades convencionais se caracterizavam pelo alto 

custo de desenvolvimento, pela complexidade de manutenção e pela dificuldade de 
modificação. Além disso, também se questiona a exatidão das alocações de custos 
baseadas em estimativas individuais subjetivas sobre as porcentagens dos seus 
respectivos tempos dedicados para diferentes atividades. Outro aspecto é que além de 
apontamentos inconscientes na alocação do próprio tempo, baseado no feeling dos 
empregados, esses, sabendo ou imaginando como os resultados seriam utilizados, 
poderiam ser parciais ou distorcer as respostas. Como conseqüência, os tomadores de 
decisão acabam questionando a exatidão das estimativas de custo e de lucratividade 
geradas pelo modelo, ao invés de dedicar empenho de como melhorar processos 
ineficientes, de reverter produtos e clientes não lucrativos, além de enfrentar o grande 
excesso de capacidade revelado pelo modelo. 

 
Para Kaplan e Anderson (2007) ainda há outra questão apontada por muitos 

tomadores de decisão a ser levada em conta acerca do ABC convencional, não obstante 
o grande número de atividades do modelo, o mesmo não é bastante exato ou detalhado o 
suficiente para refletir a efetiva complexidade das operações atuais. Além disso, à 
medida que os desenvolvedores do sistema ampliam a lista de atividades para refletir 
maior nível de granularidade e detalhamento sobre as atividades executadas, as 
demandas sobre o modelo computadorizado usado para armazenar e processar os 
dados aumenta em progressão não linear. 

 
Em face das dificuldades dos softwares convencionais em aumentar de escopo 

para abranger toda a organização, as empresas não raro construíram modelos baseados 
em atividades isolados para diferentes unidades, departamentos e negócios que não se 
integravam com os outros. Além disso, desenvolviam modelos separados para análise de 
produtos e clientes, que também não se integravam. Como conseqüência da proliferação 
de modelos entre as unidades, as empresas não conseguiam desenvolver uma visão 
holística sobre os custos e a lucratividade. Os altos custos de manutenção e operação 
não justificavam os benefícios apontados pelo modelo. 

 
Kaplan e Anderson (2007) apresentam uma metodologia simplificada como 

alternativa aos sistemas de custos baseados em atividades tradicionais: o Time Driven 
Activity Based Costing (TDABC). Tal metodologia simplifica o processo de custeio ao 
eliminar a necessidade de pesquisas e entrevistas com os empregados, quando da 
alocação dos custos dos recursos às atividades. Tal metodologia atribui os custos dos 
recursos diretamente aos objetos de custos (produtos, pedidos, clientes ou serviços), por 
meio de um referencial simples que exige apenas dois conjuntos de estimativas. Primeiro 
calcula-se os custos de fornecimento de capacidade dos recursos, ou seja, se identificam 
quais são os recursos necessários em cada etapa da operação para que as atividades 
sejam realizadas, como pessoal, supervisão, tecnologia, entre outros. Esse custo total é 
dividido pela capacidade – o tempo disponível dos empregados que efetivamente 
executam a atividade – do departamento, de modo a determinar a taxa de custo da 
capacidade. Segundo, utiliza a taxa do custo da capacidade para distribuir os custos dos 
recursos de cada departamento entre os objetos de custo, estimando a demanda de 
capacidade de recursos por cada item de objeto do custo. 

 
Com a aplicação do TDABC há uma significativa simplificação no processamento, 

geração e análise de dados. 
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2.3 Time Driven Activity Based Costing (TDABC) 
Segundo Kaplan e Anderson (2007) essa nova abordagem oferece às empresas 

uma opção simples e prática para a determinação do custo e da capacidade de utilização 
dos seus processos, e para a apuração da lucratividade dos pedidos, dos produtos e dos 
clientes. Tal abordagem cria condições para que as empresas melhorem seus sistemas 
de gestão de custos, ao invés de abandoná-los. Os tomadores de decisão passam a 
dispor de informações exatas sobre custo e lucratividade, a fim de definir prioridades para 
melhorar processos, racionalizar a variedade e o mix de produtos, precificar os pedidos 
dos clientes, além de gerenciar os relacionamentos com os clientes, de maneira a gerar 
benefícios para ambas as partes. 

 
O TDABC ignora a fase de definição das atividades, e, portanto, elimina a 

necessidade de alocar os custos dos departamentos entre as várias atividades por eles 
executadas. A abordagem time driven evita o trabalho dispendioso, demorado e subjetivo 
de pesquisa de atividades, do ABC convencional. O time driven, como o nome sugere, 
utiliza o tempo para direcionar os custos dos recursos diretamente aos objetos de custo, 
como transações, pedidos, produtos, serviços e clientes. Para tanto, se utiliza das 
equações de tempo que, de maneira direta e automática, distribuem recursos de custo 
das atividades executadas e as transações processadas. Apenas dois parâmetros 
precisam ser estimados: a taxa do custo da capacidade para o departamento e o uso da 
capacidade por cada transação processada no departamento. Segundo os autores, 
ambos os parâmetros podem ser estimados com facilidade e objetividade. A taxa do 
custo da capacidade é determinada pela fórmula a seguir: 
 
Taxa do custo da capacidade =        Custo da capacidade fornecida 

        Capacidade prática dos recursos fornecidos 
 

Para estimar a capacidade prática, é preciso identificar a quantidade de recursos 
(tipicamente, pessoas e equipamentos) que realmente executam o trabalho.  

 
A estimativa da capacidade prática de um funcionário ou de um equipamento deve 

ser direta. Deve se calcular quantos dias por mês, em média, os empregados e máquinas 
trabalham, e em quantas horas ou em quantos minutos por dia os funcionários ou os 
equipamentos realmente estão disponíveis para a realização do trabalho, depois de 
subtrair os intervalos para repouso, treinamento, reuniões, manutenção, entre outros.  

 
A segunda estimativa exigida pela metodologia é a capacidade necessária, na 

maioria dos casos, tempo, para que cada transação seja executada. Essas estimativas 
podem ser obtidas através de observação direta ou por meio de entrevistas. Ao contrário 
das porcentagens que os empregados estimam subjetivamente no modelo ABC 
convencional, as estimativas de consumo de capacidade no modelo time driven podem 
ser imediatamente observadas e validadas. O time driven incorpora com facilidade 
variações nas demandas de tempo em diferentes tipos de transações. 

 
As equações de tempo no modelo TDABC também oferecem aos tomadores de 

decisão a possibilidade de simular o futuro. A metodologia capta os principais fatores que 
criam demanda de capacidade de processo, inclusive mudança de eficiência, volume e 
mix de produtos, padrões de pedidos dos clientes e mix de canais. O modelo pode ainda 
ser incorporado com facilidade em um novo processo orçamentário que calcule de 
maneira analítica o fornecimento e o consumo de capacidade de recursos necessária 
para cumprir os planos de produção, por exemplo. 
 
3. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS DUAS METODOLOGIAS 

Para a comparação entre a aplicação dos modelos, será considerado o caso de 
uma empresa do ramo de alimentos, que entre outras atividades, efetua a entrega dos 
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seus produtos aos clientes. Nesse caso, a empresa necessita de um total de recursos na 
ordem de $ 100.000 para a realização de três atividades: deslocar até o cliente, 
descarregar caminhão e entregar os produtos. Conforme já apontado anteriormente, a 
primeira etapa a ser realizada no modelo ABC convencional é a alocação dos recursos 
consumidos para as atividades. Para efetuar tal alocação é necessária a realização de 
entrevistas com os empregados responsáveis pela realização das atividades para que os 
mesmos apontem o percentual de tempo gasto na realização de cada atividade. Como 
pode ser verificado na tabela 1, os empregados alegam consumir 100% do seu tempo na 
efetiva realização das atividades propostas. Ao considerar a alocação proposta, está se 
incorrendo em um erro teórico, de se ignorar que na realização das atividades existe a 
possibilidade de capacidade ociosa. 
 
Tabela 1 - Modelo de alocação de recursos consumidos pelas atividades – ABC 
Recursos $ Atividades % de dedicação Custo 
Salário 60.000 Deslocar 30% 30.000 
Depreciação 20.000 Descarregar 40% 40.000 
Combustível 20.000 Entregar 30% 30.000 
Total 100.000  100% 100.000 
 

De acordo com esta metodologia, a próxima etapa consiste na apropriação do 
custo das atividades ao objeto de custos, no exemplo, clientes. O driver sugerido para 
apropriação de custos é o número de entregas por cliente, sem levar em consideração a 
quantidade entregue.  

 
A base de recursos reais é mais complexa, pois visa refletir todos os gastos 

incorridos em cada etapa da operação, conforme se verifica na tabela 2. 
 
Tabela 2 - Modelo de alocação do custo de atividades para o objeto de custo – ABC 
 
Ativida-
des 

Custo 
R$ 
 

Objeto 
de 
Custo 

N˚ de 
Entre-
gas 

Deslo-
car 
R$ 

Descar-
ga 
R$ 

Entrega 
R$ 

Total 
R$ 

R$/  
Entre-
ga 

Deslo-
car 

30.000 Cliente 
1 

70 7.000 9.333 7.000 23.333 333 

Descar-
ga 

40.000 Cliente 
2 

90 9.000 12.000 9.000 30.000 333 

Entrega 30.000 Cliente 
3 

140 14.000 18.667 14.000 46.666 333 

 100.000  300 30.000 40.000 30.000 100.000  
         

 Na leitura o resultado da alocação proposta, todos os clientes possuem o mesmo 
custo por entrega, uma vez que o driver proposto não leva em consideração questões 
relacionadas a quantidade entregue, bem como o tempo necessário para realização de 
cada entrega. 

 
Com a utilização do TDABC a fase de definição do consumo de recursos pelas 

atividades é ignorada, portanto, elimina a necessidade de alocar os custos do 
departamento entre as várias atividades por ele executadas. A abordagem em questão 
evita o trabalho dispendioso, demorado e subjetivo de pesquisa de atividades, bem como 
da alocação dos recursos para estas. A primeira simplificação nessa metodologia é que 
não há a necessidade de um maior detalhamento dos recursos, todos os recursos 
utilizados para realização das atividades de entrega, por exemplo, podem ser agrupados 
em um único centro denominado entrega como apresentado na tabela 3. 
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Tabela 3 - Alocação de recursos pelo Time Driven Activity Based Costing 
 
CENTRO DE CUSTO: ENTREGA (recursos consumidos: R$100.000,00) 
Objetos de custos 
Cliente N˚ 

entregas 
Quantidade
Entregue 

Tempo  
Franquia 

Tempo 
Unidade 

Tempo  
Total 

Custo 
R$ 

R$ por 
Entrega 

1 70 300 3.00 0.18 3.783 29.009 414,41 
2 90 260 3.00 0.18 4.215 32.321 359,12 
3 140 200 3.00 0.18 5.043 38.670 276,21 
Total     13.041 100.000  
  

O driver utilizado leva em consideração, além da quantidade de entregas 
realizadas, o tempo médio gasto para a realização de cada uma delas. No exemplo pode 
ser verificado que foi utilizado um tempo médio de 3 minutos para cada entrega, 
denominado Tempo Franquia. Além disso, se verificou que em média cada unidade 
entregue consome em torno de 0.18 minutos. Tomando por base o cliente 1 tem-se a 
seguinte equação: 
 
(3 minutos (franquia) + (0,18 por unidade x Qtdade entregue)) x # entregas 
 

A base para alocação do custo das atividades para o objeto de custo será o tempo 
total que cada cliente se utilizou dos recursos disponíveis. É importante observar que 
através da utilização do fator tempo como base para alocação de custos, cada cliente 
gera um custo diferente por entrega. No ABC convencional, como está sendo 
considerado apenas o número de entregas por cliente, está se assumindo que todos têm 
exatamente o mesmo custo por entrega, o que se verifica, não ser verdadeiro, pois o 
tempo que cada cliente consome dos recursos disponíveis irá variar em função da 
quantidade de entregas e do volume a ser entregue. 

 
Outro aspecto relevante a ser observado é com relação a capacidade ociosa. 

Supondo que com os recursos disponíveis seja possível executar uma capacidade teórica 
de atividades de 20.000 minutos. Como verificado no exemplo, as atividades 
efetivamente executadas consumiram 13.041 minutos, sendo que o restante é 
capacidade instalada e não aproveitada, ou seja, ociosidade. Levando em consideração o 
exemplo proposto, significa afirmar que no período observado no exemplo, houve um 
custo com ociosidade na ordem de $13.060,00, conforme tabela 4. 
 
 
 
 
Tabela 4 - Apuração do custo da ociosidade 
 
Tempo teórico Tempo real Ociosidade Custo da ociosidade 
15.000 13.041 13,1% R$ 13.060 
 

Como se pode observar além de ser mais simples a alocação de custos com base 
no TDABC proporciona uma informação mais precisa com relação à maneira como os 
clientes estão se utilizando dos serviços disponíveis, e ao considerar essa diferença no 
consumo das atividades, é possível identificar os clientes lucrativos e não lucrativos com 
maior facilidade e precisão. 
 



 

 

498

498 

4. CONCLUSÃO 
 

Este artigo buscou destacar como a utilização do Time-Driven Activity Based 
Costing pode gerar uma vantagem competitiva às empresas em relação a seus 
concorrentes, considerando, especialmente, que a maioria dos produtos e serviços não 
são produzidos e colocados no mercado de uma mesma maneira, pois, alguns 
consomem mais recursos do que outros para serem produzidos e vendidos. Assim, uma 
avaliação mais precisa de como os recursos disponíveis estão sendo consumidos é a 
grande contribuição que a metodologia Time-Driven Activity Based Costing traz à gestão 
estratégica de custos. Sem dúvida, conhecer com maior exatidão a contribuição de cada 
cliente, produto ou serviço na geração de margem de uma operação é um passo 
importante para obtenção de uma vantagem competitiva sustentável. Além disso, o 
TDABC permite que as empresas identifiquem áreas em que os recursos, embora 
disponíveis, não estejam sendo totalmente utilizados, gerando a identificação de 
ociosidade, o que não é possível de ser realizado nos modelos tradicionais de gestão por 
atividades. 

 
A partir da década de 80, mas, sobremaneira na década de 90, a tentativa de se 

obter informações de custos de uma forma mais precisa do que a proporcionada pelos 
modelos tradicionais de custos, com destaque para o modelo mais utilizado pela maioria 
das empresas, o custeio por absorção, fez com que o custeio baseado em atividades, 
num primeiro momento, e a gestão baseada em atividades, num segundo momento, 
tivesse destaques no meio empresarial, como os modelos que pudessem solucionar as 
necessidades de informações mais precisas de custos para os gestores tomarem suas 
decisões. O que se percebeu ao longo dos anos de aplicação desses modelos é que a 
complexidade e quantidade de dados necessários para o processamento das 
informações fizeram com que muitas empresas desistissem da adoção do ABC e do 
ABM. Felizmente, pesquisadores atentos às necessidades do mercado, buscaram novas 
saídas para resolver esse impasse surgido com a utilização do ABC e do ABM. O TDABC 
é uma dessas saídas. Embora ainda seja recente sua aplicação empresarial em nível 
mundial, os poucos exemplos que podem ser analisados, vislumbram um método de 
custeio que poderá simplificar a obtenção e o processamento de dados de custos, o que 
deverá trazer para as empresas que o adotarem uma vantagem competitiva, pois saber 
com mais precisão como os recursos estão sendo consumidos e quem deve recebê-los é 
fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio.  
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RESPONSABILIDADE EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 

Tipificación: Comunicaciones de experiencias profesionales 

 

RESUMO 

A Contabilidade por responsabilidade é um instrumento que permite aos gestores de 
centros de responsabilidade, fazer uso de uma autoridade com responsabilidade para 
tomar decisões. Com a descentralização, a alta direção poderá visualizar a capacidade 
de informação dos gestores para uma verificação da evolução de cada Centro de 
Responsabilidade. O objetivo deste artigo é mostrar a importância da descentralização 
em empresas prestadoras de serviços que desenvolvem várias atividades, buscando uma 
justa forma de avaliar os resultados, pelo regime de caixa, como se cada centro de 
responsabilidade fosse uma empresa. A metodologia utilizada para a realização deste 
trabalho foi um estudo de caso, acompanhado de uma pesquisa bibliográfica para 
embasamento teórico. A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa prestadora de 
serviços advocatícios. Com a realização da pesquisa, vimos que a descentralização é um 
processo onde se pode analisar a eficiência financeira de cada um dos Centros de 
Responsabilidade, onde se avaliam os resultados efetivos, a partir do resultado 
operacional. 
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1.   Introdução 
 

Modificação constante de ambientes do mercado atual, ocasionado 
principalmente pela competição a que as empresas estão submetidas, exige dos 
tomadores de decisões, que detenham o maior número de informações gerenciais e com 
qualidade, que sejam suficientes para a fundamentação de suas decisões diárias.  

 
As empresas necessitam de novos sistemas que unam a mensuração e o 

monitoramento das informações assim como das estratégias que criam valor para a 
empresa, propiciando a comunicação e educação estratégica, induzindo aos ciclos de 
realimentação e aprendizado, garantindo um forte envolvimento dos gestores da empresa 
e colocando a estratégia no seu dia-a-dia. 

 
Com base nisso, foi desenvolvida uma pesquisa, baseado em dados de uma 

empresa prestadora de serviços advocatícios, onde são desenvolvidas várias atividades 
em áreas diferente do direito como cível, trabalhista e tributária, para que fosse possível 
observar e analisar os resultados isoladamente como se cada área ou unidade fosse uma 
empresa. 

 
O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficiência financeira de uma empresa 

prestadora de serviços advocatícios, baseada na contabilidade por responsabilidade. 
 
As informações são coletadas, partindo de demonstrativos de resultado geral da 

empresa como um todo e utilizando de demonstrativos e planilhas de cálculo para que os 
dados coletados dos demonstrativos mensais baseados na competência de caixa 
permitam a verificação da eficiência de cada unidade e informe com segurança aos seus 
gestores os resultados reais, para que possam fazer uso dos relatórios apresentados e 
com isso possam tomar medidas corretivas para períodos posteriores.  

  
Com essas informações, possibilita-se uma análise apurada do resultado real de 

cada unidade de negócio, possibilitando a empresa ver onde esta sendo aplicado o seu 
capital de giro e consequentemente cada unidade poderá usar esses mesmos dados e 
aplicar estratégias para gerir resultado individualmente otimizando o resultado geral da 
empresa, minimizando os riscos ao dividir a responsabilidade com os gestores de cada 
unidade. 

  
A Contabilidade por responsabilidade contribui para a avaliação do desempenho, 

permitindo visualizar os dados passados para melhorar os futuros, ainda desta forma dá 
resposta às atividades de aprendizagem e melhoria contínua da empresa. A 
descentralização da gestão mede o desempenho econômico das unidades 
descentralizadas, tais como unidades de negócio, divisões e departamentos, fornecendo 
também informação à gestão de topo sobre o desempenho de cada unidade servindo 
como elo entre a estratégia da organização e a execução dessa estratégia pelos centros 
operacionais individuais. Além de permitir o conhecimento dos processos de negócio e as 
suas implicações tecnológicas, destaca técnicas quantitativas para a resolução de 
problemas e salienta o valor da informação qualitativa e quantitativa para a tomada de 
decisão. 

 
As informações obtidas através da descentralização pela Contabilidade por 

Responsabilidade são utilizadas em atividades como a tomada de decisão, a 
aprendizagem, o planejamento e o controle. Essas informações suportam as 
necessidades operacionais e estratégicas das empresas, sendo os sistemas de 
contabilidade gerencial capazes de fornecer dados sobre a situação econômica tais como 
o custo e a rentabilidade dos produtos e serviços da empresa.  
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2.   Contabilidade Gerencial 
A Contabilidade Gerencial surgiu com a necessidade de produzir informações 

operacionais e financeiras confiáveis para gestores, sejam eles da alta administração, ou 
colaboradores operacionais para gerir melhores resultados para as empresas como um 
todo. Horngren (2001) diz que para orientar as decisões operacionais e de investimentos 
dos gestores este processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos 
indivíduos internos da empresa. A necessidade dos administradores, gerentes e diretores 
das empresas, de obterem resultados com informações claras e objetivas na condução 
das decisões diárias, planejando as operações futuras e desenvolvimento de novos 
projetos estratégias de negócios integrados a fim de obter melhores resultados. 
Para Horngren (2001),  

 
                                          [...] as informações da contabilidade gerencial incluem dados 

históricos estimados usados pela administração na condução de 
operações diárias, no planejamento de operações futuras e no 
desenvolvimento de estratégias de negócios integradas. As 
características da contabilidade gerencial são influenciadas pelas 
variadas necessidades da administração. Primeiramente, os 
relatórios de contabilidade gerencial fornecem medidas objetivas 
de operações passadas e estimativas subjetivas de futuras 
decisões. O uso de estimativas subjetivas nesses relatórios auxilia 
a administração a responder às oportunidades de negócios. 
Segundo, os relatórios gerenciais não precisam ser preparados 
conforme os princípios fundamentais de contabilidade. Já que 
somente a administração usa as informações da contabilidade 
gerencial, o contador pode fornecê-las de acordo com a 
necessidade da administração. Terceiro, os relatórios de 
contabilidade gerencial podem ser preparados praticamente 
periodicamente, junto com a contabilidade financeira, ou à medida 
que a administração precisar de informações. 

 
Os relatórios contábeis, especificamente da contabilidade gerencial, podem 

oferecer medidas objetivas de operações já ocorridas e oferecer estimativas subjetivas 
para decisões futuras, sendo o uso dessas informações subjetivas para auxílio à 
administração a responder oportunidades de negócios que possa surgir no decorrer do 
período.  

 
Este processo administrativo traduz-se em planejamento, liderança, controle e 

melhoria contínua da gestão da empresa, onde o planejamento refere-se a ações 
estratégicas de planos de ação, para atingir metas.  A liderança ocorre quando os 
gestores, de acordo com seus níveis de autoridade conduzem as operações diárias, 
incluem também os esforços de manterem as linhas de produção e de serviços em 
correto funcionamento.  Para monitorar os resultados dos planos propostos e comparar 
os resultados realizados com os esperados, temos o controle. Esse retorno de 
informações permite aos gestores, isolar os desvios para que se possa fazer uma análise 
mais profunda, possibilitando assim, tomar medidas corretivas ou encontrar alternativas 
para melhorias nos processos. 

 
A melhoria contínua faz parte de estratégias empresariais, para melhorar 

continuamente o desempenho de funcionários, desenvolvimento de processos e 
diferenciação em produtos por meio de informações novas que possam eliminar origens 
de problemas empresariais. 
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Esse método de melhoria contínua permite aos gestores de processos 
desenvolvam formas de maximizar os processos continuamente e não somente soluções 
temporárias que não atingem a raiz de um problema, consequentemente permitirão que 
os funcionários alcancem suas metas organizacionais, dando-lhes um maior suporte para 
as tomadas de decisões. 

 
As informações geradas pela Contabilidade Gerencial atendem a necessidades 

estratégicas e operacionais da empresa, auxiliando nas tomadas de decisão, 
aprendizagem, planejamentos e controle. Gestores de empresas usam as informações da 
Contabilidade Gerencial, para obtenção de respostas rápidas, sobre seus desempenhos, 
baseado em fatos ocorridos, para que possam ter um melhor desempenho nas ações 
futuras, pois têm a disposição informações sobre a situação econômica da empresa, 
como os custos, as despesas, a lucratividade de cada produto, a necessidade de 
estoques, os serviços prestados aos clientes internos e externos gerados por esse 
sistema de informações proporcionando um aprendizado contínuo e melhorando os 
processos, fornecendo a alta direção da empresa um retorno sobre o desempenho 
dessas unidades operacionais servindo como um elo para elaboração de novas 
estratégias.   

 
2.1 A descentralização e o controle financeiro para tomadas de decisões 

 
Muitas empresas desenvolveram o uso de métodos financeiros, como formas de 

controle para avaliar, analisar ou melhoras suas operações. O controle financeiro faz a 
comparação de números financeiros de fatos ocorridos na empresa com os objetivos de 
um padrão ou de uma previsão feita por seus gestores para que se possa analisar o 
desempenho da empresa, evidenciando discrepâncias que podem ser desfavoráveis, 
mas que servem como sinal para advertir ou mesmo para ensejar alguma atividade para 
identificação de um desempenho desfavorável, onde possa ser corrigida sua causa.  

 
Para Warren, Reeve e Fess (2001), o uso da informação financeira no processo 

de controle da empresa, surgiu no início do século, a descentralização onde para os 
níveis gerenciais, são delegadas muitas autoridades para tomadas de decisões. 

 
Com as exigências do mercado atual, ocorre a exigência de informações 

precisas e rápidas, proporcionando uma tomada de decisão assertiva. As empresas são 
compostas com várias unidades, com autoridades delegadas a gerentes em cada 
unidade, possibilitando uma visão para a alta direção em analisar os resultados isolados 
de cada unidade ou centro de responsabilidade como uma empresa.  Essas respostas, 
em virtude do crescente aumento de competitividade, fazem-se necessárias pela 
instabilidade dos ambientes onde estão inseridas, para tanto devem ser ágeis para mudar 
com rapidez, pois a tecnologia, o gosto dos clientes, as exigências do mercado 
consumidor estão em constante mudança.   

 
Para se adaptar a essas mudanças constantes, as empresas precisam delegar 

ou descentralizar as responsabilidades de tomadas de decisão.  A descentralização 
reflete a confiança da empresa em seus funcionários permitindo a membros da empresa 
a identificar rapidamente a mudança do gosto dos clientes fornecendo a seus gestores a 
autoridade e responsabilidade para desenvolvimento de plano de reação a essas 
mudanças. Os gestores dessas unidades devem ser bem motivados e bem treinados 
para tomar decisões rápidas, por estarem próximos às dificuldades que possam surgir e 
assim praticarem decisões corretivas e assertivas.  

 
Segundo Atkilson, et all (2000, p. 614), existem três condições básicas para uma 

descentralização eficiente: 
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Dar aos funcionários a autoridade e responsabilidade para tomar 
decisões; 
Estes funcionários devem ser treinados e serem hábeis para aceitar 
essas responsabilidades; 
A empresa deve ter um sistema para direcionar e coordenar as 
atividades dos tomadores de decisões. 

 
Considerando essas condições, que requer funcionários que precisam ter essas 

responsabilidades, saibam os quantos são importantes para o sucesso da empresa e que 
tenham informações corretas para auxiliar na avaliação de resultados e de alternativas 
para escolher o curso apropriado das novas ações para os processos.  

 
O controle operacional considera as perspectivas de melhorias dos processos, 

isto é, encontrar as melhores decisões operacionais.  O controle financeiro está ligado na 
análise global da empresa de como o controle das operações está trabalhando para 
melhorar seus resultados consequentemente analisando o que precisa ser melhorado.  

 
A descentralização faz-se necessária à medida que as empresas vão crescendo 

e necessitam de decisões rápidas, pois a alta direção da empresa começa a ter 
dificuldade de visualizar problemas que possam ocorrem por não estarem em contato 
direto com todas as operações. Neste caso são delegadas autoridades a gerentes 
desses centros, pois estão bem próximos dos acontecimentos resultando assim melhores 
decisões.  Com a autoridade, esses gestores antecipam e reagem com maior rapidez 
com ações corretivas, concentrando suas especialidades nas próprias áreas de 
responsabilidade adquirindo maior experiência e cada vez mais se dedicarem aos seus 
centros de responsabilidade. 

 
Os gestores dos centros de responsabilidade devem estar bem atentos, pois ao 

tomarem algum tipo de decisão, pode afetar negativamente a empresa como um todo. 
 
A função da contabilidade é dar assistência a esses gestores, na avaliação e no 

controle de suas áreas, que são os centros de responsabilidades.   
 

2.2 Centros de Responsabilidade 
 
Os Centros de Responsabilidade são definidos como qualquer parte da 

organização cujo gerente tem controle sobre custos, receitas ou recursos para 
investimento.  Os centros de custo, os centros de lucro, unidades operacionais e os 
centros de investimentos são todos reconhecidos como centros de responsabilidade. 

 
Numa empresa segmentada em termos de responsabilidade, as unidades 

operacionais são os departamentos ou centros de trabalho que tratam cada um de suas 
atividades como os departamentos administrativos como o financeiro, controladoria, 
comercial, os departamentos de armazenagem de produtos, os centros de distribuição e 
outros.  

 
As empresas descentralizadas geralmente classificam seus segmentos em 

centros de custo, de lucro e centros de investimentos, dependendo da responsabilidade 
dos respectivos gerentes: 

 
Centros de Custo – é um segmento cujo gerente tem controle apenas sobre os 

custos. Estes gerentes esperam a minimização dos custos e ao mesmo tempo em que 
forneçam o nível de serviços ou de produtos exigidos pelas demais partes da 
organização. 
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Centros de Lucro – é um segmento onde os gerentes trem controle sobre os 
custos e receitas.  Este segmento só não tem controle sobre os investimentos.  O gerente 
destes tipos de centro de responsabilidade é avaliado pelo lucro real comparado com o 
lucro meta ou o lucro orçado. 

 
 Centros de Investimentos – é qualquer segmento da empresa onde o gerente 

tem controle sobre os custos, receitas e investimentos, ele tem considerável liberdade 
sobre as ações sobre os investimentos da divisão, sendo responsável pelas propostas de 
investimentos, pois as propostas aprovadas pelo topo da administração, ele seria então 
responsável pelo desenvolvimento e o retorno do investimento.  

 
Para Anthony e Vijay (2002), "um centro responsabilidade é uma unidade da 

organização sob a supervisão de um executivo responsável por suas atividades." 
 
De certa forma as empresas são um conjunto de centros de responsabilidade, 

apresentados de forma hierárquica no organograma da empresa, com seus respectivos 
responsáveis. É do topo da organização que a alta direção enxerga as unidades que 
compõe a empresa em centros de responsabilidade. 

 
A eficiência e eficácia são dois critérios para avaliar o desempenho de um centro 

de responsabilidade.  Esses vocábulos sempre usados de forma comparativa e não no 
sentido absoluto.  Geralmente não se dizemos que o centro de responsabilidades A tem 
80% de eficiência, mas sim que é mais (ou menos) eficiente do que foi no passado, mais 
(ou menos) eficiente em comparação com seu orçamento.  
Anthony e Vijav (2002, p.184) dizem que: 

 
Há quatro tipos de centros de responsabilidade, segundo a natureza das 
entradas com valor monetário, das saídas com valor monetário ou de 
ambas: centros de receitas e centros de despesas, centros de lucro ou 
de investimentos. Em centros de receitas, somente as saídas são 
avaliadas em termos monetários; em centros de despesas somente as 
entradas; em centros de lucros, tanto as receitas como as despesas; e 
em centros de investimentos, é avaliada a relação entre lucros e 
investimentos.  

 
Os gestores desses centros de receita e despesas além de responsáveis pela 

qualidade do produto ou serviço prestado devem ser responsáveis também pela 
eficiência do centro, com treinamentos dos funcionários e motivação variáveis que não 
estão ligados diretamente às operações correntes de produção. Os tipos de produtos e 
serviços assim como padrões de qualidade são determinados para impedir que a 
minimização dos custos não interfira na qualidade. 
Centros de lucro 
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Um centro de responsabilidade existe para cumprir uma ou mais finalidades que 

são seus objetivos determinados pela alta direção da empresa assim como suas 
estratégias para cumprir suas metas. Cada centro de responsabilidade, com seus 
objetivos, ajuda à empresa a implementar essas estratégias para o cumprimento de suas 
metas em se tratando da empresa como um todo.  

 
Cada centro de responsabilidade funciona como um sistema isolado, que tem 

suas entradas de recursos, o seu processamento e seus resultados. Esses centros 
processam seus recursos, mas geralmente necessitam de capital de giro, equipamentos 
e outros recursos para gerir resultados que podem ser produtos ou serviços, e também 
podem ou não ser transferidos para outros centros para realização dos processos.  Numa 
indústria as saídas são os produtos, logo em unidades administrativas são os serviços 
como departamentos de recursos humanos, a contabilidade, o financeiro ou o comercial. 
Esses produtos, resultados de processamentos de cada centro de responsabilidade, 
podem ser transferidos para outros centros assim como para o mercado.  É o caso da 
indústria, que vende seus produtos para o mercado, mas o centro é desenvolvido pelo 
seu próprio processamento e necessita de outros centros para realização dos trabalhos, 
como o comercial que irá efetivar a venda do produto, usando os recursos do marketing 
para produção de embalagens, propaganda dos produtos, a venda seja dentro do 
mercado local, nacional ou exportações. Para esta produção o centro de 
responsabilidade de produção, necessita também dos serviços de controle do pessoal 
que trabalha administrado pelo departamento de recursos humanos.  Para completar o 
ciclo operacional necessita dos departamentos financeiros e contabilidade para controlar 
suas entradas e saídas de recursos financeiros e econômicos, gerenciando esses 
recursos e mostrando os resultados e novas estratégias para atingir metas.  Esses 
recursos, tanto de produtos como de serviços, podem ser transferidos de um centro para 
outro, sendo mensurados, para que se possa avaliar sua eficiência.  

Para Padoveze (1997. p173,  
O gerenciamento contábil setorial é muito flexível e depende totalmente 
da visão que a empresa tem de seus negócios. Assim, tanto podemos 
fazer uma contabilidade para gerenciamento setorial por produtos ou 
linhas de produtos, bem como a segmentação ainda mais detalhada, 
através das diversas atividades desenvolvidas dentro da empresa. Tudo 
depende do que a empresa quer, de como ela quer atribuir 
responsabilidades e cobrar resultados, do porte da companhia, da sua 
visão de controle e acompanhamento de resultados. 
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Os diversos conceitos de gerenciamento são também aplicáveis aos conceitos 
de contabilidade por responsabilidade.  O acompanhamento, o controle e a cobrança de 
responsabilidades pré-atribuídas e definidas pela alta administração, que somente poderá 
exigir de seus gestores se assim for proposto.  

 
2.3 Coordenando os Centros de Responsabilidade 
 

A eficiência da empresa como um todo depende da eficiência de cada centro de 
responsabilidade. Uma medida financeira para controlar esses centros pode ser medida 
de acordo com os seus resultados obtidos no final de cada período, medido pelo retorno 
que a empresa tem do seu capital de giro. À medida que centros de responsabilidade vão 
usando o capital de giro, aplica-se a taxa que teria de retorno aplicado no mercado 
financeiro ao uso desse capital dentro da empresa nos diversos centros de 
responsabilidade.  

 
Esse controle financeiro é feito por um departamento responsável pelas áreas 

administrativas, como recursos humanos, comercial, financeiro, contabilidade, marketing 
e outros conforme as necessidades da empresa, considerado como um centro de 
responsabilidade que presta serviços aos demais centros da empresa.  Este centro de 
responsabilidade analisa os resultados obtidos com os serviços prestados que ocorreram 
em determinados períodos.  Para tanto se faz análise do uso desse capital em uma 
unidade, que foi obtido de outra com menos necessidade. 

 
 
 

3 Metodologia de pesquisa 
 
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi um estudo de caso, 

acompanhado de uma revisão da literatura sobre os aspectos que envolvem a 
contabilidade gerencial, por meio de pesquisa bibliográfica. A pesquisa foi desenvolvida 
em uma empresa prestadora de serviços advocatícios, onde existem centros de 
responsabilidades.  

 
4 Metodologia do sistema de centros de responsabilidade 

 
Para este estudo fez-se a pesquisa em determinado período de uma empresa 

prestadora de serviços advocatícios, que mantém sua administração de forma 
descentralizada, dividida em centros de responsabilidade, avaliando seus resultados 
financeiros conforme cada área ou unidade. 

 
A forma de avaliação se baseia nos dados coletados da demonstração de 

resultados pelo regime de competência de caixa e durante o período, buscam-se os 
valores registrados pela efetiva entrada e saída de caixa. Cada Centro de 
responsabilidade possui suas receitas, e as despesas, assim como os investimentos na 
empresa são divididos conforme critérios predeterminados. Busca-se então 
primeiramente a demonstração do resultado da empresa como um todo e em seguida a 
aplicação dos critérios para a divisão das despesas e investimentos. 

 
Mostraremos a seguir a forma de desenvolver os trabalhos para analise de 

resultados dos centros de responsabilidade, conforme seus resultados e aplicar os 
critérios de divisão para os resultados efetivos de cada área ou unidade. 

A aplicabilidade dada aos centros aqui apresentados para o estudo se aplica a 
todos os centros de responsabilidade da empresa estudada. 
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Na tabela 1 é demonstrada toda movimentação da empresa, demonstrados 
diariamente todas as receitas e despesas ocorridas, fazendo um comparativo de valores 
previstos com os efetivamente realizados. 

 
Tabela 1  – Movimentação da empresa  

Os dados aqui apresentados nos quadros são referentes à movimentação 
financeira do resultado da empresa como um todo. Os dados são registrados diariamente 
durante o período, os valores são condensados em uma coluna, onde diariamente existe 
a possibilidade de visualização dos valores de entradas e de saídas. Ao término do 
período, é possível a verificação imediata do resultado do mês, para gerar informações 
aos gestores de cada área ou unidade. De posse dos resultados, os gestores poderão 
analisar o seu resultado, buscando se houver necessidade ações para melhorias. 

 
Tabela 2  – Planilha de resultados consolidada 

Na planilha de resultados consolidados, podemos visualizar os resultados gerais 
mensais da empresa. Assim a alta direção pode verificar o resultado final mensal da 
empresa, assim como o resultado acumulado do ano. Com as informações repassadas, 
poderá tomar medidas para incremento nos meses subseqüentes.  
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   Tabela 3 – Movimentação do centro de responsabilidade – Cível 

Na tabela, são apresentados os resultados consolidados da área Cível. Nesta 
planilha não aparecem os resultados diários, mas sim os resultados mensais, os quais 
são repassados aos gestores da área, para verificação e análise para tomadas de 
medidas decisórias com relação aos serviços prestados durante cada período. 

 
Tabela 4  – Movimentação do centro de responsabilidade – Tributário 

Na tabela 4, aparecem os resultados da área Tributária, outra unidade da 
empresa. A unidade Tributária, é a área onde são concentrados os trabalhos que mais 
dão retorno à empresa, por se tratar de processos de altos valores. Para tanto a empresa 
pode tomas medidas de concentração de seus esforços no sentido de concentração de 
trabalhos nessa área para garantir o maior retorno para a unidade e à empresa como um 
todo. 
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Tabela 51  – Movimentação do centro de responsabilidade – Trabalhista 

Na tabela 5, são apresentados os resultados da unidade trabalhista, que neste 
caso se mantém em déficit, onde os trabalhos realizados não cobrem suas despesas e 
sua contribuição para o total da empresa não é tão significativo, pelos valores recebidos 
de trabalhos prestados a clientes. 

 
Enfim, nessas planilhas são apresentadas as movimentações ocorridas nos 

Centro de Responsabilidade (unidades de negócios ou áreas), demonstrando os 
resultados efetivos de cada unidade. 

 
Assim poderá ser verificado o resultado de cada unidade demonstrando a 

eficiência financeira efetiva de cada centro de responsabilidade. 
 
Nessas planilhas são demonstrados os resultados efetivos de cada Centro de 

Responsabilidade. Os centros de responsabilidades, áreas ou unidades mostram saldos 
negativos, em virtude da grande necessidade da geração de trabalhos que tragam 
retorno para a empresa. Assim é possível a análise de cada Centro separadamente, 
assim como sua viabilidade, mostrando quem efetivamente contribui para a geração de 
lucro do negócio.  
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Considerações finais 
 
A Contabilidade por Responsabilidade é um eficiente meio para que se possam 

analisar os resultados de empresas que são departamentalizadas, no intuito de verificar a 
eficiência de cada centro. Uma empresa departamentalizada pode analisar os resultados 
de seus centros de responsabilidade, como se cada um fosse uma empresa 
independente. 

 
A proposta do presente trabalho é demonstrar uma forma de análise, aplicando a 

divisão em centros de responsabilidade, que é mostrado nos demonstrativos, avaliando o 
uso do capital de giro de cada Centro de Responsabilidade, mostrando assim como e 
onde estão sendo usados esses montantes. 

 
Em análise, nota-se que o Centro de responsabilidade (área ou unidade) 

Tributário, mantém suas receitas maiores que dos outros centros, contribuindo para o 
resultado positivo da empresa como um todo. As planilhas demonstram que os outros 
centros não obtêm as receitas suficientes para cobrirem suas despesas e investimentos. 

 
Para tanto, o Centro de Responsabilidade Tributário encobre os déficits dos 

outros centros, tornando possível e viável o negócio como um todo, mas principalmente 
mostrando que gera o mais o número de recitas dentro da empresa. 

 
Com isso, podemos analisar os demais centros de responsabilidade, podendo 

aplicar medidas corretivas para o aumento das receitas ou redução das despesas, para 
que cada centro contribua para um resultado favorável da empresa.  

 
Com a apresentação desse novo resultado aos gestores de cada centro, que 

poderão fazer uma análise, baseando-se nas suas experiências profissionais e poder 
tomar decisões com mais esse grupo de informações financeiras obtidas.  
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RESUMO 

As organizações são organismos compostos por pessoas. Cada pessoa possui cultura 
diferente e reações próprias ao novo; interagindo na coletividade com objetivos comuns – 
por exemplo, manter a organização próspera – e com objetivos individuais – por exemplo, 
manter-se vivo, pois os rendimentos para sobrevivência dependem da organização em 
que se trabalha, e a recíproca também é verdadeira. O estudo feito através de pesquisa 
de campo  realizada com objetivo de coletar os dados perceptuais e consistiu de 
entrevistas pessoais apoiadas em roteiro semi-estruturado na Auditoria Interna do 
Instituto Nacional do Seguro Social. A maioria dos fenômenos e processos sociais, 
políticos e econômicos pode ser analisada segundo as noções de Saída (exit), Voz 
(voice) e Lealdade (loyalty). Na verdade, essas três noções seriam capazes de explicar 
as reações dos indivíduos a mudanças ocorridas nas organizações e até mesmo no 
Estado.  
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1. Introdução 

Desde a Lei Elói Chaves, marco na previdência social no Brasil, o sistema 
previdenciário vem passando por processos de amadurecimento: avanço no combate à 
fraude, melhores técnicas de controle e, principalmente, foco no segurado, com igualdade 
de direitos e deveres. Tais processos vêm levando o sistema ao profissionalismo. 

O aumento constante do déficit previdenciário – ocorrido principalmente devido a 
um deficiente sistema de controle de processo e a uma auditoria interna ineficaz - trouxe 
a necessidade de buscar a padronização e sistematização de atividades de auditoria, 
dentro de um programa de auditoria pró-ativa. Dessas mudanças gerenciais, iniciadas em 
1998 e que tiveram seu auge entre 2001 e 2004 (exatamente enquanto ocorria a 
modernização da Auditoria Interna do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), 
esperavam-se muitos benefícios organizacionais. 

Com a reestruturação houve a implantação de quatro relatórios, dentro da 
concepção do relatório de Modernização da Auditoria Interna (Novo Modelo Conceitual - 
fase 2), estabeleceu-se a necessidade de que o novo modelo conceitual estivesse em 
consonância com o plano diretor de tecnologia da informação de modo a que pudesse 
desenvolver-se em um ambiente organizacional saudável e com as melhores práticas de 
auditoria.  

Segundo Angeli (2007), em processos de alteração de procedimentos, é comum 
que haja incerteza procedimental devido a limitações dos agentes humanos em lidar com 
situações complexas. Em outras palavras, nem sempre as pessoas estão imediatamente 
aptas - mentalmente ou culturalmente - para lidar com mudanças procedimentais mais ou 
menos abrangentes. Assim, é importante ressaltar que o sucesso desse tipo de 
reestruturação está condicionado a uma mudança correspondente na cultura interna.  

O presente artigo pretende investigar as percepções sobre o processo de 
modernização da Auditoria Interna regional do Rio de Janeiro de modo a conhecer as 
reações da cultura interna dos agentes àquele processo.  
 

1-1.Metodologia 

Para buscar apoio teórico para o artigo aqui desenvolvido foi realizado um 
levantamento bibliográfico em diversas fontes, de modo a fundamentar a pesquisa de 
campo. 

Como toda pesquisa descritiva, o presente estudo de caso descritivo busca 
descrever fenômenos ocorridos em uma população a partir de dados empíricos 
levantados junto a uma entidade concreta. Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), os 
estudos de caso descritivos procuram descrever situações e práticas correntes. Nesta 
pesquisa descritiva os dados foram levantados na Auditoria Regional do Rio de Janeiro 
do INSS, através de entrevistas diretas e revisão documental. Foram entrevistados 
auditores e técnicos exercendo função de auditoria na Regional do Rio de Janeiro. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Origem da Previdência Social 

O principio básico da Previdência Social no Brasil surgiu em função da caridade 
religiosa, proveniente de ações sociais, que através do Padre José de Anchieta foram 
fundadas as Santas Casas de Misericórdia no século XV. Brás Cubas fundou outras duas 
Santas Casas, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ano de 1543 e fundou a Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no ano de 1584, cuja principal finalidade era a 
prestar assistência social hospitalar aos pobres (LONZAR, 1996). 

Passados quase trezentos anos da inauguração das Santas Casas de 
Misericórdia, o Império se manifestou de forma primitiva através da Constituição de 1824, 
em que aparece a primeira manifestação legislativa brasileira de cunho assistencial:  
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Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, são garantidos pela Constituição do 
Império, pela maneira seguinte. 
XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos.    

 
Denota-se um começo rudimentar de proteção, em que o Estado inicia um 

processo de assumir a responsabilidade social de forma pouco concreta, que, segundo 
Pereira (2005), não teve maiores conseqüências práticas, sendo apenas um reflexo do 
preceito semelhante, contido na Declaração dos Direitos do homem e do cidadão de 
1793, cujo artigo 23 qualifica estes “socorros públicos” como “dívida sagrada” (p. 12). 

Pouco antes da Constituição republicana houve as regulamentações de Leis e 
decretos que restituíram direitos, tais como aposentadorias e pensões, para algumas 
classes de trabalhadores. Em 188813, regulou-se o direito da aposentadoria dos 
empregados dos Correios, criou-se caixas de socorro dos Trabalhadores de Estradas de 
Ferro do Império14. No ano seguinte, criou-se o fundo de pensões do Pessoal das 
Oficinas de Imprensa Nacional15. Em 1890, instituiu-se a aposentadoria para ferroviários 
da Central do Brasil16, bem como para todos os ferroviários do Brasil17. Criou-se os 
Montepios18 obrigatórios dos empregados do Ministério da Fazenda19. 

De acordo com vários autores (CONTE, 2008; LIVRO BRANCO, 2002; LONZAR, 
1996), um fato a ser destacado é a aprovação do Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro 
1923, que ficou conhecido como Lei Elói Chaves. Após essa Lei, iniciou-se efetivamente 
a Previdência no Brasil, criando-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs.) 

Em 1931 foi consolidada a legislação referente às caixas de aposentadorias e 
pensões. Esta consolidação teve como ponto principal a unificação de todas as 
legislações que regulamentavam as CAPs. O resultado foi a criação dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões (IAPs) que foram assumidos pelo Estado. 

O governo interveio para melhor cobertura da previdência entre os cidadãos. Em 
agosto de 1960 criou a Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), unificando todos os 
Institutos e os valores a serem arrecadados e estendendo o benefício assistencial aos 
empregadores e trabalhadores autônomos 

O governo, visando melhorar a administração e a fiscalização de seus recursos 
previdenciários, instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
(SINPAS) 20 que, na pratica, foi o desmembramento do INPS em três órgãos: o INPS 
ficou com a competência de pagar os benefícios previdenciários e assistenciais; o IAPS – 
Instituto de Administração da Previdência Social, que administrava os recursos 
financeiros; e o INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
– ficou responsável pelo serviço de assistência à saúde. 

 
2.2. Instituto Nacional do Seguro Social 

 

                                                            

13 Decreto n.9.912_A de 26-03-1888 
14 Lei n. 3.397 de 24-11-1888 
15 Decreto n.10.269 de 20-07-1989 
16 Decreto n.221, de 26-02-1890 
17 Decreto n.565, de 12-07-1890 
18 Associação em que cada membro, mediante uma quota mensal, adquire o direito de deixar, por sua morte, 
um subsídio à família, ou de ser subsidiado, em caso de invalidez; 
19 Decreto n.942-A, 31-10-1890 
 
20 Lei n.6.435, de 01-09-1977 
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Em 1990, como resultado da fusão do INAMPS e o IAPAS, criou-se o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o Regimento Interno do Instituto 
Nacional do Seguro Social (Relatório de Gestão, 2007/ Workshop, 2008). O INSS é uma 
Autarquia Federal, com sede em Brasília-DF, vinculada ao Ministério da Previdência 
Social.  

O INSS tem como função social a de garantir a seus segurados condição mínima 
de sustento em casos de velhice, doença ou acidente de qualquer natureza. 

De acordo com a Orientação Interna n. 168 INSS/DIRBEN, de 21 de junho de 
2007, regulamenta os conceitos e definições de segurado obrigatório e facultativo. São 
segurados obrigatórios aqueles que exercem qualquer tipo de atividade remunerada, de 
natureza urbana ou rural, a saber: 

I- O empregado; 

II- O empregado doméstico; 

III- O contribuinte individual; 

IV- O trabalhador avulso; 

V- O segurado especial. 

Segundo a Orientação Interna de 200721, segurados facultativos são todos os 
segurados que não fazem parte dos segurados obrigatórios e que desejam se filiar à 
previdência Social. A filiação ocorre por vontade própria do cidadão, tendo efeito apenas 
a partir da primeira contribuição efetivamente paga em dia, ou seja, sem atraso. 

O Instituto Nacional do Seguro Social em sua estrutura interna foi dividido em 
cinco diretorias, uma das quais foi a Auditoria Interna, formada por servidores oriundos de 
outras Instituições publicas extintas. Por exemplo, a atual chefe da Auditoria Regional do 
Rio de Janeiro trabalhou originalmente no Ministério da Agricultura. Com a reestruturação 
da Auditoria Interna do INSS, o novo modelo foi oficializado com a publicação da 
Resolução INSS/DC n. 108 de 10 de dezembro de 2002. 

 

2.3. Auditoria Governamental 

Segundo Franco e Marra (2001, p. 28), a auditoria pode ser definida como:  
A técnica contábil que – através de procedimentos específicos que 
lhe são peculiares , aplicados no exame de registros e 
documentos, inspeções, e na obtenção de informações e 
confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma 
entidade – objetiva obter elementos de convicção que permitam 
julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com 
princípios fundamentais e normas de contabilidade e se as 
demonstrações contábeis deles decorrentes refletem 
adequadamente a situação econômica – financeira do patrimônio, 
os resultados do período administrativos examinado e as demais 
situações nelas demonstradas. 

Visivelmente esta definição é bastante ampla e mostra que a auditoria possui 
procedimentos pré-ordenados para averiguar as informações que foram fornecidas pelo 
controle interno, canais remotos (disque denúncia), contabilidade e por conseqüência não 

                                                            

21 Orientação Interna n. 168 INSS/DIRBEN, 2007 Art. 21 
Fundamentação Legal: Lei n. 8.213, de 24/07/1991 e alterações posteriores; Decreto n.3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.  
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se restringe apenas às demonstrações contábeis ou à contagem física dos bens moveis e 
imóveis.    

Outra definição de auditoria bastante aceita afirma que “(a) auditoria é uma 
especialização contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial 
implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado” (ATTIE, 
1998, p. 25). 

A IN n.31 da Previdência complementar / Ministério da Previdência e Assistência 
Social, editada e publicada em 2002, traz, em seu Art. 1º, uma menção sobre a auditoria 
de Gestão do Instituto de Previdência Fechada, da seguinte forma:  

Art. 1º A contratação dos serviços de auditoria independente de 
que trata o art. 56 do regulamento anexo à Resolução CMN nº 
2.829, de 30 de março de 2001, abrange:   (...) 

II- auditoria de gestão, que compreenda avaliação da 
pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e de 
controle, utilizados na gestão dos recursos das entidades 
fechadas de previdência complementar.  

Segundo Cruz (2008), a Auditoria de Gestão é exercida por auditores 
independentes, funcionários do controle governamental sobre instituições financeiras. Em 
geral, os Auditores internos de empresas são contadores das áreas de gestão e 
operação das próprias organizações. Seu objetivo principal é acompanhar a 
produtividade e verificar se as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. Para os 
órgão públicos, verificar a utilização dos recursos materiais para alcançar seus 
propósitos, que na maioria dos casos estão relacionados a prestar assistência e 
informação à população. Como recursos técnicos a Auditoria de Gestão utiliza a 
circularização, os índices de desempenho e a adequação do custo-padrão, entre outros. 

De acordo com Gil (1992, p. 13), a auditoria emite opiniões quanto ao 
planejamento, execução e controle das entidades, em todos os momentos (passado/ 
presente ou presente/ futuro). Vários vetores podem ser estruturados para a prática da 
função organizacional de uma auditoria. Na Figura 01 ilustram-se os vetores 
determinantes em uma auditoria administrativa, técnica e operacional. 

 
Figura 01 - Auditoria Administrativa / Técnica / Operacional    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gil (1992, p. 14). 
 
O autor reitera que a auditoria operacional emite uma opinião com base em 

revisão, avaliação dos negócios da empresa, produtos e serviços (p. 16), avaliando 
passado e presente como pontos de controle que visam causas e conseqüências de uma 
situação no ambiente empresarial, predefinindo o que não foi alcançado ou cumprido. 
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 atua nas áreas inter-relacionadas do órgão /entidade, avaliando a 
eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, 
humanos e tecnológicos disponíveis, bem como a economicidade 
e eficiência dos controles internos existentes para a gestão dos 
recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos e apoio, 
pela avaliação do atendimento ás diretrizes e normas, bem como 
pela apresentação de sugestões para seu aprimoramento. 
 

A Auditoria Operacional avalia as linhas de produção de uma fábrica, a viabilidade 
de manter a produção de determinados produtos, estando, enfim, diretamente 
relacionada à eficiência da utilização dos recursos materiais e humanos. Nos órgãos 
públicos, a gestão de recursos materiais e humanos se torna imprescindível, pelo fato de 
serem escassos. A Auditoria Operacional pode auxiliar principalmente no layout das 
agências da Previdência Social.  

De acordo com o Relatório de Gestão (2006), que é a prestação de contas do 
presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ao Tribunal de Contas da União – TCU, 
a Auditoria Operacional constitui “uma atividade de avaliação independente e de 
assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação de adequação, 
eficiência e eficácia dos sistemas de controle”. Essa avaliação visa a averiguar a 
qualidade da execução das atribuições e metas já estabelecidas pelo plano plurianual.   

De acordo com o referido Relatório de Gestão (2006), a Auditoria Operacional 
possui várias atribuições: 

a) Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da 
entidade auditada; 

b) Assessorar os gestores a alcançar os objetivos e metas dos programas de 
governo, bem como o acompanhamento da execução; 

c) Verificar a execução do orçamento, visando comprovar a conformidade da 
execução com os limites e destinações estabelecidas; 

d) Analisar o desempenho dos gestores das entidades, com base nos 
princípios constitucionais; 

e) Orientar os dirigentes quanto aos princípios e normas dos controles 
internos, inclusive a forma legal de prestar contas; 

f) Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da 
entidade assim com tomada de contas especiais; 

g) Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/entidades 
do Sistema de Controle Interno do poder Executivo federal e do TCU. 

 
2.4. O fator humano no processo de mudanças na Organização 

 
Segundo Quinello (2007, p. 156), as sociedades humanas, sendo formadas por 

indivíduos e grupos com interesses específicos, são coordenadas e submetidas por 
controles implícitos exercidos pelas instituições sociais. 

As organizações são organismos compostos por pessoas. Cada pessoa possui 
cultura diferente e reações próprias ao novo; interagindo na coletividade com objetivos 
comuns – por exemplo, manter a organização próspera – e com objetivos individuais – 
por exemplo, manter-se vivo, pois os rendimentos para sobrevivência dependem da 
organização em que se trabalha, e a recíproca também é verdadeira. 

Um conjunto de mudanças, sejam reestruturações, reformulações ou 
simplesmente ajustes, pode ser vistos como um fator de desconforto para servidores que 
estão confortáveis em suas posições e que podem sentir-se ameaçados com as 
mudanças propostas pela organização, por exemplo, na direção da melhoria contínua, ou 
seja, estar sempre melhorando o desempenho. 

De acordo com Nicoletti (2007), as formas de mudanças podem ser gradual, 
incremental, ou de forma imediata, radical. Conforme as mudanças vão ocorrendo é que 
se caracteriza uma situação de rejuvenescimento para as organizações. As mudanças 
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são necessárias para a sobrevivência dos componentes organizacionais. Um setor 
produtivo sempre tem de passar por processos de avaliação e remodelagem para se 
manter vencedor. Ao contrário do que diz um ditado popular – em time que está 
ganhando não se mexe - na teoria organizacional não se passa assim. Há algumas 
mudanças que atingem o indivíduo indiretamente, necessitando de uma melhora na 
qualificação técnica, de uma mudança de comportamento ou de uma adaptação cultural, 
ou de todas essas ao mesmo tempo. 

Através das constantes mutações que ocorrem no mundo moderno, as empresas 
e órgãos públicos enfrentam a necessidade de produzir com eficiência, ou seja, produzir 
mais com menos recursos. No caso do INSS, os clientes segurados estão cada vez mais 
exigentes e fiscalizadores, obrigando até os mais conservadores a arriscar e sair da 
estabilidade e da previsibilidade.  

Prosseguindo, Nicoletti (2007) afirma que a mudança incremental planejada 
ocorre lentamente e é mais evolucionária do que revolucionária, sendo os transtornos da 
mudança mais limitados. São mudanças planejadas ao longo prazo.  

A mudança radical diz respeito principalmente à resposta estratégica, que requer 
mudanças na estrutura, por exemplo, reconfigurando-se um novo organograma, criando, 
dividindo ou excluindo departamentos na organização da entidade. Esta mudança é 
considerada dramática, pois surge em meio a crises e são implantadas com pouco 
planejamento, correspondendo mais à percepção das pessoas envolvidas de perto no 
ambiente que gerou a crise. É também uma mudança do tipo piramidal, que começa de 
cima para baixo. 

De acordo com o modelo de Hirschman (1973), a maioria dos fenômenos e 
processos sociais, políticos e econômicos pode ser analisada segundo as noções de 
Saída (exit), Voz (voice) e Lealdade (loyalty). Na verdade, essas três noções seriam 
capazes de explicar as reações dos indivíduos a mudanças ocorridas nas organizações e 
até mesmo no Estado.  

A saída (exit) é o não enfrentamento do problema: o indivíduo insatisfeito prefere 
retirar-se do ambiente em vez de buscar formas de participação ou de confronto, 
eventualmente mais desgastantes. Ao mudar (“sair”), ele deixa para trás uma situação 
incômoda, que pode ter surgido através da reestruturação do ambiente de trabalho. A 
saída é a negação da possibilidade de participação, de que os servidores dos órgãos 
públicos ou privados possam contribuir para mudar o ambiente em que vivem ou 
trabalham. Pode-se entender que é uma “fuga para melhor gastando pouca energia”.  

A voz é o inverso da saída, é a oportunidade de participar, de afirmar e concretizar 
sua posição perante o novo. Para tentar buscar melhoras constantes - com luta, 
desgaste, mas sempre tentando procurar o melhor para a organização. A Voz pode 
traduzir-se em simples comentários, ou chegar mesmo a protestos mais veementes e 
formais, acompanhados ou não de greve, saindo-se do anonimato e expressando-se sua 
posição. “Voz é ação política por excelência” (Hirschman, 1973, p. 26). 

Finalmente, ainda de acordo com o autor, a Lealdade é um componente 
importante na apreensão do funcionamento da Saída e da Voz. A Lealdade pode fazer 
com que o indivíduo utilize mais a Voz para lutar por melhoras e para buscar o modelo 
ideal, mas, ao mesmo tempo, pode inibir a Saída. “Ao contrário do irracional, a Lealdade 
serve ao útil propósito social de evitar que a deterioração se acumule, como tão 
freqüentemente acontece quando não existe obstáculo à Saída” (Hirschman, 1973, p. 
84). 

 

3. Resultado da pesquisa 

Para alcançar os objetivos desse artigo a forma de coleta dos dados foi organizada e 
previamente planejada. O planejamento iniciou-se pela marcação do horário para a 
apresentação formal do pesquisador ao chefe da Auditoria Regional do Rio de Janeiro, 
estendendo-se a apresentação a todos os auditores presentes. 



 

 

521

521 

No período de 01 de maio a 31 de maio de 2008, foram realizadas as entrevistas, 
na Auditoria Regional do Rio de Janeiro do Instituto Nacional do Seguro Social. Esta 
Auditoria Regional possui um contingente de quarenta servidores, dos quais cerca de 
30% participaram das entrevistas, a pedido do entrevistador e conforme autorizado pela 
Diretoria da auditoria interna. 

Este artigo levantou pontos importantes sobre o processo de modernização da 
auditoria interna, em especial no que diz respeito treinamento dos funcionários 
envolvidos; resistências culturais ao fator de mudanças e controle na prevenção de 
fraudes. Nas entrevistas realizadas, foram detectados fatores de sucesso como o 
empenho das pessoas envolvidas na reestruturação. Descobriu-se que os relatórios de 
auditoria são colocados em prática, e a estrutura física foi reformulada com sucesso. 
Alguns fatores de insucesso também foram detectados; por exemplo, restrições legais 
que impedem a eficácia dos trabalhos; envio de grande quantidade de informação por 
meio eletrônico, os quais são absorvidos apenas parcialmente não conseguindo 
interpretar todas as mudanças, principalmente por falta de treinamento e baixo nível 
técnico na área contábil. Em períodos anteriores ao ano de 2000 o uso de computadores 
interligados ainda passava por uma fase rudimentar. Com o advento da reestruturação, 
os funcionários (auditores internos) começaram a utilizar a internet como meio de 
comunicação interna e externa. Dentre os respondentes, essa mudança radical de 
procedimento não foi acompanhada pela grande maioria. Cerca de 67% deles (8 em 12) 
apontaram nas entrevistas que o excesso de mensagens, boletins, portarias, leis e 
mudanças de procedimentos nos trabalhos eram constantes e traziam volume 
exacerbado de informações, sendo praticamente inviável ler (e menos ainda assimilar) 
todas as informações que chegavam por via eletrônica.  

No gráfico 1, indica-se qual a percepção dos funcionários com relação às 
informações e sua aceitação, mudando a cultura de trabalho dos auditores. 

 

Gráfico 1. Grande quantidade de informações recebidas via computador. 
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Fonte: Entrevista feita pelo autor. 

 
 A equipe de Auditoria Interna do Rio de Janeiro, em pouco tempo estará 

aposentada. Atualmente não existe um processo de revitalização dos funcionários. Não 
há plano de carreira diferencial para os auditores internos. O quantitativo atual é próximo 
ao ideal, porém a capacidade técnica está muito abaixo do esperado para o 
desenvolvimento de atividades de auditoria que visem a melhoria de técnicas de controle, 
e principalmente de gestão dos recursos públicos. A partir disto ficou constatada a grande 
importância dos recursos humanos envolvidos na Auditoria Interna do Rio de Janeiro.   
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 Um fato curioso que todos os auditores entrevistados possuem curso superior, 
nas mais variadas especialidades, tais como matemática, comunicação social, 
programação financeira, informática, engenharia química, direito, administração, 
economia ou contabilidade. Apenas quatro dos entrevistados possuem especialização, 
todos na área genérica de “administração pública”, ou seja, nenhum dos 12 entrevistados 
possui qualquer especialização em auditoria ou em áreas afins, um fato preocupante para 
uma organização que passou por um processo de revitalização. 

 

4. Conclusão 

O presente artigo descreveu o papel dos fatores humanos na reestruturação da 
Auditoria Interna do INSS no Rio de Janeiro, destacando e focalizando a percepção dos 
Auditores Internos Regional com relação ao processo de modernização em seus 
aspectos de recursos materiais, desempenho humano e desempenho das funções de 
controle interno.  

O fator Recursos Humanos foi abordado como um problema a ser resolvido 
principalmente em resposta ao baixo desempenho em termos de produtividade. Durante 
a reestruturação, um fator positivo foi o de poder montar uma equipe com experiência em 
benefícios e em processos de licitação; atividades voltadas à missão do INSS. 

Os funcionários que foram envolvidos na Modernização da Auditoria Interna do 
Rio de Janeiro tiveram comprometimento e envolvimento com o que lhes estava sendo 
apresentado e proposto, em termos das mudanças a serem implantadas. Este 
comprometimento é fator altamente positivo e associado ou sucesso da mudança 
organizacional, pois são os servidores que vão implantar e implantam o que é proposto. 
No entanto, quase nunca ocorreram avanços rápidos, principalmente em função das 
dificuldades, incluindo as políticas, para capacitar de imediato todos os auditores 
envolvidos. 

Assim, os servidores são a favor das mudanças, mas se opõem ao exercício 
de várias funções concomitantemente aos de um servidor da auditoria. 

Na verdade há muitos outros tipos de resistências opostas ou vividas pelos 
servidores no processo de modernização da Auditoria Interna Regional do Rio de Janeiro 
do INSS. Em parte isso poderia ser interpretado à luz do modelo de Hirschman, pois a 
saída (exit) fica dificultada pela existência de estabilidade funcional nos emprego, 
enquanto que a voz (voice) é pouco utilizada, por se tratar de uma autarquia em que não 
prevalece a pessoa, mas o cargo (hierarquia).  

Devido à importância de maior controle, por haver grande volume de recursos e 
pessoas envolvidas, cabe realizar novas pesquisas para ajudar a desenvolver e 
implementar novas técnicas de auditoria e de controle, possibilitando desenvolver os 
órgãos públicos que carecem de recursos específicos e especializados.  
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RESUMEN 
 
O presente trabalho busca contribuir para a gestão de custos em organizações públicas 
e, mais especificamente, em denominadas de autarquias municipais de saneamento 
básico. Para tanto, foi necessário apresentar os conceitos relacionados a estas 
organizações, por meio de um breve histórico do setor e das autarquias de saneamento 
básico no Brasil, e sua evolução dentro do marco institucional e regulatório vigente. 
Complementar e sinteticamente, buscou-se apresentar as principais e complexas 
características de uma organização típica, dedicada à geração de produto (água tratada) 
e ampla gama de serviços, com alto valor social agregado, como devem ser definidos os 
serviços de saneamento básico. Após o tratamento desse referencial, o artigo se dedica à 
apresentação de casos múltiplos de gestão de custos e apreçamento de serviços, 
integrantes de diferentes áreas de negócios, com que uma organização caso, autarquia 
municipal de saneamento básico, atua. Com base na análise da estrutura e principais 
operações dessa organização, foram selecionados casos de aplicação de diferentes 
métodos e sistemas de custeio: custeio variável nos serviços de reparo de tubulação 
rompida; custeio por absorção no abastecimento de água e custeio por atividade nos 
serviços da contabilidade e controladoria. Como conclusões, são destacadas: a 
necessidade de integração de sistemas de informações do Orçamento e Contábeis, a 
adoção de uma Gestão Estratégica nos Custos, comportando diferentes sistemas, 
imprescindíveis para fundamentar políticas e estratégias de gestão voltadas para a maior 
qualidade e eficiência nos serviços e produtos, nessas complexas organizações. 
 
 Palavras-chave: Gestão de Custos. Saneamento Básico. Custos em Organizações 
Públicas. Métodos de Custeio. 
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1. Introdução 

O saneamento básico e mais especificamente o abastecimento de água e o esgotamento 
sanitário deve ser tratado como fator primordial para a efetivação das políticas públicas 
de infra-estrutura urbana, saúde e ambiente. O tratamento da água e dos esgotos tornou-
se elemento essencial à vida, em especial na urbe contemporânea, seja por torná-la 
acessível aos agentes usuários ou como é reciclada e tratada (esgoto), com reflexos 
diretos nos níveis de saúde pública, da preservação ambiental, de forma mais ampla 
como elemento essencial no planejamento e reordenação do crescimento urbano. A 
implantação e manutenção de sistemas de tratamento de água, e de esgotos, exigem dos 
governantes atitudes efetivas, eficazes e mais econômicas na busca da universalidade do 
saneamento básico. 

 

As autarquias municipais de saneamento básico, dentre os entes públicos que assumem 
essa função, no contexto brasileiro (a maioria das entidades são constituídas de agentes 
estaduais), têm papel importante no atendimento das comunas, e sua administração se 
torna complexa e de alta responsabilidade, considerando-se o ciclo captação, tratamento, 
distribuição, esgotamento, captação do esgotamento, reciclagem, descarte e 
aproveitamento de resíduos, do uso da água.  Tais responsabilidades só recentemente 
se encontram definidas e regulamentadas por dispositivos constitucionais, dentre os 
quais a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o projeto de Lei 219 (PLS), que passam a 
definir a titularidade entre municípios e estados no que dizem respeito ao Saneamento 
Básico. Este é um breve quadro dos fatores subjacentes à necessidade de 
aprimoramento da Gestão dos entes públicos dedicados ao saneamento básico, e em 
especial das autarquias municipais.  

 A gestão de custos passa a ser um vetor fundamental para essas organizações, uma vez 
que:  

 Atende às necessidades de transparência no controle dos gastos no 
orçamento público. 

 Deve permitir a avaliação do desempenho fiscal (receitas) e orçamentário 
(gastos correntes e dos investimentos). 

 Fundamentar a elaboração e análise de Projetos de Investimentos, 
fundamentalmente complementares, junto a Fundos Internacionais e 
Nacionais dedicados ao fomento na área de saneamento básico e de 
saúde. 

  Contemplar elementos de controle e aprimoramento quantitativo e 
qualitativo dos produtos e serviços finais e, acima de tudo de atendimento 
eficiente das demandas da comunidade, sob sua área de atuação. 

 Estabelecer bases fundamentais para as Políticas Públicas e processo 
decisório na eleição das prioridades de uma gestão pública. 

 Integrar sistemas para planejamento, acompanhamento e avaliação da 
eficiência e eficácia operacional da organização. 

 

O presente artigo sintetiza algumas análises contidas em estudo de caráter 
exploratório de maior amplitude já desenvolvido, focando evidenciar o estado da gestão 
de custos (pontos fortes e fracos) em primeiro lugar, e complementarmente demonstrar, 
diante das características operacionais complexas de uma organização caso, a 
necessidade da abordagem estratégica nos sistemas de gestão de custos, que atendam 
aos objetivos acima citados. A organização caso se constitui por uma autarquia municipal 
de saneamento básico do Estado de São Paulo, Brasil. 

2. Gestão de Custos em Organizações Públicas 
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O tratamento de custos em organizações públicas exige finalidade mais ampla, do que 
nas empresas privadas, por exigir uma aplicabilidade e efetividade mais ampla das 
entidades governamentais, conforme demonstrado anteriormente. 

Custos em organizações públicas é uma obrigação incluída na legislação brasileira das 
finanças públicas (Machado: 2005) ao tratar do controle de custos direcionado aos 
órgãos públicos, mais especificamente a serviços industriais, pela Lei Federal nº. 4.320 
de 17 de março de 1964, a qual estabelece normas gerais de direito financeiro para a 
elaboração e o controle dos orçamentos e balanços dos entes da Federação. Essa Lei 
em seu artigo 85 prevê: 

Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos 
custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços 
gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 
financeiros. 
 

O mesmo autor (p. 22-23) afirma ainda que a especificidade do artigo tem um objetivo, 
quando declina que: 

No caso, os principais serviços industriais aqui mencionados são 
os de fornecimentos de água, coleta e tratamento de esgotos, 
geração e distribuição de energia, dos quais, conforme modelo 
decisório torna necessário conhecer os custos para se determinar 
o preço, tarifas ou taxas. 
 

A mesma Lei, em seu artigo 99, define que “Os serviços públicos industriais, ainda que 
não organizados como empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial 
para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração 
patrimonial e financeira comum”, decorrendo que os órgãos públicos devem manter além 
dos sistemas previstos, orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, um 
sistema de custo industrial, quando as atividades do órgão, assim necessitassem. 
(MACHADO, 2005). 

 Machado Jr. e Reis (2003, p. 210), enfatiza ainda mais essa necessidade: 

A determinação de custos, especialmente no serviço público, não 
tem sido encarada com a objetividade que seria de desejar e os 
processos utilizados parecem ainda precários e complicados. É 
evidente, por exemplo, que um serviço de água e esgoto, 
operando à base de preços do mercado, para manter a eficiência 
ao longo do tempo, deverá possuir esquema que lhe permita 
saber quanto estão custando os produtos que oferece a 
população. De outro modo, sua situação financeira em breve não 
suportará os encargos e os serviços passarão a ser precários. 
 

A par da obrigatoriedade de regulamentação ao agente público, considerem-se as 
mudanças no cenário político econômico e social ocorrido nas últimas duas décadas, 
onde o Estado passou a operar sob uma plataforma de gestão baseada na eficiência, 
eficácia e efetividade, que o integrem a fontes de recursos para investimentos, existentes 
em órgãos internacionais para amenizar suas disparidades regionais e sociais. Sob o 
ponto de vista da eficácia interna por meio das suas instituições utilize as melhores 
práticas de gestão, com déficits operacionais crônicos, causa primária de uma economia 
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(e a sociedade) refém da inflação e, falta de investimentos prioritários para o seu 
desenvolvimento auto-sustentado. 

 

Silva e Pereira (2003, p. 6) adicionam que as vantagens da aplicação da gestão de 
custos em organizações públicas serão constatadas: 

 

Ao se verificar que a implantação de um sistema de custeamento dotará 
o poder público de um diferencial estratégico para o planejamento de 
gastos e programas estatais. Isto pode instrumentalizar e possibilitar aos 
gestores públicos utilizar deste recurso contábil para proporcionar 
barateamento da ‘máquina’ pública, dando transparência e eficiência aos 
gastos de recursos públicos entre outros. 
 

No que se refere à “transparência da gestão pública”, significa permitindo que os forma 
de controle dos gastos públicos, além da melhor avaliação de suas ações, por meio da 
participação representativa e popular, sejam escolhidas as melhores alternativas, dentre 
as políticas públicas disponíveis. (MELLO e SLOMSKI, 2005). 

Afonso (2000, p. 2) identifica ainda dois elementos para delinear um sistema de custos na 
Administração Pública: 

a) O plano de contas, capaz de fornecer a informação no grau de 
detalhe adequado; 

b) A determinação da unidade de custo, para resolver o problema 
referente à unidade em que o custo do serviço deve ser demonstrado. 

 
Além desses requisitos existe a necessidade de integração do sistema de informação de 
custo aos sistemas de contabilidade e de orçamentos, segundo Machado (2005). Enfatiza 
ainda a necessidade de adaptar conceitos de despesa no orçamento público ao que deve 
ser custo, pois todos os desembolsos são despesas, inclusive os investimentos e 
amortização de dívidas. Aperfeiçoamento significativo, neste sentido, de pleno 
conhecimento nos meios econômicos, foi conseguido por economias tomadoras de 
financiamentos em infra-estrutura, junto aos órgãos internacionais no que diz respeito à 
definição do déficit primário do governo. 

Outro cuidado ao transformar uma despesa pública em custos é o fato de que a fase de 
empenho da despesa (verificação da verba orçamentária e respectiva reserva a 
determinado credor), não pode ser considerada ainda um custo, pois nessa fase, o órgão 
público não recebeu as mercadorias ou serviços contratados, somente quando a despesa 
percorrer a fase de liquidação (entrega e aceite das mercadorias ou serviços), o fato 
gerador do custo ocorreu. 

Além disso, existem custos que não fazem parte da execução orçamentária, tais como: 

 depreciação de veículos e equipamentos; 
 consumo de materiais estocados; 
 provisões trabalhistas de férias e de décimo terceiro. 

 

Esses itens de custo fazem parte tão somente do sistema patrimonial. Portanto, a 
estrutura programática do orçamento pode ser utilizada como base para definição dos 
objetos de custo, mas a execução orçamentária requer o tratamento de uma gestão de 
custos para efetivamente atribuir custos aos objetos. Nesta mesma linha de tratamento, 
no sentido operacional da organização pública, os objetos de custo podem ser produtos, 
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serviços, processos, departamentos, programas, projetos e atividades, definidos no 
planejamento orçamentário, porém nem sempre o valor atribuído pela execução 
orçamentária a esses objetos, representa o seu custo real, uma vez que existem custos 
indiretos envolvidos em cada um desses objetos, os quais não fazem parte da alocação 
realizada pela execução orçamentária. (SILVA e PEREIRA, 2003). 

Verifica-se que há um amplo campo na gestão da organização pública para utilizar uma 
gestão de custos com base na integração de sistemas de gestão de custos com os 
sistemas orçamentários públicos. Machado (2005) enfatiza a necessidade de sistema 
desenvolvido para as finalidades da gestão pública e nesse ponto são raros os trabalhos 
de investigação e aplicação disponíveis. 

Mello e Slomski (2005) efetuaram pesquisa em 22 municípios do Estado do Paraná com 
mais de 40.000 habitantes e dessas nenhuma sequer havia implantado um sistema de 
apuração de custo, sendo que apenas 13,5% estão em fase inicial ou intermediária de 
discussões sobre quais métodos devem ser utilizados ou a forma de integração. Do que 
se deduz, que devem estas instituições estabelecer programas e projetos de 
investimentos em suas áreas de gestão, tanto sob o ponto de vista tecnológico como de 
seus gestores e operadores. Neste sentido, Vignoli et all (2002, p. 39) contribuem, ao 
afirmar que é necessário “desenhar um sistema inicialmente simples e planejar sua 
implantação de forma progressiva, escolhendo, em primeiro lugar, unidades com ações 
não muito complexas”. 

Neste contexto de tratamento, cumpre relembrar o modelo de gerenciamento de projeto 
de sistemas de gerenciamento de custos e desempenho de Kaplan e Cooper (1998: p. 
22-122), conforme sintetizado na figura a seguir:: 

Figura 1- Modelo de Estágios de Projetos de Sistemas de Custos. 

 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Cooper (1998, p. 23). 
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Com a devida adequação aos propósitos deste trabalho, adicionam-se, por 
responsabilidade de seus autores, algumas observações nas organizações públicas, a 
respeito dos estágios de seus sistemas de gestão (no caso, de Custos e Orçamentários). 

O Sistema de Estágio I é encontrado em instituições com controles e procedimentos 
contábeis inadequados até mesmo para geração de relatórios financeiros dentro do 
escopo do orçamento público. 

Ao tratar do Sistema de Estágio II, as organizações, nesse nível, detêm uma estrutura 
mais consistente de controles e procedimentos contábeis destinados ao atendimento do 
controle do orçamento, auditorias externas – tribunais de conta, e compatíveis 
minimamente à L.R.F. emitindo relatórios financeiros consolidados.  Entretanto quando se 
trata de informações e relatórios por áreas relevantes de operações e atividades, quanto 
a controles, ainda não atingiram o nível de custos e avaliação de desempenho, 
restringindo-se ao uso de tecnologia e sistemas informatizados de dedicação restrita 
(não-integrados).  

O Sistema de Estágio III evolui do estágio anterior, para geração de informações e 
relatórios gerenciais, incorporando sistemas informatizados desenvolvidos segundo suas 
necessidades de controles operacionais, adequados ao mesmo tempo, ao plano contábil 
orçamentário público e que, conforme colocaram Penha e Lira (1999), procuram “refletir a 
realidade das operações da empresa”.  

Por fim, o Sistema de Estágio IV, caracteriza instituições com um alto domínio do 
ambiente organizacional, utilizando-se de sistemas que integram todas as áreas, e, 
propiciando a emissão de relatórios financeiros, como também, de relatórios gerenciais 
para a tomada de decisão. A organização demonstra grande experiência no estágio 
anterior, ampliando o grau de complexidade e integração do sistema, dedicado à gestão 
orçamentária, operacional e de avaliação de desempenho (incluindo indicadores 
qualitativos), demonstrando assim conhecimentos consolidados de gestão, processos e 
informações gerenciais. (PENHA e LIRA, 1999). 

Em vista do exposto, a implementação da gestão de custos, é um processo evolutivo do 
tratamento de custos também nas instituições governamentais, principalmente, quando 
analisadas sob a óptica da gestão de custos para avaliação por desempenho. 

 

3. O Caso da Empresa Municipal de Saneamento Básico.  

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) do Município de Mogi Mirim, estado de 
São Paulo, organização autárquica22, criada em 15 de março de 1970, Lei Municipal nº. 
719/1970. O SAAE possui uma presidência e duas diretorias, sendo uma ligada à área 
administrativa financeira e outra a área operacional e de obras. Esse nível da estrutura 
dispõe de poderes de decisões atinentes a: 

 investimentos em obras e equipamentos; 
 ampliação e/ou manutenção das redes de água e de esgotos; 
 reajuste da estrutura de tarifas; 

                                                            

22 Autarquia é forma de descentralização administrativa, criada por lei, com patrimônio oriundo de entidade 
estatal a que se vincula, com bens e rendas de patrimônio público, sujeita ao controle de vigilância, 
orientação e correção, controle financeiro pelo Egrégio Tribunal de Contas, com privilégios tributários e 
prerrogativas de entes estatais, além de outros que lhe forem conferidos na lei. Conceito simplificado com 
base em Kohama (1989: p. 25 – 40).  
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 contratação de serviços terceirizados; 
 aumento de quadro de pessoal; 
 reestruturação do plano de carreira dos funcionários; 
 representam a entidade perante os órgãos e entidades externas; 
 execução orçamentária. 

Em sua estrutura atual, constam cinco divisões existentes responsáveis pelas atividades 
fins e meios, as quais abrangem seções ou setores específicos, responsáveis pelos 
seguintes serviços: 

 Abastecimento de água e coleta de esgotos; 
 Manutenção do sistema; 
 Ligações de água e esgotos em residências, comércios e indústrias; 
 Ligações provisórias para atendimento de shows, circos, parques; 
 Fiscalização de ligações de água e esgotos irregulares, ou violação de lacre; 
 Leitura e emissão simultânea de contas de água e esgotos; 
 Corte por falta de pagamento da tarifa; 
 Mudanças de cavaletes e aferição de hidrômetros; 
 Apreciação de projetos, fornecimento de habite-se e loteamentos; 
 Atendimento ao público; 
 Transporte e fornecimento de água em caminhão tanque; 

 

Como atividades meio: 

 Recursos humanos, folha de pagamentos e segurança do trabalho; 
 Compras e almoxarifado; 
 Licitações e jurídicas; 
 Contabilidade e tesouraria; 
 Faturamento e controle de contas; 
 Engenharia sanitária e civil; 

 

A autarquia atende a 100% da população da zona urbana do município, com o sistema 
de abastecimento de água (28.807 ligações) e, 80% com o sistema de coleta de esgotos 
(27.415 ligações de esgotos). O fornecimento de água apresenta uma extensão de 379,1 
km da rede e, 290,0 km de coleta de esgotos, além dos pontos de bombeamentos, em 
número de 24, com 3 equipamentos/ unidade, das quais estando uma de reserva técnica. 

O organograma seguir apresentado sintetiza os detalhes da instituição: 
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Fig. 2 – Estrutura Organizacional do SAAE 

 

 

 

Fonte: estruturado pelos autores.  

 

Em relação à tecnologia de informação utilizada, pode ser verificado que a autarquia 
possui 35 computadores integrados em rede, e conectados a 4 servidores, dedicados à: 
atividades administrativas, financeiras e de controle específicos como o de ordens de 
serviço para o pessoal da manutenção, ou para o controle do tratamento de água. A 
plataforma do sistema operacional é Windows, bem como a rede que se utiliza do 
Windows NT. 

 

A gestão de informações é feita por 4 sistemas diferentes e não integrados:: 

 Sistema de faturamento – responsável pela administração das contas e 
controle dos devedores, incluindo a dívida ativa - a emissão das contas é 
simultânea, ou seja, os equipamentos de leitura emitem as contas no 
momento da leitura. É dedicado também, para a emissão e controle das 
ordens de serviço, para área de manutenção das redes de abastecimento de 
água e coleta de esgotos; 

 Sistema contábil, financeiro e orçamentário – responsável pelo controle 
orçamentário, contabilidade, tesouraria, compras, almoxarifado e controle do 
imobilizado; 

 Sistema de folha de pagamento – responsável por todas as rotinas da folha 
de pagamento, controle de férias, cartão de ponto e controle de convênios; 

 Sistema de controle do tratamento de água – responsável pelo controle da 
estação de tratamento de água; 
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Dois desses sistemas possuem desenvolvimento terceirizado e específico para a 
autarquia, o sistema de faturamento e o de controle do tratamento da água. O sistema 
contábil e financeiro está contratado sob licença de uso e, portanto não possui 
desenvolvimento específico, bem como o de folha de pagamento, sendo cada um locado 
por empresas diferentes. 

 

Não existe setor ou equipe de desenvolvimento de sistemas informatizados e, portanto, 
toda e qualquer alteração nos sistemas existentes depende de empresas 
desenvolvedoras ou terceirizadas e que contem linguagens diferentes de programação. 
Apresenta uma rede de comunicação interna, entre as estações de trabalho. Somente 
algumas estações têm acesso à internet de banda larga. 

 

Por estas características a autarquia pode ser categorizada dentro do estágio II, com 
alguns sistemas sendo ampliados para atender novas atribuições do poder público.  

(Lei Municipal nº. 872 de 27/12/1972, artigo 1º, que alterou o parágrafo único do artigo 6º, 
da Lei Municipal nº. 719 de 09/03/1970, determinando que: “as tarifas, tributos ou 
contribuições do SAAE serão fixados com base no custo operacional do serviço”). 

 

Dentre as novas atribuições legais, o sistema administrativo estruturou planilhas de 
custos, com o propósito de identificar a defasagem, em percentual dos custos médios/ m³ 
de água tratada, como base controle e modificação de reajustes na estrutura tarifária, a 
fim de inserir subsídios (compensações) cruzados, entre os pequenos consumidores e 
consumidores maiores.. 

 

O cálculo da tarifa toma por base o valor arrecadado total, sem classificar por categorias 
de receitas e, da mesma forma, os gastos não são diferenciados entre custos e 
despesas, tratando todas as despesas orçamentárias, como custos, com exceção das 
despesas de capital, investimentos e amortização de dívidas. Esta aferição de custos 
inclui uma taxa de depreciação acelerada. 

 

Este subsistema de planilhas processa dados por centros de custos, que correspondem 
às seguintes atividades: 

 

 Captação 
 Tratamento 
 Distribuição 
 Manutenção da Rede de Água 
 Manutenção da Rede de Esgotos 
 Administração 

 

Mesmo ao se considerar este estágio no que se refere à gestão dos custos, a partir do 
sistema de planilhas, mediante a utilização mais detalhada de dados oferecidos e melhor 
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integração no sistema de gerenciamento de informações, foi possível gerar relatórios 
mais específicos para diferentes áreas. Os casos sintetizados a seguir constituem os 
elementos mais consistentes e comprobatórios de processos evolutivos que a instituição 
pública, objeto do estudo, para uma evolução de suas práticas e conhecimento na gestão 
de custos, além de resumir os resultados e benefícios para um melhor desempenho de 
áreas e da própria organização como um todo.  

 

3.1 Custeio Variável nos Serviços de Reparos em Tubulação Rompida 

O método de custeio variável (ou direto) pode ser aplicável ao custeamento, de serviços 
de manutenção da rede, uma vez que, somente serão apurados os custos efetivos do 
serviço executado, deixando apartadas as questões de apropriação de custos indiretos, 
principalmente com relação à subjetividade na escolha do critério de rateio, por mais 
estudado e analisado que seja. 

 

A base conceitual do método é a de que os custos indiretos devem ser tratados por 
período e não apropriados a produtos ou serviços e, no caso do SAAE, a apropriação de 
custos indiretos pode afetar sua principal aplicação: a avaliação do desempenho. Esta 
observação se alinha aos conceitos apresentados pro Machado (2005, p. 129) quando 
indica que: 

O primeiro argumento em defesa do custeio direto é que esse 
método, por não conter qualquer tipo de rateio, permite analisar o 
desempenho dos gestores e das políticas públicas com maior 
objetividade e sem as intermináveis discussões a respeito dos 
custos gerais transferidos. [...] 

 

Ao tomar como base ainda, os conceitos de Collato e Reginato (2005, p. 3) de que: “O 
método de Custeio Variável não alocando os custos e despesas fixas aos objetos de 
custeio, torna-se vantajoso à medida que isenta a informação de possíveis distorções. 
[...]”. Para aplicação do método de custeio direto ou variável optou-se pelo cálculo e 
posterior análise de custos do serviço de reparos em tubulação rompida, que possui 
particularidades relevantes para estruturação do modelo. A principal particularidade no 
custeio desse serviço é de que sua acumulação é por ordem e, portanto, cada serviço 
realizado, terá um custo calculado. Importante observar, que esse tipo de serviço não é 
passível de tarifa, uma vez que é conceituado como obra pública, coberta por receitas 
orçamentárias e pagamento de empenho de serviços contratatos, quando utilizados na 
ordem. O conceito estrito de custeio variável e margem de contribuição conhecido na 
literatura é aplicado neste caso no sentido lato, uma vez que o preço (receita) não pode 
ser individualizado para cada serviço realizado. No entanto, a sua adoção e 
implementação, podem gerar elementos importantes, para a avaliação de custo e 
controle de desempenho. Alguns novos procedimentos devem ser exigidos, além dos 
dados de identificação do solicitante, da localização e ocorrência do serviço, deve-se 
registrar a anotação dos seguintes dados: 

 Identificação dos funcionários da equipe que realizou o serviço; 
 Tempo (em horas) de execução do serviço; 
 Tamanho em m² do rompimento realizado na pavimentação; 
 Tipos e quantidades de materiais, ferramentas e Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI´s) utilizados; 
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A aplicação do método para custeio dos reparos em tubulação rompida exige ainda o 
levantamento dos seguintes itens e respectivos valores, específicos a cada ordem de 
serviço: 

 Mão-de-Obra Direta: com base na anotação da identificação dos funcionários 
que compõem a equipe responsável pela execução da ordem, um encanador 
e um ajudante, (descrita na demonstração do método como equipe “A”). A 
taxa unitária de mão-de-obra (segundo custo padrão desenvolvido no 
sistema) x horas utilizadas, resultam no custo total de mão-de-obra direta da 
ordem; 

 Materiais Diretos: os tipos de materiais e quantidades utilizadas são apurados 
com base nas informações anotadas, que multiplicadas pelo valor do preço 
médio constante do controle de estoques para os materiais utilizados, 
aferidos pelo sistema de controle de estoques, anotando devoluções 
periódicas; 

 Serviços Diretos (terceirizados): calculados com base na anotação da 
extensão do rompimento realizado na pavimentação multiplicado pelo valor 
cobrado pela empresa contratada; 

 Depreciação: o cálculo da depreciação e amortização diretas é com base nos 
equipamentos e EPI´s utilizados para realização do serviço multiplicados pela 
taxa de depreciação individual dos mesmos (em base horária). 

 

O Custo Total Direto apurado resulta no custo do reparo/metro. 

A seguir apresenta-se uma demonstração de cálculo de um serviço de reparo em 
tubulação rompida: 
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Tabela 1: O Custeio Variável nos Reparos em Tubulação Rompida 

 

Fonte: Dados primários levantados com base na Contabilidade do SAAE. 

 

O sistema possibilitou: 

 O controle da ocupação da força de trabalho, dos materiais e serviços 
utilizados e dados técnicos do reparo. 

  verificar o desempenho de equipes e recursos utilizados. 
 comparação de preços das atividades envolvidas no reparo, com os 

preços de mercado, possibilitando gerar informações para decisões 
entre executar ou contratar serviços especializados. 

 Aplicabilidade nos serviços tarifados normalmente de procedimentos 
padronizados para efeito de cálculo e avaliação da margem de 
contribuição. 

 

3.2 Custo Integral (Absorção) na Divisão Abastecimento de Água 

Este sistema se caracteriza por acumular custos diretos e indiretos aos produtos ou 
processos finais a consumidores. O serviço de abastecimento de água possui 
particularidades importantes na forma de obtenção dos dados a serem trabalhados, pois 
utiliza tanto o sistema de acumulação de custos por processo, quanto por ordem. 

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTEIO DIRETO OU VARIÁVEL
Serviço: Reparos em tubulação rompida
Ordem de serviço nº 1010
Extensão dos reparos: 1,2 m.  tubulação de 6 polegadas
CUSTOS DIRETOS Valor Unid. Quant. Valor

Base Utiliz. da O.S.
Mão-de-Obra Direta 55,80     

Equipe "A" 13,95 hora 4,0       55,80     

Materiais Diretos 176,40   
Tubulações 80,00       metro 1,5 120,00   
Conexões 15,00       peças 2,0 30,00     
Outros Materiais 8,80 kg 3,0 26,40     

Serviços Diretos Contratados 126,00   
Recuperação asfáltica 35,00 m² 3,6 126,00   

Depreciação 1,94       
Ferramentas 0,29070 hora 4,0 1,16       
EPI´s 0,19380 hora 4,0 0,78       

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 360,14   

Classificação dos custos VALOR
Custos Diretos 360,14     
Custos Indiretos -           

TOTAL DOS CUSTOS 360,14     
Extensão reparada 1,2           
Custo do reparo por metro 300,115   

CÁLCULO DO CUSTO POR METRO
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A seguir são apresentados os processos, atividades envolvidas no abastecimento de 
água, correspondendo-lhes a gestão adotada para os custos: 

 Captação: acumulação por processo; 
 Tratamento: acumulação por processo; 
 Distribuição 
 Manutenção mecânica: acumulação por processo; 
 Manutenção elétrica: acumulação por ordem; 
 Transporte de água: acumulação por ordem; 
 Reparos em tubulação rompida: acumulação por ordem. 

 

 

A estruturação do custeio integral se integrou aos diferentes sistemas orçamentários e da 
contabilidade, para tratamento dos Custos Diretos, conforme a seguir: 

 

 Mão de Obra Direta: os valores são compostos da folha de salários dos 
três setores que compõem o serviço de abastecimento de água, captação, 
tratamento e distribuição. 

  Materiais Diretos: os produtos químicos e os materiais diversos que são 
utilizados para a captação e tratamento são controlados pelo almoxarifado, 
com base nas requisições de materiais, ou ainda, pela movimentação 
direta de entrada e saída, como é o caso dos produtos químicos, que 
entram o controle de estoques. Quanto aos materiais para distribuição 
deverão ser somadas as requisições específicas para os serviços 
realizados de reparos em tubulação rompida, manutenção mecânica e 
elétrica; 

 Serviços Diretos: são calculados com base no centro de custos do sistema 
orçamentário da contabilidade, que acumula os valores de serviços 
contratados para a captação, tratamento e distribuição. 

 Depreciação: são relacionados todos os equipamentos alocados 
diretamente à captação, à estação de tratamento e aos pontos de 
distribuição de água. Da mesma forma identificam-se os imóveis e a rede 
adutora e de distribuição de água. 

 

O tratamento dos Custos Indiretos da Divisão: 

 

 Mão-de-Obra Indireta: o valor total de salários, encargos sociais, 
benefícios e provisões com a Diretoria de Operações e Obras, que 
atende outros serviços, além do abastecimento de água, serão rateados 
com base no percentual de participação dos custos diretos no total de 
despesas da unidade orçamentária de produção, constante no sistema 
orçamentário. Quanto a Chefia da Divisão de Manutenção o rateio sobre 
o total do cálculo da mão-de-obra será realizado com base na 
participação da MOD do serviço sobre a mão-de-obra total da 
manutenção da rede de água e de esgotos, visto que o mesmo atende 
ambas as atividades: 

 Materiais e Serviços Indiretos: são os valores referentes à manutenção 
de veículos e de combustível referentes à sua utilização funcional. Com 
base no valor total mensal desses gastos o rateio será proporcional ao 
percentual de participação de km percorridos para os serviços 
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específicos de abastecimento de água sobre o total de km percorridos 
pela frota, extraído dos controles existentes. 

 Por fim o cálculo dos custos por m³ foi efetuado com base na somatória 
dos custos diretos e indiretos dividido pelos m³, medidos no mês, para 
faturamento, do serviço de abastecimento de água. 

 

Os cálculos de cada item especificado anteriormente estão resumidos na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: O Custeio por Absorção no Serviço de Abastecimento de Água 

 

Fonte: Dados primários da Contabilidade. 

 

Cumpre observar que uma das variáveis importantes (base técnica) se refere ao volume 
medido em m³, que está sujeito às variações de perdas ocorridas no sistema e influencia 
diretamente no resultado do custo por m³.  Este sistema propicia avaliar a sensibilidade 
nos custos em função do volume produzido real, comparativamente ao consumido e 
tarifado (receita), exigindo, pois um controle efetivo das perdas, como indicador de 
desempenho das diferentes fases operacionais envolvidas nessa divisão e agora 
explicitadas com o sistema proposto. Além disso, expandir a precisão de base técnica 
com relação ao custo de energia elétrica, para aferição também às diferentes fases. 

 
 Custeio Baseado em Atividades em Contabilidade e Controladoria. 

Dado o especial interesse para a gestão dos custos, selecionou-se a função da 
Contabilidade e Controladoría em função das especificidades operacionais em atender a 

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTEIO POR ABSORÇÃO
Serviço: Abastecimento de água
Período: junho/2006
CUSTOS DIRETOS Valor CUSTOS INDIRETOS Valor Critério % Valor

Total Rateio Rateio Apropriado
Mão-de-Obra Direta 66.460,26     Mão-de-Obra Indireta 7.384,47       4.167,86        

Captação 16.831,86     Diretor de Operações e Obras 4.809,10       1 59,89   2.880,17        
Tratamento 26.450,06     Chefia da Divisão de Manutenção 2.575,37       2 50,00   1.287,69        
Distribuição 23.178,34     

Materiais e Serviços Indiretos 11.698,68     7.838,12        
Materiais Diretos 128.878,37   Manutenção Veículos 3.873,84       3 67,00   2.595,47        

Produtos Químicos 70.023,36     Combustíveis de veículos 7.824,84       3 67,00   5.242,64        
Materiais Diversos 23.502,96     
Materiais da Manutenção 35.352,05   

Depreciação 6.458,33       4.327,08        
Serviços Diretos 220.545,02   Veículos 6.458,33       3 67,00   4.327,08        

Energia Elétrica 185.305,53   
Outros Serviços 35.239,49     TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS 25.541,49     16.333,06    

Depreciação 48.474,98     
Equipamentos 2.550,00       Classificação dos custos VALOR
Bens imóveis 13.566,00     Custos Diretos 464.358,63   
Rede Adutora 11.697,96     Custos Indiretos 16.333,06     
Rede de Distribuição de Água 20.661,02     TOTAL DOS CUSTOS 480.691,68   

m³ medidos no mês 387.790        
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 464.358,63 Custo do serviço por m³ 1,240            

Lista de critéiros de rateio
nº Critério
1 Percentual de participação dos custos diretos sobre o total de despesas da unidade orçamentária da produção
2 Percentual de participação da MOD do serviço sobre a Mão-de-Obra total da manutenção das redes de água e esgotos
3 Percentual de participação de km percorridos para serviços específicos de abastecimentos de água sobre o total

CÁLCULO DOS CUSTOS POR M³  - RESUMO
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diferentes necessidades da instituição, regulamentares públicas, orçamentárias e de 
eficácia da gestão tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo. O caso apresentado, 
em que pese às deficiências integradoras e consistentes existentes nos diferentes 
sistemas de informatização para a gestão, demonstra mesmo no estágio atual a 
possibilidade de geração de informações para decisões que visem aprimoramento do 
desempenho da própria área estudada, como dos efeitos de seus serviços na cadeia de 
usuários internos e externos, com que se relaciona. Neste sentido, a citação de Dutra 
(2003, p. 234) é oportuna: esse método atribui aos objetos de custeio – produtos, 
serviços, clientes etc. - todos os custos e despesas, sendo os diretos por apropriação e 
os indiretos rastreados por direcionadores de custos. [...]”.  

No caso estudado, os benefícios do método são notados pela possibilidade de se apurar 
o custo de atividades que, por outros métodos estão classificados como despesas. É o 
que ocorre com as atividades relacionadas com a Unidade de Apoio – Administração, 
onde são calculados custos relativos à elaboração da folha de pagamento, ou aos 
recursos humanos como um todo, ao almoxarifado, a manutenção de veículos, ao 
processamento do faturamento, entre muitos outros.  

Como exemplo, pode-se citar o que ocorre atualmente na autarquia em relação à 
elaboração de projetos de obras, os quais são terceirizados, com exceção do projeto 
hidráulico, sob responsabilidade da Engenharia Civil, da entidade, responsabilidade esta 
ligada com atividades de aprovação de projetos de loteamentos e da liberação de habite-
se de construções concluídas. Foram obedecidos os seguintes passos na aplicação do 
sistema ABC, na Contabilidade e Controladoría: 

 Salários, encargos, benefícios e provisões: os valores são aqueles obtidos 
pelo sistema de folha de pagamento: 

 Materiais de consumo: são os materiais de expediente, valorizados com base 
nas requisições efetuadas no mês e no controle de estoques do almoxarifado 
que informa o total de consumo ocorrido especificamente para essa atividade; 

 Serviços de terceiros: se referem aos serviços específicos consumidos pela 
atividade, de locação de sistema nformatizado, telefone valorizado pelo 
relatório de consumo do programa de telefonia, energia elétrica rateada pelo 
espaço e equipamentos utilizados, valorizados pela apropriação ao centro de 
custo do sistema orçamentário das despesas liquidadas; 

 Depreciação de equipamentos: valorizados com base nos equipamentos 
utilizados e no sistema de controle do imobilizado; 

 Rastreio da divisão de recursos humanos: os valores são alocados com base 
na taxa unitária do direcionador da atividade de recursos humanos, que é a 
quantidade de funcionários que os recursos humanos administram. A taxa 
desse direcionador foi calculada com base nos recursos consumidos pela 
atividade de recursos humanos dividida pelo número de direcionadores (130). 

Em seguida foram estabelecidas as tarefas e seus direcionadores, que compõem a 
atividade e os respectivos tempos de execução de cada uma, em percentual da base 
mensal, que multiplicados pelo valor total calculado pelo consumo de recursos, resultam 
no valor total de cada tarefa. As tarefas, os tempos de execução e seus direcionadores, 
identificados foram: 

 Emitir empenhos: foram calculados no mês observado 100 empenhos por 
mês que consomem 37,2% do tempo total da atividade, que envolve desde a 
recepção do pedido de empenho, sua classificação orçamentária, digitação 
no sistema, impressão e montagem do processo de empenho; 

 Liquidar empenhos: foram calculadas 120 liquidações no mês, que 
consomem 18,1% do tempo e envolve a recepção de Notas Fiscais, sua 
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conferência e identificação a que empenho se refere, digitação no sistema e 
montagem do processo; 

 Preparar borderôs de pagamentos: apurou-se 3,6% do tempo da atividade 
para elaboração de 22 borderôs de pagamentos, que se resumem a 
separação dos processos de empenhos por vencimento, elaboração de 
listagem de acompanhamento, para envio à tesouraria; 

 Atender fornecedores: para essa tarefa foram calculados 8,7% do tempo da 
atividade e representou um atendimento de 56 fornecedores, que envolve os 
questionamentos quanto à precisão de pagamentos, aspectos fiscais e legais 
dos processos de empenhos, retenções efetuadas, envio de comprovantes de 
pagamentos; 

 Atender a área de compras e licitações: calculou-se 10,8% do tempo da 
atividade, com atendimento de 64 consultas no mês, referentes ao estudo de 
viabilidade de compra em relação à dotação orçamentária, classificação das 
compras pelo código orçamentário e centro de custos; 

 Preparar balancetes e relatórios: no mês foram calculados a elaboração 8 
balancetes e relatórios que consumiram 14,4% do tempo total da atividade e 
refere-se à preparação dos balancetes financeiros e orçamentários, relatórios 
gerenciais preparação em planilhas, análise de dados, definição de formato 
de apresentação, e divulgação de resultados. 

 Arquivar processos de empenho: calculou-se que foram realizados arquivos 
de 120 processos de empenho no mês, demandando 3,6% do tempo, 
referentes à recepção dos processos devidamente quitados pela tesouraria e 
respectivo arquivo dos mesmos; 

 Elaboração de dotação orçamentária: com base na elaboração de 12 
reservas processadas, e que absorveram 3,6% do tempo total da atividade, 
envolvendo pesquisa, análise e aprovação da reserva em processos de 
compras e licitatórios. 

Uma vez efetuado o levantamento dos recursos consumidos, tarefas, tempo de execução 
e respectivos direcionadores, foi realizado em uma última etapa o cálculo do custo 
unitário dos direcionadores.  

A tabela 3, apresentada a seguir, sintetiza a identificação das principais atividades da 
área em estudo, a respectiva relação dos custos gerados, o número de direcionadores 
identificados e utilizados, para obtenção de custos unitários das mesmas. 
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Tabela 3: Custeio Baseado em Atividade da Contabilidade e Controladoria. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O custo unitário dos direcionadores no modelo proposto evidencia que a atividade 
preparação de balancetes e relatórios apresenta maior custo, indicando a necessidade de 
análise em maior detalhe dos procedimentos e elos com outras atividades (internas e 
externas) da Contabilidade e Controladoria, visando maior integração de execuções e 
sistemas de informações, diminuindo etapas e o ciclo total de elaboração e análise dos 
referidos relatórios. O que requer identificar atividades e cadeia de valores para a 
customização do serviço. Esta customização abrange ainda, redefinir entre diferentes 
fornecedores de sistemas (contábil, orçamentário e controles) os investimentos e custos 
de integração entre os mesmos. Em uma ponta da cadeia estão os consumidores 
(internos) desses, relatórios gerenciais, onde caberia um estudo sobre a necessidade de 

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES
Atividade: Contabilidade
Mês: Julho de 2006

RECURSOS VALORES Rastreamento da divisão de recursos humanos
Salários, Encargos, Benefícios e Provisões 5.425,06     Consumo de recursos pela divisão 3.419,70               
Material de consumo 335,00       Quantidade de funcionários na folha 130                       
Serviços de terceiros 800,00       Custo por funcionário da atividade 26,31                  
Depreciação de equipamentos 108,92       
Recurso rastreado da divisão de recursos humanos 52,61         

TOTAL 6.721,59   

Tarefas por Atividade Tempo Consumo
Recursos

Emitir empenhos 37,2% 2.499,36               
Liquidar empenhos 18,1% 1.213,28               
Preparar borderos de pagamentos 3,6% 242,66                  
Atender fornecedores 8,7% 582,38                  
Atender área de compras e licitações 10,8% 727,97                  
Preparar balancetes e relatórios 14,4% 970,63                  
Arquivar processos de empenho 3,6% 242,66                  
Reservar dotações orçamentárias 3,6% 242,66                  

TOTAL 100,0% 6.721,59             

Tarefas por Atividade Direcionadores Quantidade
Direcionadores

Emitir empenhos Quantidade de empenhos 100
Liquidar empenhos Quantidade de liquidações 120
Preparar borderos de pagamentos Quantidade de borderos 22
Atender fornecedores Quantidade de atendimentos 56
Atender área de compras e licitações Quantidade de atendimentos 64
Preparar balancetes e relatórios Quantidade de balancetes e relatórios emitidos 8
Arquivar processos de empenho Quantidade de processos arquivados 120
Reservar dotações orçamentárias Quantidade de reservas 12

Tarefas por Atividade Consumo Quantidade Custo 
Recursos Direcionadores Unitário

Emitir empenhos 2.499,36     100 24,99                        
Liquidar empenhos 1.213,28     120 10,11                        
Preparar borderos de pagamentos 242,66       22 11,03                        
Atender fornecedores 582,38       56 10,40                        
Atender área de compras e licitações 727,97       64 11,37                        
Preparar balancetes e relatórios 970,63       8 121,33                      
Arquivar processos de empenho 242,66       120 2,02                          
Reservar dotações orçamentárias 242,66       12 20,22                        

TOTAL 6.721,59   

CUSTO UNITÁRIO DOS DIRECIONADORES

CONSUMO DE RECURSOS

DEFINIÇÃO DOS DIRECIONADORES
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relatórios, propondo como uma das soluções, relatório único para vários setores ou 
pessoas. Na outra vertente, relatórios externos (balancetes financeiro e orçamentário), de 
novos modelos a serem estruturados e adequados aos interesses específicos, desde que 
atendendo à regulamentação da legislação municipal e da auditoria pública. 

O segundo maior custo verificado é o de emissão de empenhos, que igualmente, em se 
analisado a cadeia de valores, o gestor deve pensar em readequações que envolvem a 
contratação de um sistema integrado autorização de pagamentos, que emita os 
empenhos de forma integrada, diminuindo o tempo de elaboração do conjunto de 
empenhos no relatório periódico. Paralelamente, podem ser revistos os processos em 
relação a compras e licitações, onde os próprios funcionários ao proceder a finalização 
da compra emitem o empenho, resultando em perda de tempo com emissão de 
solicitação de empenhos e envio a contabilidade, para emissão de um processo que pode 
ser realizado, sem maiores transtornos, pelo próprio pessoal de compras. 

 

4- Conclusões 

Considerando o estágio de gestão dos custos fundamentado no sistema de planilhas, que 
pode ser considerado sinal de evolução das necessidades de seus gestores, observa-se 
que fundamentalmente foi motivado para cumprimento da legislação pertinente ao órgão, 

em especial da contabilidade orçamentária e de avaliação ou fixação dos serviços 
tarifados. Além disso, pode-se constatar que: 

 

 Para efeito de estabelecimento de tarifas, deve-se levar em consideração o 
orçamento de investimentos e a amortização de dívidas, a planilha adotada 
não prevê esses itens e apenas trata dos investimentos ao utilizar uma taxa 
de depreciação acelerada sobre os investimentos realizados; 

 Alto grau de subjetividade em relação à apropriação das despesas aos 
centros de custos, pela falta de conhecimento em custos dos operadores do 
sistema orçamentário; 

 Não há integração entre os sistemas contábil, financeiro e orçamentário, bem 
como o de receitas com o sistema de planilha de custos; 

 Gestores deste sistema, constituídos por poucos funcionários habilitados a 
assumir o processo de alimentação, primária de dados, os quais geralmente 
com atribuições e atividades em outros órgãos; 

 Impossibilidade de avaliação de desempenho em diversos serviços 
considerados relevantes, neste primeiro estágio de gestão de custos, em 
decorrência da pequena capacidade e iniciativas para identificar nas 
atividades fatores técnicos básicos para sustentar um sistema de custeio mais 
completo e integrado, que deveriam ser inseridos nas rotinas e procedimentos 
tanto das áreas objeto, como dos gestores do próprio sistema; 

 

Conclusivamente, o que se destaca é a limitada função do sistema de planilhas adotado, 
pois tem a finalidade de servir apenas como balizamento para a avaliação e fixação de 
tarifas, deixando de contemplar os benefícios das informações nelas geradas para a 
análise de custos.  

 

Tal constatação, além daquelas identificadas ao longo do trabalho, permite 
afirmar que a autarquia se encontra no início de maturação de um estágio II (retomando o 
modelo de Kaplan e Cooper (1998) de gestão de custos e desempenho, mesmo 
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considerando que esta organização tenha que atender a requisitos mais amplos, dada 
sua natureza e finalidade, do que uma empresa voltada para produtos ou serviços de 
mercado. porque, existem necessidades de informações para a administração da 
autarquia que não estão  

Ressalte-se que a autarquia pesquisada e analisada, por não possuir uma gestão de 
custos, poderia usufruir dos elementos constantes dessa investigação, para que de forma 
consistente e planejada, estruture um sistema integrado de gestão de custos, 
fundamentado em diferentes métodos, isto é, amadurecendo suas competências de 
gestão. 

Os casos apresentados, incluindo análises e resultados refletem em primeiro lugar, a 
necessidade de um processo persistente incorporação do conceito moderno de gestão 
estratégica de custos, com o objetivo superar com maior velocidade etapas de 
amadurecimento quanto às habilidades necessárias (de dirigentes e gestores) voltadas, 
para um desempenho superior e sustentado (Porter: 1998) de um empreendimento com 
funções tão complexas como são as autarquias de saneamento (e outras organizações 
similares de serviços industriais).  

 Considere-se ainda que no Brasil, o contexto em que estas organizações se encontram, 
tem se alterado substancialmente, como decorrência de políticas públicas mais eficientes 
e consistentes para os setores da saúde e ambiente. Preceitos regulatórios (L.R.F.; 
P.L.S.: projeto lei 209), de ordenamento de atividades setoriais público-privada (Agências 
Reguladoras), além da ampliação de fontes substanciais de recursos para o 
desenvolvimento social (B.N.D.E.S.: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social; C.E. F: Caixa Econômica Federal, Instituições Externas, dentre outras) constituem 
vetores de pressão permanente sobre as organizações de saneamento básico para 
melhoria contínua no desempenho de sua gestão e operações.  Encontra-se superado, o 
conceito tradicional de se constituir em processo administrativo de atender aos requisitos 
da contabilidade e orçamento público ou tão somente para fixação de tarifas para seus 
serviços.  

Dentro dos limites e finalidades deste trabalho, síntese de estudo mais amplo de 
investigação buscou-se tão somente, ampliar e contribuir para o amadurecimento da 
gestão dessas organizações no sentido de um desempenho superior, que promova: 

 

 Integração entre o Planejamento e o Controle, com base em indicadores de 
desempenho qualitativos e quantitativos; 

 Efetivar a transparência na gestão dos recursos públicos; 
 Verificar a eficiência da gestão; 
 Avaliar a eficácia de mudanças tanto em termos quantitativos, como de 
qualidade dos resultados. 

 Controlar e avaliar os gastos; 
 Auxiliar a tomada de decisão. 
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RESUMO 

O pregão foi instituído na legislação de licitações brasileira no ano de 2002 através da lei 
nº 10.520 como uma alternativa às outras modalidades de licitação já regulamentadas 
pela lei nº 8.666/03, buscando tornar os processos de compras da administração pública 
e suas empresas, mais rápido, transparente e menos oneroso ao erário. Criar 
mecanismos legislativos e administrativos que permitam um melhor gerenciamento dos 
gastos públicos e avaliação de com o que, quanto e como se gasta para manter a 
máquina estatal e os bens e serviços por ela oferecidos, deve ser foco de discussão e 
estudo em tempo integral. Nesse sentido avaliar os resultados obtidos a partir da 
utilização da legislação do pregão é de suma importância, para a certificação de como os 
recursos públicos estão sendo utilizados e verificar os avanços em termos de redução 
dos custos licitatórios proporcionados pela legislação. Assim, o objetivo principal deste 
trabalho e avaliar o uso do pregão pela Caixa Econômica Federal nos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo. Especificamente, pretende-se: analisar os pregões realizados no 
período de 2005 a 2007 e verificar a redução de gastos de contratações destes pregões 
em relação aos valores iniciais orçados. O presente trabalho analisa a forma pela qual é 
possível obter redução de gastos com contratação através da análise da legislação que 
regulamenta a modalidade de licitação, utilização da teoria de leilões para verificar o 
comportamento dos participantes dos certames e a teoria do excedente do consumidor 
para quantificar o resultado economizado com este tipo de licitação no âmbito da Caixa 
Econômica Federal no triênio 2005/2007. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os governos, seja qual for esfera, municipal, estadual ou federal, têm como 

função primordial o provimento de serviços básicos à população. Para tanto, é de 
fundamental importância a eficiência na arrecadação de receita via tributação e na 
aplicação dos recursos. 

Atualmente verifica-se no país um crescimento expressivo da carga tributária em 
relação ao Produto Interno Bruto do país. Esse aumento, no entanto não pode evoluir 
continuamente, haja vista os impactos negativos que haveria sobre o setor produtivo, 
inviabilizando a atividade econômica. Deste modo, não resta à administração pública 
alternativa que não passe pela redução dos gastos governamentais, sejam eles da 
administração direta ou das empresas estatais do governo, e aplicação mais eficiente dos 
recursos disponíveis. 

Nesse sentido, algumas ações têm sido tomadas recentemente no país. No fim da 
última década, o Governo Federal, pressionado pelos agentes financeiros internacionais, 
viu-se obrigado a implantar um sistema de superávit fiscal com o intuito de frear o 
crescimento da dívida pública do país e pagar os juros por ela gerados. Ainda dentro 
deste contexto foi a criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece medidas de 
finanças públicas voltadas para o controle e redução de riscos e desvios dos recursos 
públicos. 

Quando se fala, entretanto de mecanismos para se reduzir o gasto público é 
imprescindível falar de como os Governos e suas empresas estatais realizam tais gastos, 
sejam eles grandes obras públicas de saneamento e infra-estrutura, ou mesmo gastos 
com materiais utilizados pela burocracia estatal. Neste contexto, a licitação emerge como 
uma das principais ferramentas da Administração Pública para gerir de maneira mais 
eficiente o modo como são aplicados os recursos públicos. 

A licitação tem por premissa a contratação de bens e serviços, através da 
máquina estatal, que atendam aos requisitos de melhor qualidade técnica, melhor preço, 
ou a soma das duas. Seu uso pelo Estado brasileiro vem desde o fim do século XIX.  

A licitação nos moldes atuais foi inserida na legislação brasileira pela Constituição 
de 1988 e posteriormente regulamentada pela Lei 8.666 de 1993 que define cinco 
modalidades diferentes, a saber: Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e 
Leilão. 

Segundo Timarco (2007), o Governo Federal, após a criação da Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL iniciou o uso do Pregão com a regulamentação das 
contratações desta agência, através da Resolução 005 de 15 de janeiro de 1998. Depois 
essa modalidade de licitação foi estendida e regulamentada pela Medida Provisória 2.026 
de 04 de maio de 2002, a todas as esferas da administração direta. Em 17 de julho de 
2002, o Governo Federal, instituiu através da Lei nº 10.520 o pregão como modalidade 
de licitação da administração direta e indireta no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

A Lei 10.520/02 permite a contratação por pregão de bens e serviços comuns, ou 
seja, aqueles cujas características padronizadas de desempenho e qualidade possam ser 
definidas em edital através de especificações usuais de mercado, em sessões públicas, 
por meio de propostas de preços escritas e verbais. 

Segundo Souza (2004), a nova modalidade licitatória apresenta algumas 
vantagens em relação às demais, principalmente no que tange a flexibilidade e agilidade 
dos processos licitatórios. 

O avanço dos recursos e sistemas de informação, notadamente a internet, 
facilitando o acesso às informações e reduzindo a distância entre as partes que desejam 
negociar entre si, também foram incorporadas pela Lei nº 10.520/02, que permite a 
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realização de pregões eletrônicos. Isso por si só, permite o acesso a um número maior 
participantes aos certames. 

A licitação quando realizada através do Pregão é mais transparente que nas 
demais modalidades, haja vista, que os certames são realizados em grande parte por via 
eletrônica, ficando os resultados disponíveis a qualquer pessoa que se interesse por eles 
(SOUZA, 2004). 

Souza (2004) destaca que a nova modalidade licitatória apresenta algumas 
vantagens em relação às demais, principalmente no que tange a flexibilidade e agilidade 
dos processos licitatórios.  

Enquanto nas demais modalidades de licitação há a necessidade de se realizar a 
habilitação de todos os concorrentes antes da efetiva apresentação das propostas, no 
Pregão acontece o inverso. Todos os concorrentes potenciais apresentam suas 
propostas de fornecimento do objeto da licitação, que obrigatoriamente devem ser iguais 
ou menores ao preço máximo estabelecido pelo demandante do pregão. Havendo a 
seleção da proposta de menor preço e de duas outras que apresentem diferenças 
inferiores a 10% (dez por cento) da melhor proposta, seus ofertantes passam a disputar, 
através de lances presenciais ou eletrônicos, quem será o ofertante do menor preço, até 
que haja uma proposta vencedora. Somente após essa definição, é realizada a 
habilitação do vencedor, havendo a conferência da documentação exigida para fornecer 
a alguma esfera da Administração Direta. Como o processo de habilitação é o mais 
demorado, dadas as interposições de recursos e conferência das exigências legais, se 
ganha agilidade e tempo na contratação. 

Alguns estudos vêm sendo realizados recentemente com vistas a quantificar os 
níveis de redução de gastos de contratação de bens e serviços através do pregão. Em 
sua maioria, os totais de redução são normalmente quantificados através da diferença 
entre o preço máximo estabelecido pelo edital e o preço final contratado. 

O canal Contas Abertas do portal de informações UOL, veiculou em 02/09/2007, 
sob o título “Pregão eletrônico pode gerar economia de quase de R$2 bi (sic)“, 
comentando notícia de que o Governo Federal encomendou pesquisa para verificação da 
economia com contratações através de pregão que: 

[...] Em 2006, o poder público economizou R$ 1,8 bilhão com a 
utilização da modalidade. Embora seja considerado mais econômico e 
mais transparente do que outros sistemas de licitação, especialistas 
alertam que o pregão ainda possui falhas e pode estar sujeito a fraude 
[...]. (Pregão...,2007,grifo nosso). 

Timarco (2007), em seu levantamento sobre a economicidade de recursos nas 
contrações da USP com a utilização do pregão, no período compreendido entre os anos 
de 2003 e 2006, verificou uma redução de média de R$691 mil o que corresponde a 
29,71% nos custos de compras desta instituição. 

Souza (2004) comprova a existência de redução nos preços unitários das 
contratações de bens e serviços no Estado do Espírito Santo através da utilização do 
pregão nos anos de 2003 e 2004, bem como aponta como determinantes, o maior 
número de participantes, a flexibilidade da modalidade licitatória e o desconhecimento 
dos participantes. 

Bomtempo (2007) mostra que a utilização do pregão eletrônico pela Universidade 
Federal de Viçosa-UFV, acumulou economia de R$3.175.117,00 de 2002 a 2006, o que 
corresponde a um percentual economizado de R$13,26% do orçamento realizado pela 
Universidade. 

O pregão, neste sentido, mostra-se uma hábil ferramenta da administração 
pública para aplicação eficiente dos recursos disponíveis, observando os princípios de 
redução dos gastos públicos. 
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Há muito que se percebe a necessidade da gestão eficiente dos recursos da 
máquina administrativa. O excesso de gastos em relação à arrecadação do estatal é 
pouco benéfico tanto para a administração pública porque cria dificuldades de 
financiamento, quanto para os setores produtivos da economia, uma vez que a poupança 
absorvida pelo governo é o investimento não realizado pelo setor privado. 

Observando o princípio de que o Estado não pode ser um entrave para o 
desenvolvimento do país, é de suma importância que este se dote de mecanismos 
legislativos e gerenciais que impeçam o desperdício de recursos, seja pela via da 
corrupção ou pela via da má gestão dos recursos públicos. 

A alegação de falta de recursos públicos para prover serviços de saúde, educação 
e infra-estrutura, enquanto há desperdícios destes é um paradoxo que deve ser evitado a 
todo custo. 

Criar mecanismos legislativos e administrativos que permitam um melhor 
gerenciamento dos gastos públicos e avaliação de com o que, quanto e como se gasta 
para manter a máquina estatal e os bens e serviços por ela oferecidos, deve ser foco de 
discussão e estudo em tempo integral. 

Nesse sentido avaliar os resultados obtidos a partir da utilização da legislação do 
pregão é de suma importância, para a certificação de como os recursos públicos estão 
sendo utilizados e verificar os avanços em termos de redução dos custos licitatórios 
proporcionados pela legislação. 

Assim, o objetivo principal deste trabalho e avaliar o uso do pregão pela Caixa 
Econômica Federal nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Especificamente, pretende-se: analisar os pregões realizados no período de 2005 
a 2007 e verificar a redução de gastos de contratações destes pregões em relação aos 
valores iniciais orçados. 

Este trabalho apresentará em seu Capítulo 2 uma breve análise da Licitação, suas 
modalidades e princípios; no capítulo 3 uma revisão da Teoria de Leilões e como esta 
pode ser aplicada ao caso do pregão; no capítulo 4 o modelo analítico usado para 
quantificar os valores e percentuais de redução dos gastos com contratações através do 
pregão pela Caixa Econômica Federal; e em seu quinto capítulo os resultados e 
discussões da pesquisa. 

 

2. LICITAÇÃO 
2.1. Definição de Licitação 

Pode-se dizer que licitação "é o procedimento administrativo através do qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação de seu 
interesse" (MEIRELLES, 1999, p. 23). 

A licitação, no entender de Bandeira de Mello (1999), é o procedimento utilizado 
pela administração pública quando esta pretende alienar, adquirir ou locar bens, realizar 
obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo 
de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca 
interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se mostre mais 
vantajosa em relação aos parâmetros pré-estabelecidos pelo edital. 

A Lei n.º 8.666/93 define em seu conteúdo a possibilidade de realização de cinco 
modalidades de licitação, que são a concorrência, a tomada de preços, o convite, o 
concurso e o leilão. As modalidades de licitação têm características próprias, destinando-
se a determinados tipos de contratação. (BRASIL, 1993) 
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A Medida Provisória n.º 2.026, editada em 04 de maio de 2000 e regulamentada 
pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, instituiu, no âmbito da Administração 
Federal, uma nova modalidade de licitação, o pregão, destinado à aquisição de bens e 
serviços comuns, qualquer que seja o valor da contratação, em que a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas e lances, em sessão pública. (BRASIL, 2000) 

Com a entrada em vigor da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Congresso 
Nacional estendeu a aplicabilidade da modalidade licitatória denominada pregão aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. (BRASIL, 2002) 

 

2.2. Modalidades de Licitação  
Os tipos de licitação conforme definidos pela Lei 8.666 de 1993 são apresentados 

conforme segue abaixo 

A concorrência, segundo o §1º do artigo 22 da Lei 8.666/93: 
[...] é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 
mínimos com qualificação exigida no edital para a execução de seu 
objeto. (BRASIL, 1993) 

O prazo mínimo para a divulgação é de 30 dias para a concorrência normal e de 
45 dias para a concorrência do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”. A divulgação 
tem que ser efetuada através da imprensa oficial e em jornal diário de grande circulação. 

A Tomada de Preços segundo o §2º do artigo 22 da Lei 8.666/93: 
 [...] é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. (BRASIL, 1993) 

O prazo mínimo para a divulgação é de 15 dias para as tomadas normais e de 30 
dias quando a tomada de preços for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”. A 
divulgação tem que ser efetuada através da Imprensa Oficial e em jornal diário de grande 
circulação. 

O Convite conforme versa o §3º do artigo 22 da Lei 8.666/93: 
 [...] é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente 
ao seu objeto, cadastrado ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da 
apresentação das propostas. (BRASIL, 1993) 

O §6º do mesmo artigo diz “que existindo na praça mais de três possíveis 
interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhados é 
obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados 
não convidados nas últimas licitações”. (BRASIL, 1993) 

O §7º do mesmo artigo complementa que:  
[...] quando por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos 
convidados for impossível à obtenção do número mínimo de licitantes 
exigidos no §3º deste artigo (22), essas circunstâncias deverão ser 
devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do 
convite. (BRASIL, 1993). 

O prazo mínimo para a divulgação da Carta-Convite é de cinco dias úteis, não 
havendo obrigatoriedade de divulgação pela imprensa. 
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De acordo com §4º do artigo 22 da Lei 8.666/93 
Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. (BRASIL, 2003) 

O §5º do artigo 22 da Lei 8.666/93 apresenta o Leilão como  
[...] a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos 
legalmente produzidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação”. (BRASIL, 1993) 

As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, 
salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Porém, não impedirá a 
habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. 

 

2.3. Princípios da licitação 
Segundo a lei n.º 8.666/93 em seu art. 3º, caput instituiu que:  

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (BRASIL, 1993) 

Santana (2008) verifica que todos os princípios que regem as demais 
modalidades de licitação, submetem-se ao pregão, sendo que os princípios presentes no 
pregão ultrapassam os determinados nos regulamentos. 

 

2.3.1. Isonomia ou Igualdade 
A igualdade de todos é um dos pilares do Estado de Direito. No que se refere às 

licitações públicas, esse princípio assegura a todos os interessados em contratar com a 
Administração Pública o direito de competir nos certames licitatórios públicos. A 
Constituição Federal, no art. 37, inciso XXI, assegura igualdade de condições entre todos 
os concorrentes: “... as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes.” (BRASIL, 1988) 

No essencial o princípio da Isonomia significa que além de permitir a participação 
de todos os interessados, os concorrentes devem receber do administrador público o 
mesmo tratamento, sem diferenciação dos privilégios ou perseguições. (CAIXETA, 2004) 

 

2.3.2. Economicidade  
Princípio pelo qual a Administração Pública busca a contratação que lhe seja mais 

econômica. (CAIXETA, 2004) 

Bugarin (2004), citado por Caixeta (2004), conceitua o princípio da economicidade 
como a busca permanente pelos agentes públicos da melhor alocação possível dos 
escassos recursos públicos para solucionar ou mitigar os problemas sociais existentes.  
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2.3.3. Legalidade 
No âmbito da Administração Pública, a legalidade deve ser entendida como a 

impossibilidade de se praticar qualquer ato sem que haja expressa autorização legal. 
Caso não haja lei autorizando o administrador a praticar determinado ato, ele está 
proibido de praticá-lo, e, se ainda assim o fizer, o ato será nulo.  

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que alei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o 
administrador público significa ‘deve fazer assim. (MEIRELLES, 1999) 

O princípio da legalidade, quando aplicado aos procedimentos de licitação, vincula 
a Administração Pública e os licitantes às regras estabelecidas. A licitação é ato 
estritamente vinculado, vez que todas as sua fases são estabelecidas em lei. Não cabe 
nenhuma inovação. (CAIXETA, 2004) 

 

2.3.4. Impessoalidade 
Como o próprio nome indica, este princípio veda que a ação da Administração 

efetive-se em vista de determinada pessoa; a conduta não pode ser em razão das 
pessoas envolvidas, porque acima delas paira, sobranceiro, o interesse público, não o 
interesse pertinente à determinada religião, localidade, grupo de empresários, conforme 
ressalta Bomtempo (2007). 

 

2.3.5. Moralidade e Probidade Administrativa 
No art. 3o da Lei no 8.666/93, amoralidade e a probidade administrativa são 

mencionados como se fossem princípios distintos. No entanto, predomina entre os 
doutrinadores o entendimento de que moralidade e probidade administrativa têm o 
mesmo significado: obediência à honradez, à ética, e à honestidade na prática dos atos 
administrativos. (CAIXETA, 2004) 

 

2.3.6. Publicidade 
Prescreve este princípio o dever da Administração Pública de dar plena 

transparência de seus atos, exceto nos casos em que o sigilo se justifique por 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, exceção permitida na Constituição 
Federal, art. 5o, inciso XXXIII. (BRASIL, 1988) 

Para atender este princípio nas licitações públicas, quis o legislador que todas as 
suas fases, exceto o conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, sejam públicos. 
Em outras palavras, o princípio da publicidade impõe a divulgação das diversas fases da 
licitação e faculta a qualquer interessado o acesso às licitações públicas e seu controle, 
garantindo com isso a lisura do pleito e o atendimento aos demais princípios 
administrativos. A transparência beneficia não apenas os licitantes, mas também a 
qualquer cidadão. (CAIXETA, 2004)   

 

2.3.7. Vinculação ao Instrumento Convocatório 
Por este princípio, ficam a Administração e os licitantes obrigados a observar as 

normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Só será permitido fazer ou agir 
dentro dos limites previstos na carta-convite ou no edital.  
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Meirelles (1999) destacou de forma simples e definitiva que o edital é a lei interna 
da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a 
Administração que o expediu. O edital é impositivo para ambas as partes e para todos os 
interessados na licitação. (CAIXETA, 2004) 

 

2.3.8. Julgamento Objetivo 
Este princípio indica que no julgamento das propostas a Administração deve 

observar os critérios objetivos definidos no ato convocatório. Com isso, não será 
permitida a utilização de fatores subjetivos ou de quaisquer critérios não previstos no ato 
convocatório, mesmo que em proveito da Administração Pública. De igual modo, não 
cabe è comissão de licitação discricionariedade para escolher como vencedora proposta 
que obedeça a ditame do instrumento convocatório, mesmo que mais vantajosa. 
(CAIXETA, 2004) 

 

2.4. O pregão 
Conforme conceitua Santana (2008), o pregão é o “ato de apregoar, proclamação 

pública, ato pelo qual os porteiros dos auditórios, os corretores de bolsas ou os leiloeiros 
apregoam a coisa”. 

Ainda segundo Santana (2008), o pregão é a modalidade licitatória que pode ser 
realizada presencial ou eletronicamente, na qual há disputa para se fornecer à 
Administração pública ao menor preço entre os licitantes, visando à contração de bens e 
serviços comuns. 

O pregão introduzido e regulamentado na legislação administrativa pela Lei 
10520/02, é definido conforme descrito em seu caput como sendo a “modalidade de 
licitação..., para aquisição de bens e serviços comuns”. O Art. 1º desta lei define como 
bens e serviços comuns, “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital”. (BRASIL, 2002) 

A definição de bens e serviços comuns vem do pressuposto da padronização, ou 
seja, que não seja necessário aplicação de condições técnicas mais apuradas e nem 
mesmo vasta pesquisa mercadológica para se chegar à definição o objeto do certame ou 
seus possíveis fornecedores. 

O Decreto Lei nº 3.555 de 2000, traz em seu anexo II a lista indicativa dos bens e 
serviços que podem ser licitados através da modalidade de pregão. No entanto, a 
listagem apresentada na não busca esgotar as possibilidades de utilização do pregão, 
possuindo assim caráter indicativo. 

O pregão diferentemente das demais modalidades de licitação não define valores 
limites para os certames. Além disso, todo seu processo de divulgação ocorre conforme 
descrito no Art. 4º, inciso I:  

[...] a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, 
não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande 
circulação [...] (BRASIL, 2002) 

Durante a fase interna ou de preparação do certame é definido através de 
pesquisa de mercado, o valor máximo admitido para contratação do objeto da licitação. 
Iniciado o pregão, presencial ou eletrônico, os participantes ofertam seus lances, 
separando-se o melhor, ou seja, o que apresenta o menor preço e os que apresentaram 
lances até 10% (dez por cento) maior que este, “poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor” (Brasil, 2002) 
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Objetivando, antes de tudo, a desburocratização dos processos e o aumento da 
agilidade nos procedimentos licitatórios, a Lei 10.520/02 inverte as fases da licitação. 
Todos os demais procedimentos regidos pela Lei 8.666/03 têm como fase seqüencial à 
divulgação do certame, a habilitação, onde primeiro são verificadas o atendimento a 
todas as exigências documentais, legais e de conformidade fiscal para se contratar com a 
Administração Pública, para somente depois se realizar a abertura das propostas. No 
entanto, no transcorrer destes prazos há a possibilidade de interposição de recursos, que 
enquanto não avaliados inviabilizam a seqüência do processo. Com o pregão, ocorre o 
inverso, somente após a seleção da proposta vencedora é que se realiza a habilitação da 
mesma.  

 

2.4.1. Vantagens e desvantagens do Pregão 
O pregão é uma modalidade licitatória que pode ser executada de duas maneiras, 

presencialmente ou eletronicamente. Dependendo da forma como for executada, e dadas 
às especificidades de cada uma, haverá vantagens e desvantagens. 

Indiscutivelmente, uma das vantagens do pregão, vem da economia de valor 
obtida na contratação de bens e serviços comuns. Santana (2008), no entanto, lembra 
que a redução de valor obtida pelo pregão, para ser real, dependerá de um bom trabalho 
de orçamento realizado pela Administração Pública antes do certame, sob pena das 
diferenças matemáticas encontradas entre os valores orçados e praticados estarem 
viesados, não refletindo de maneira real a redução de preços pretendida. 

Observando o argumento do autor sob outra ótica, ainda que haja algum viés na 
coleta de preços na fase interna do pregão, a redução de custo obtida deve e tem que ser 
entendida como uma vantagem do processo. Se ao invés do pregão, estivesse sendo 
utilizada qualquer outra modalidade, este tipo de viés poderia ocorrer, sem que, no 
entanto, houvesse a possibilidade de uma correção posterior. 

Sobre este impasse, Santana (2008) verifica a vantagem de que para uma 
unidade administrativa específica se pode verificar os valores efetivamente 
economizados. E a partir do orçamento financeiro desta unidade administrativa, ter-se a 
possibilidade, quantitativamente e percentualmente, de averiguar, além do volume de 
recursos economizados, o impacto do pregão em relação às modalidades tradicionais de 
licitação. 

Assim como Souza (2004), Santana (2008) também ressalta as vantagens do 
pregão no que se relaciona à eficiência e transparência da contratação, uma vez que o 
processo é mais “simples, ágil, desburocratizado e visível aos olhos do público”. 

Esse processo mais transparente e ágil, notadamente cumpre o papel social que a 
legislação possui, uma vez que facilita a promoção de serviços e bens públicos, que é 
função primordial da Administração Pública. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DE LEILÕES 
O mercado de leilões, de acordo com a definição de Pindick e Rubifeld (2006) 

pode ser definido como um mercado em que produtos e serviços podem ser vendidos ou 
comprados através de processo de lances formais. 

Os tipos mais comuns de leilões existentes são os seguintes: o leilão inglês; o 
leilão holandês; o leilão selado de primeiro lance e o leilão selado de segundo lance. 

O leilão inglês é a forma mais utilizada na venda de mercadorias, por ser um tipo 
de leilão ascendente, em que o valor dos lances vai aumentando até que se obtenha um 
lance de um participante que nenhum outro esteja disposto a cobrir. Seu uso é mais 
freqüente em venda de obras de arte e antiguidades. 
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O leilão holandês ocorre de maneira oposta ao leilão inglês. Neste tipo de leilão o 
vendedor inicia com um preço relativamente alto para um determinado bem e vai 
reduzindo esse preço até que um dos concorrentes aceite o preço corrente. 

O leilão selado de primeiro lance é aquele em que todos os participantes 
oferecem lances selados para a compra de um determinado bem, e ao se realizar a 
abertura dos lances vence aquele de maior valor. A diferença deste para o leilão inglês é 
que no último os participantes tem conhecimento, a todo instante, do valor dos lances 
que estão sendo ofertados. 

O leilão selado de segundo lance é semelhante ao de primeiro lance salvo pela 
diferença do valor pago pelo vencedor do leilão, que é sempre igual ao valor do segundo 
maior lance ofertado. 

O pregão por definição é um leilão reverso, por se tratar de um tipo de leilão que 
conta com apenas um comprador e vários vendedores. Estes concorrem entre si 
auferindo lances menores que o preço máximo admitido por aquele, que é o preço de 
reserva conforme terminologia utilizada pela teoria de leilões, até que se obtenha o 
menor lance para fornecimento junto à administração pública. 

Em literatura econômica, chama-se também de leilão de primeiro preço ou leilão 
inglês a situação em que o há somente um comprador e vários vendedores (é o termo 
reconhecido na administração pública como leilão reverso). Pelo fato de no pregão os 
participantes terem conhecimento dos lances ofertados pelos demais à medida que estes 
são apresentados e poder-se contrapor estes lances com outros de valores menores, o 
pregão é mais próximo do modelo de leilão conhecido como leilão inglês. 

A idéia inicial do modelo de leilões de Milgrom (1989) citado por Fam (1999) é a 
seguinte: um determinado participante i de um leilão revê o passado dos demais 
participantes de um leilão tentando obter informações sobre a estratégia que esses irão 
utilizar, calculando a partir disso a probabilidade de seu lance ser superior ao demais. 
Esse agente i utiliza a informação sobre a ação de seus concorrentes para determinar 
sua função de distribuição cumulativa Fj(bj) para j ≠ i e calcular a probabilidade de seu 
lance ser maior que o dos outros concorrentes P(bi) = P(bi ≥  bj)  j ≠ i, onde bi é o lance 
do jogador e bj o lance outros concorrentes. Se o lance do participante i for vencedor, seu 
lucro será vi – bi, onde vi é preço individual de reserva. Há uma probabilidade de que um 
agente j qualquer ofereça um lance mais alto, que é de 1 – Fj(bj).  Se houver n agentes 
agindo de forma independente, esta probabilidade será  

P(bi) = {(1 – F1)) ... (1 – Fn(bi))} (1) 

O vencedor do leilão tem assim um lucro esperado determinado pela por esta 
probabilidade vezes a margem de lucro da aposta: P(bi) (vi – bi). O lance bi deve sempre 
buscar a maximização desta expressão. 

O Teorema da Receita Equivalente mostra que independente do tipo de leilão 
utilizado a receita esperada do leilão é sempre a mesma e alocam o bem leiloado ao 
agente que o melhor avaliou. 

Cada tipo de leilão apresenta uma estratégia ótima de ação de seus participantes. 
No caso deste trabalho analizar-se-á a estratégia ótima do leilão inglês por ser a que 
mais se aproxima do pregão. 

No leilão inglês é estabelecido o preço final do bem quando esse supera o preço 
oferecido pelo segundo maior agente ou lance. Deste modo, a estratégia ótima neste tipo 
de leilão é permanecer apostando até que o preço atinja o próprio valor do bem. 

Essa estratégia analisada sob a ótica da teoria dos jogos configura um equilíbrio 
de Nash, uma vez que só é possível a definição do preço ótimo por um agente após a 
análise do preço ótimo de um segundo agente. 
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Além da obtenção do Equilíbrio de Nash verificado nessa estratégia também 
atinge-se um ótimo de Pareto. Isso se dá pelo fato de que para que o detentor da 
segunda proposta, que já atingiu o seu valor de reserva, possa vencer o leilão, terá que 
apostar em um lance que torna o seu valor de reserva particular menor que o preço do 
bem. Deste modo não é possível melhorar a proposta e sair vencedor do jogo sem que 
se perda com isso. 

Fam (1999) citando McAfee e MacMillan (1987), diz que, na média, aumentar o 
número de agentes em um leilão aumenta a receita total do vendedor e à medida que 
este número de participantes aumenta, ou tende ao infinito, o preço tende ao maior valor 
de reserva de cada participante. 

O pregão de acordo com o que já foi apresentado até o momento configura-se 
como uma modalidade inversa ao leilão inglês. Fazendo então uma inversão da 
estratégia ótima do leilão inglês, a estratégia ótima de um participante do pregão é 
continuar reduzindo o seu lance a cada redução oferecida por outro concorrente, 
aproximando-se ao máximo de seus custos de produção para determinado produto ou 
serviço. 

À Administração Pública ou empresa pública é interessante aumentar o máximo 
possível o número de participantes do pregão como maneira de se obter a maior redução 
possível dos custos com contratação de bens e serviços, através da aproximação do 
preço final de contratação do custo de produção do fornecedor vencedor. 

 

4. MÉTODO ANALÍTICO 
 

4.1. Mensuração Econômica da Redução dos Gasto de Contratação 
Conforme prevê a Lei 10.520/02 em sua fase interna, o procedimento licitatório 

realizado através de pregão deve em primeiro lugar, ser requisitado por determinada 
unidade administrativa, posteriormente ter seu objeto definido, para então se iniciar a fase 
de cotação dos preços médios de mercado que comporão o preço máximo admitido pela 
administração pública para a contratação. 

Verificada a quantidade necessária de determinado bem ou serviço a ser 
contratado, a disponibilidade orçamentária da unidade administrativa para se atender a 
esta demanda, é autorizada a contratação e posteriormente publicado o edital de 
contratação. 

Essa seqüência permite analisar que a partir do momento que se tem as 
quantidades demandas dos bens, os preços médios praticados pelo mercado e a 
autorização para contratação, o gasto total máximo que a Administração Pública teria já 
está determinado. 

Pode haver, entretanto, redução do gasto total ocasionado pela de concorrência 
por preços durante o pregão através do oferecimento de lances com valores mais baixos 
ofertados pelos concorrentes ao fornecimento à unidade administrativa. Aliás, este é um 
dos principais objetivos desse tipo de procedimento administrativo. 

Alguns estudos já foram realizados a fim de verificar os valores reduzidos do 
gasto total da Administração Pública com a utilização do Leilão. Bomtempo (2007), 
Timarco (2007) e Souza (2004) em seus trabalhos quantificaram a redução do gasto 
público com o uso do pregão utilizando a diferença entre os preços dos editais e os 
preços finais de contratação. 

Nesse trabalho incluir-se-á o conceito de “excedente econômico do governo” 
gerado pelo deslocamento da curva de oferta dos participantes do pregão, para avaliar a 
redução de gasto de contratação obtidos com esse procedimento licitatório. 
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As premissas principais desse método, conforme mostradas por Cançado Júnior 
(1999) são: 

a) A área total existente sob a curva de demanda, limitada à esquerda de uma dada 
quantidade, representa a utilidade total da quantidade demanda; 

b) A curva de oferta mostra os custos de oportunidade dos recursos variáveis 
utilizados na produção de cada quantidade específica. 

Na Figura 1, Dc e S0, representam as curvas de demanda e oferta, 
respectivamente. Na situação S0 os efeitos promovidos pela concorrência ocorrida no 
pregão ainda não foram agregados. Portanto, nessa situação a utilidade total da 
quantidade demandada Qo pela Caixa Econômica Federal é dada pela área 0DAQo0. O 
custo total de produção para se fornecer à Caixa Econômica Federal a quantidade Qo é 
dado pela área 0P1AQo0. Portanto o excedente econômico total existente nessa relação 
de consumo é dado por P1DAP1, ou seja, a utilidade total do demandante menos o custo 
total de atendimento a essa demanda. 

 

 

Gráfico 1: Mensuração do Excedente da Caixa Econômica Federal 

Fonte: Pindick e Rubinfeld, 2006 

A Curva S1 mostra o deslocamento a oferta provocado pela disputa de preços 
ocorrida no pregão. Nesse caso a utilidade total da Caixa Econômica Federal ao 
consumir Q1 passa a ser a área 0DBQ10 e o custo total de para fornecer Q1 torna-se a 
área 0BQ0. O excedente total gerado por esse arranjo passa a ser a área 0DB0, maior, 
portanto que a área inicial P1DAP1. 

O excedente da Caixa Econômica Federal quando não se observa os efeitos da 
redução de preços provocada pelo pregão é área a. Já o excedente do fornecedor é dado 
pela área b. Ao ocorrer o deslocamento S0 para S1 o excedente da Caixa Econômica 
Federal passa a ser o somatório das áreas indicadas na Figura 1 pelas letras a, b, c e d; 
e o excedente do fornecedor, o somatório das áreas e e f. 

O tipo de formulação das curvas de oferta e demanda apresentados pressupõe 
curvas de oferta e demanda com elasticidade-preço compreendida entre o intervalo: 
0<ξ p<∞ . 

A elasticidade-preço é definida por Pindick e Rubinfeld (2006), como a variação 
percentual nas quantidades demandas ou ofertadas de um determinado bem ou serviço 
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ocasionada pela variação percentual nos preços deste bem ou . Matematicamente, o 
conceito é representado por: 

ξ p= ∂ Q/ ∂ P (2) 

A elasticidade preço da demanda vai determinar se a demanda de um dado bem 
ou serviço possui alta ou baixa sensibilidade à alteração em seus preços. Para os bens 
cuja elasticidade for menor que 1 (um), diz-se que este bem possui demanda inelástica 
ao preço, para os bens que apresentarem elasticidade maior que 1, diz-se que a 
demanda é elástica ao preço. 

Há ainda dois casos extremos de elasticidade preço da demanda, a demanda 
perfeitamente elástica aos preços e a demanda completamente inelástica aos preços. A 
primeira indica que para um dado preço, há um consumo de determinado produto que 
somente será cessado pela restrição de renda do consumidor. Já para o segundo caso, o 
demandante ou consumidor consumirá uma quantidade fixa do produto qual seja seu 
preço. 

No caso em estudo, portanto, dado que as quantidades demandas serão 
adquiridas pela Caixa Econômica Federal pelo preço médio inicialmente cotado, não 
tendo variação nas quantidades a partir do momento que se inicia o procedimento 
licitatório, pode-se entender que a elasticidade preço da demanda da Caixa Econômica 
Federal é perfeitamente inelástica. 

Segundo os conceitos e práticas ótimas apresentados pela teoria de leilões, os 
participantes de um pregão para atingirem o seu melhor resultado possível devem 
permanecer reduzindo suas ofertas de preços até atingirem seu custo de reserva para 
aquela transação. No limite, observou-se também que o maior ingresso de participantes 
em um pregão faz com que os fornecedores tentem reduzir suas ofertas de preços ao 
custo de reserva que possuem. Esse tipo de atitude muito se assemelha a estratégia 
utilizada em mercados perfeitamente competitivos. Sendo assim, como não se dispõe 
dos dados referentes às elasticidades-preço da oferta dos participantes, utilizar-se-á para 
a análise do assunto a curva de oferta dos mercados perfeitamente competitivos, ou seja, 
curvas de oferta perfeitamente elásticas, que simplificando, resultam no preço praticado 
no mercado. 

 

Gráfico 2: Gasto Total da Caixa Econômica Federal 

 

A mensuração da redução de gasto obtido pode ser determinada então, nesta 
análise, analogamente ao modo como se determina o excedente de um consumidor, 
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dada a variação nos preços que ocorrem de acordo com o padrão concorrencial do 
mercado. 

 

Gráfico 3: Gasto Orçado x Gasto Realizado 

 

Desta forma, P1, indicado no gráfico 3, é o preço que a Caixa Econômica Federal 
estaria disposta a pagar pela aquisição do bem ou serviço licitado via pregão, Q* é a 
quantidade licitada do bem ou serviço licitado e P2 o preço efetivamente pago após a 
conclusão do pregão. 

O deslocamento da linha de preço de P1 para P2, mostrado no Gráfico 3, é 
resultado da concorrência por preços entre os participantes do pregão. A cada lance 
menor, a curva de oferta, que para o caso específico é a linha preço, desloca-se para 
baixo, aumentando o excedente obtido pela Caixa Econômica Federal com a utilização 
do pregão em suas contratações de bens e serviços comuns. 

Neste caso, o excedente da Caixa Econômica Federal será dado pela área do 
retângulo P1, A, B, P2, destacada no Gráfico 3. Esse resultado, nada mais é, que o preço 
inicial do pregão multiplicado pela quantidade licitada, subtraído do preço final obtido no 
pregão multiplicado pela quantidade contratada. 

A partir desta metodologia, é possível, para a análise do caso proposto, obter-se o 
valor absoluto da redução do gasto da Caixa Econômica Federal obtido com o pregão, 
bem como a determinação dos percentuais de redução. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1. Histórico da Empresa 

A Caixa Econômica Federal foi criada em 1861 através do Decreto nº 2723 pelo 
então Imperador Dom Pedro II, com o nome Caixa Econômica e Monte de Socorro, com 
a função de incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor. Em 1931 passou 
a operar também com empréstimos em consignação para pessoas físicas e mais tarde, 
em 1934 tornou-se o único agente financeiro autorizado a trabalhar com empréstimos sob 
penhor no país. 

Ainda no ano de 1931, a Caixa iniciou operações com carteira hipotecária para 
aquisição de bens imóveis, e em 1986 assumiu o extinto BNH (Banco Nacional da 
Habitação), tornando-se o maior agente de fomento ao crédito habitacional e destinado a 
saneamento básico do país. 
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Também no ano de 1986 passou a ser o principal operador do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, absorvendo três anos mais tarde todas as contas de depósito 
para este fundo do país, ficando responsável pela gestão e pagamento de recursos aos 
trabalhadores. 

Atualmente além dos programas de crédito habitacional a Caixa é o maior 
parceiro de políticas sociais do Governo Federal, atendendo a programas sociais como o 
PIS, o Bolsa Família, seguro-desemprego, FIES e demais programas de transferência de 
benefícios sociais. 

Desde sua fundação a Caixa Econômica Federal têm diversificado sua atuação e 
se consolidado como uma instituição financeira sólida que conta atualmente com mais de 
28 milhões de correntistas e que detêm 31% do mercado de poupança no país. 

 

5.2. Coleta e análise dos dados 
Todos os processos de contratações de bens e serviços pela Caixa são 

coordenados pelo Comitê de Compras e Contratações e regionalizados através das 
Gerência de Licitações de Contratações - GILIC. 

Os processos de aquisições através de pregão eletrônico são realizados através 
do portal de licitações existente no site da caixa (www.caixa.gov.br). É nesse portal que 
são divulgadas os editais, que é feito o cadastramento dos participantes, as sessões 
públicas de lances e divulgado o resultado final de cada um dos certames realizados. As 
informações acerca dos pregões podem ser consultadas em âmbito nacional ou regional.  

A GILIC/BH – Gerência Licitações e Contratações Belo Horizonte é a gerência de 
filial da Caixa Econômica Federal responsável pelas contratações de serviços e compras 
de materiais diversos para as unidades administrativas e operacionais da CAIXA nos 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

A CAIXA introduziu o uso do pregão em suas contratações no ano de 2005, até 
então todas as contratações realizadas pela empresa se davam pelos demais 
mecanismos de licitação estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

Os dados obtidos para análise deste trabalho foram retirados do Sistema de 
Controle de Processos - SICOP junto à GILIC/BH e diferem em número dos constantes 
no portal de compras, por constarem somente os certames que foram efetivamente 
executados, conforme pode ser visto na Tabela 1. 

 

TABELA 1 

Número de pregões eletrônicos realizados nos anos de 2005 a 2007, na GILIC/BH 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

No período analisado a utilização do pregão foi aumentando, passando de 16 
pregões no ano de 2005 para 78 pregões no ano de 2007, conforme apresentado no 

Ano 
Pregões 

(número) 

Evolução 

(%) 

2005 16 - 

2006 55 344% 

2007 78 142% 
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Gráfico 4. Analisando-se os percentuais observa-se um incremento de 344% na utilização 
do pregão eletrônico entre os anos de 2005 e 2006, e 142% entre os anos de 2006 e 
2007. Quando se observa o triênio verifica-se uma ampliação da utilização do pregão 
eletrônico pela GILIC/BH de 487,50%. 
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Gráfico 4: Evolução da utilização do pregão eletrônico na GILIC/BH 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

Acompanhando a evolução do número de pregões executados no período de 
análise, o orçamento executado também evoluiu gradativamente passando de 
R$41.061.309,33 em 2005 para R$73.039.921,24 em 2006 e R$130.048.258,49, em 
2007. Esses resultados apontam para uma ampliação média percentual anual de 77% do 
ano de 2005 para o ano de 2006 e 78% deste ano para o ano de 2007, conforme se pode 
observar através da Tabela 2 e Gráfico 4. 

 

TABELA 2 

Valores orçados, realizados e reduzidos com Pregão Eletrônico na GILIC/BH 

Período 
Nº médio de 

Participantes 

Orçado 

(R$1,00) 

Realizado 

(R$1,00) 

Reduzido 

(R$1,00) 

Redução 

(%) 

2005 8,25 57.081.924,94 41.061.309,33 16.020.615,61 28,07%

2006 7 90.149.018,60 73.039.921,54 17.109.097,06 18,98%

2007 10,27  51.602.795,86 130.048.258,49 21.554.537,37 14,22%

Total 8,5 298.833.739,40 244.149.489,36 54.684.250,04 18,30%

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

 

A tabela 2 mostra ainda que no ano de 2005 os valores orçados para contratação 
com a utilização do pregão eram de R$57.081.924,94 e o valor contratado foi de 
R$41.061.309,33, resultando em uma redução do gasto no montante de 
R$16.020.615,61, o que significa uma redução de custos para a Caixa Econômica 
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Federal, sob atuação da GILIC/BH de 28,07%. Já o ano de 2006 apresenta valores 
orçados para contratação através do pregão foram de R$90.149.018,60 e o valor 
contratado de R$73.039.921,24 e percentual de redução de gastos de 18,98%. O último 
ano da série traz resultados de orçamento de R$151.602.795,86, valor contratado de 
R$130.048.258,49 e valor de redução do gasto total de R$21.554.537,27, o que resulta 
em uma redução percentual dos gastos no ano de 2007 da ordem de 14,22%. Quando se 
observa o triênio 2005-2007 o valor total da redução de gastos é de R$54.684.250,04, o 
que significa um percentual 18,30% de diminuição do gasto sobre o volume total gasto no 
período. 
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Gráfico 5: Orçado x Realizado 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

 

 O Gráfico 6 traz um comparativo entre o valor de redução do gasto total 
anualizado por período em comparação à redução a redução percentual ocorrida a cada 
ano. Visualizando a figura é possível verificar que apesar de o valor de redução do gasto 
total ter aumentado no período analisado, os percentuais de redução não seguiram a 
mesma trajetória, apresentando redução de 28,07% em 2005 para 14,22% em 2007. 
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Gráfico 6: Redução do Gasto 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

A Tabela 2 traz ainda informações referentes ao número médio de participantes 
nos pregões ano a ano. No ano de 2005, quando se iniciou a utilização do pregão 
eletrônico, foram realizados 16 certames com média de participantes de 8,25. No ano 
seguinte, houve um avanço na utilização do pregão, conforme já descrito acima, e uma 
redução para 7 no número médio de participantes. O ano de 2007 apresenta forte 
aumento do número de certames realizados e uma ampliação no número médio de 
participantes, chegando a 10,27. 

 

TABELA 3 

Análise por classificação quanto ao tipo de produto/serviço referente ao período 
2005/2007 

Grupo Orçado 

(R$1,00) 

Executado 

(R$1,00) 

Reduzido 

(R$1,00) 

Redução 

(%) 

Média 

Participantes

1 151.770.154,98 124.794.465,33 29.975.689,65 17,77 7,03 

2 411.590,76 354.342,76 57248,00 13,90 2,33 

3 933.897,10 6.638.970,30 2.699.926,80 28,19 6,09 

4 6.689.112,27 5.471.079,82 1.218.032,45 18,20 3,75 

5 63.583.487,21 57.377.144,78 6.206.342,43 9,76 14,92 

6 55.386.204,96 41.043.304,95 14.342.900,01 25,89 7,35 

7 10.138.288,20 7.028.391,26 3.109.896,94 30,67 11,04 

Total 298.833.739,40 244.149.489,36 54.684.250,04 18,30 8,5 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

A Tabela 3 traz a classificação dos pregões quanto ao tipo de produto ou serviço 
que foi comprado/adquirido. Os pregões foram divididos em 07 (sete) grupos distintos 
para se realizar a análise, a saber: 

• GRUPO 1 – gastos com segurança 
• GRUPO 2 – gastos com material de expediente 
• GRUPO 3 – gastos com informática e telefonia 
• GRUPO 4 – gastos com eventos 
• GRUPO 5 – gastos com terceirização de serviços e mão de obra 
• GRUPO 6 – gastos com layout e mobiliário 
• GRUPO 7 – gastos com equipamentos diversos 

Entre todos os grupos analisados, o que teve maior orçamento executado foi o 
grupo de gastos com segurança conforme é possível verificar pela Tabela 3 e pelo 
Gráfico 6. Este grupo apresentou redução media percentual de gastos de 17,77% e teve 
em média 7,03 participantes. Dados muito próximos à média de redução percentual de 
gasto e número de participantes apresentados na Tabela 1, sendo, portanto um dos 
grupos de maior influência no gasto total do período de análise. 
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Gráfico 7: Participação no orçamento total por classificação quanto ao  

tipo de produto/serviço 

Fonte: Sistema de Controle de Processos (SICOP) – Caixa Econômica Federal 

O grupo que apresentou a maior redução percentual de gastos foi o de gastos 
com equipamentos diversos. Neste grupo foram agrupados os gastos com equipamentos 
mais comuns no mercado como ar-condicionado, bebedouros, geladeiras, 
fragmentadores de papel e outros, que pelo menos teoricamente, possuem possibilidades 
maiores de redução do preço final dada o grande número de substitutos perfeitos. 

Já os gastos com terceirização e mão-de-obra foram os que mais atraíram 
participantes, com média de 14,92 e que responderam pelo segundo maior orçamento 
executado. No entanto, foi o grupo que apresentou o menor percentual de redução dos 
gastos. Há que se destacar que as empresas que participam destes certames possuem 
uma limitação da redução de seus custos, haja vista o grande peso do custo de mão-de-
obra e encargos trabalhistas existente. Outro fator que pode ser apresentado como fonte 
de rigidez destes preços é o fato de a legislação trabalhista estabelecer valores mínimos 
de remuneração aos trabalhadores. 

 De acordo com o que foi apresentado sobre a teoria de leilões, o número de 
participantes nos pregões deveria aumentar o valor de redução dos gastos com 
contratações. Isso de fato ocorre quando se analisa o volume de redução dos gastos no 
período em análise. No entanto a maior parte dessa redução é devida ao aumento do 
orçamento executado a partir do ano de 2005. Quando se analisa o percentual de 
redução do gasto, verifica-se uma involução deste resultado, conforme já descrito acima. 

Como se pode observar a redução percentual de gastos no triênio em análise, 
encontra-se em consonância com os resultados obtidos em outros estudos. Bomtempo 
(2007) apurou uma redução de gastos da Universidade Federal de Viçosa com uso do 
pregão, de 13,26 até o ano de 2006. Já Timarco (2007) em seu trabalho encontrou um 
percentual médio de redução de gastos de 29,71% para as compras e contratações de 
serviços realizados pela Universidade de São Paulo no triênio 2003 a 2006.  

 O ano de 2005 foi o ano de implantação do pregão como modalidade de licitação 
pela Caixa Econômica Federal. A experiência adquirida com o transcorrer do tempo fez 
com que houvesse melhorias significativas nas fases internas dos pregões realizados, 
levando a um melhor levantamento dos orçamentos de cada um dos pregões e 
conseqüente redução da diferença entre os valores orçados e os valores finais de 
contratação.  
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6. CONCLUSÃO 
A adoção da utilização do pregão pela Gerência de Licitações da Caixa 

Econômica Federal apresentou nos dados regionalizados dos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo e Minas Gerais, resultados significativos, obtendo um valor total de 
redução de gastos com contratações de bens e serviços comuns de R$54.684.250,04, o 
que representa 18,30% do valor total orçado para o triênio 2005-2007. 

Outra informação que os dados da pesquisa fornecem é ampliação do uso do 
pregão pela GILIC/BH no período analisado. Isso fez o orçamento total executado passar 
de R$41.061.309,33 em 2005 para R$130.048.258,49 no ano de 2007. 

Apesar disso, ainda são poucos os trabalhos que buscam realizar o levantamento 
de dados como estes o que dificulta a análise comparativa sobre a eficiência geral deste 
tipo de licitação. Um dos motivos esbarra na ainda pouca utilização desse tipo de 
modalidade de licitação pela Administração Pública e suas empresas, conforme visto nos 
dados consolidados do número de pregões realizados pela GILIC/BH no triênio 
analisado, ainda que se considere a grande elevação no número de certames nesse 
mesmo período. 

A teoria dos leilões mostra uma tendência de ampliação da diminuição do gasto 
total à medida que há um aumento no número de participantes de leilões. A apuração dos 
resultados da pesquisa mostra que ainda que o objeto do certame seja comum do ponto 
de vista da legislação, ou seja, aqueles cujas características padronizadas de 
desempenho e qualidade possam ser definidas em edital através de especificações 
usuais de mercado, não conta com um número tão grande assim de ofertantes, como por 
exemplo, os serviços de transporte de valores e segurança das unidades, o que faz com 
que haja, pelo menos em tese, uma menor concorrência por preços entres os 
participantes para fornecer à Caixa Econômica Federal. 

O pregão eletrônico, conforme mostram os dados desta pesquisa tende a ter uma 
maior participação nas compras de Governos e Empresas Públicas. Ele torna o processo 
de contratação desde a publicação dos editais até a contratação final muito mais ágil que 
os demais processos licitatórios existentes na lei 8.666/93. Além disso, pelo fato do 
pregão eletrônico ser realizado através da internet, os dados de fechamento dos 
certames, com os valores e nome das empresas participantes, ficam disponíveis a quem 
tiver interesse em pesquisá-los e acompanhar como e com o quê o orçamento das 
empresas públicas e governos está sendo gasto, minimizando desta forma possíveis 
fraudes em processos. 

As empresas públicas podem e devem utilizar esse fato como uma força extra 
para melhoria de seus processos internos, tornando-as mais ágeis para concorrer em pé 
de igualdade com outras empresas de seu mesmo setor. 

Um nível maior de interesse e estudo desse procedimento pelos agentes 
executores dos certames, provavelmente gerará níveis maiores de redução de gastos por 
parte das empresas públicas e governos. Isso se dará com melhorias nos processos 
desde a fase inicial interna onde se realizam os orçamentos até em formas de se atrair 
um número de participantes cada vez maior para cada certame, tornando o processo 
mais concorrido e com resultados, muito possivelmente, menos onerosos ao erário. 
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RESUMO 

A gestão de custos na administração pública tem sido apontada como instrumento 
gerencial indispensável ao controle dos gastos públicos como também avaliação de 
desempenho e economicidade. Este estudo tem por objetivo investigar a percepção dos 
contadores, servidores responsáveis pelos serviços contábeis e auditores internos da 
administração pública estadual de Santa Catarina, no que se refere à gestão de custos 
como instrumento de auxilio gerencial para tomada de decisão na administração pública 
estadual. Para tal objetivo, foram coletadas informações por meio de questionário e 
aplicado a estatística descritiva por meio de tabelas e gráficos. Tendo por objetivo validar 
o questionário, calculou-se a consistência interna das variáveis observadas com Alfa de 
Cronbach. Já para verificar a diferença entre os grupos utilizou-se os testes não-
paramétricos de Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. E para uma analise 
sumarizada das informações procedeu-se Analise Fatorial, com testes de Esfericidade de 
Bartlett, e adequação de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Os resultados indicam que a 
percepção dos respondentes está alinhada a importância da gestão de custo como 
instrumento fundamental de controle da administração pública.  

 

Palavras Chaves: New Public Management, Administração Pública, Gestão de Custo. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão pública vem passando por muitas mudanças, principalmente no que tange os 
gastos públicos, não obstante em saber em que, mas sim, como se gasta os recursos 
públicos. Conforme Tibúrcio-Silva et al (2007), atualmente na gestão pública há uma 
busca constante de sistemas de informações mais acurados e com ênfase na apuração 
de custos dos serviços prestados. Outra mudança apontada é a tendência das entidades 
públicas utilizarem informações gerenciais nas tomadas de decisões internas na sua 
administração. 

Ainda segundo Tibúrcio-Silva et al (2007), essas mudanças são originarias de um 
processo linear, que iniciou do conselho feudal e maquinações partidárias e passou para 
a denominada burocracia weberiana, desaguando, atualmente numa administração 
pública voltada ao cliente e ao resultado, essa última fase tem sido denominada de Nova 
Administração Pública – New Public Management (NPM).    

Corroborando com essa idéia, Bresser-Pereira (1998) chama essa reforma da gestão 
pública de “modelo estrutural de gerência pública,” na qual, além de grandes mudanças 
no processo de gestão de pessoal e da adoção de uma administração por objetivos, ele 
inclui a reforma estrutural da organização do estado. Os primeiros países a 
reconhecerem essa necessidade e a embarcarem na reforma gerencial do estado foram; 
o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia. 

Diniz, Dieng E Moraes (2008, p.4) consideram que “a administração pública gerencial 
surgiu como mais uma alternativa ao processo evolutivo da organização do Estado, na 
busca da eficiência e eficácia na aplicação regular dos recursos públicos.”  

Em qualquer processo de mudança na administração pública, o gestor e o contador 
público desempenham papéis fundamentais para o sucesso da reforma. Sendo, o 
primeiro responsável por conduzir o processo e o segundo por registrar, controlar, 
divulgar e apresentar os resultados apurados. Tanto isso é verdade que segundo Silva e 
Fadul (2008, p.3), “... durante a reforma ocorrida a partir de 1995, – aprovação do Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – grande parte dos investimentos em 
capacitação, melhoria de remuneração e desenvolvimento foram realizados para o grupo 
de gestores”. 

Neste sentido, Newcomer (1999) sugere que novos gerentes devem ser capazes de 
viabilizar os objetivos pretendidos pelas reformas empreendidas no Estado, em busca de 
eficiência, accountability e gestão de indicadores de desempenho.  

Diante dessa concepção, surge a seguinte questão orientadora deste estudo: Qual a 
percepção dos controladores de recursos públicos – contadores, servidores 
responsáveis por serviços contábeis e auditores públicos – do Estado de Santa 
Catarina quanto à gestão de custos na administração pública estadual?  

Alinhado com a problemática, este estudo objetiva-se conhecer a percepção dos 
controladores de recursos públicos de Santa Catarina quanto à gestão de custos como 
instrumento de auxilio gerencial para tomada de decisão na administração pública 
estadual. Os resultados apurados permite fazer também inferência se as variáveis; grau 
de formação acadêmica, tempo de serviço – experiência – e localização do município de 
atuação favorece ou não a compreensão da necessidade dos sistemas de custeio na 
gestão pública. 

Este estudo justifica-se pela mudança que a administração pública vem passando – do 
modelo burocrático para um sistema gerencial focado na gestão por resultados – e pela 
exigência das leis, especificamente a Lei 4320/64 em seu artigo 85, que prevê o controle 
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de custos no setor público para os serviços industriais do Estado, tendo sido estendido a 
todo setor governamental pelo Decreto-lei 200/67. Além disso, a Lei 101/2000 Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) em seu artigo 50, § 3º, cria a obrigatoriedade de 
implantação e manutenção de um sistema de custo para avaliação e acompanhamento 
da gestão orçamentária financeira e patrimonial. 

Apesar de ser um tema abordado em diversos estudos acadêmicos, poucos avanços 
foram registrados na gestão pública. Fator esse que contribuiu para o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) liderar o movimento para convergência aos padrões 
internacionais de contabilidade para o setor público – International Public Sector 
Accounting Standards – emitidos pela IFAC – International Federation of Accountants.  

A Portaria MF 184 de 2008, dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor 
público – pelos entes públicos – quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as 
Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, que segundo o 
cronograma da convergência do CFC, entrará em vigência em 2012. 

O presente estudo está estruturado em quatro (5) partes, incluindo essa. Na próxima 
parte, apresenta-se o referencial teórico que sustenta toda a pesquisa, seguido da 
metodologia empregada, acompanhada da análise dos dados coletados, e por fim as 
considerações finais.  

2. MARCO TEÓRICO 

Nesse tópico é apresentada a base teórica que sustenta o estudo, iniciando com 
experiências da NPM, passando por exemplos no Brasil e por fim a importância de apurar 
os custos no setor público. 

2.1 New Public Management (NPM) 

Nova Gestão Pública é um termo genérico para uma onda de reformas da administração 
ao longo do mundo e que são relativamente padronizadas. A expressão Nova Gestão 
Pública (NPM) é muitas vezes atribuída a Hood (1995), como uma expressão que 
caracteriza os principais componentes de uma tendência internacional para a 
transformação da máquina administrativa governamental (LAPSLEY e PALLOT, 2000).  

Tais reformas abrangem tanto o sistema político quanto o administrativo (GRUENING, 
2001; STEINER, 2000). Hood (1995) comenta que a NPM busca diminuir ou remover as 
diferenças entre os setores públicos e privados e, secundariamente, uma troca da ênfase 
na responsabilidade de processo para responsabilidade em termos de resultados.  

Segundo Gruening (2001), o movimento NPM começou no final dos anos 1970 e início de 
1980, no Reino Unido sob o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher e em 
governos municipais nos E.U.A (por exemplo, Sunnyvale, Califórnia), que sofreram mais 
pesadamente com a recessão econômica e evasão fiscal. Em seguida, os governos da 
Nova Zelândia e Austrália aderiram ao movimento. Seus sucessos colocaram as 
reformas administrativas NPM na agenda de prioridades da maioria dos países da OCDE 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) e outras nações. 

A implementação da NPM, segundo Steiner (2000), varia de lugar para lugar e também 
depende do nível do governo. Uma abrangente abordagem NPM geralmente incorpora 
cinco dimensões: 
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 Cultural (por exemplo, a satisfação do cliente, gestão da qualidade, nova gestão 
estilos, cultura empresarial e desenvolvimento pessoal); 

 Meta e desempenho (por exemplo, a contabilização dos custos, sistemas de 
incentivos, desempenho relacionados com salários, gestão por objetivos);  

 Organizacional (por exemplo, a descentralização, unidades autônomas, menos 
hierarquia);  

 Mercado (por exemplo, contrato de gestão, benchmarking) e  

 Resultados (por exemplo, avaliação, auditoria, indicadores de resultado). 

Embora muitas destas estratégias tenham sido utilizadas antes, o que é novo é a 
integração dos conceitos de gestão pública e privada. Mudanças na área de recursos 
humanos – eliminação do funcionário estatutário, relacionadas com a remuneração por 
desempenho, e medidas de desenvolvimento pessoal – são muito populares nos 
municípios da Suíça. Isto está relacionado com o objetivo de ajustar as condições de 
trabalho no setor público com objetivo de aproximar o setor público do setor privado 
(STEINER, 2000). 

No Brasil esse fenômeno iniciou-se em 1994, no primeiro governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, implementado pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, na 
condição de principal mentor da reforma e modernização da administração pública. Em 
1995, foi implantado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que 
implicitamente em seus mega-objetivos iniciava um processo de redução da máquina 
estatal e descentralização governamental sem, contudo, perder de vista e função 
eminentemente pública da máquina estatal. 

2.2 Administração Pública Gerencial Brasileira 

A descentralização das ações governamentais, um dos princípios basilares da nova 
administração pública na sua dimensão organizacional, tem como exemplo o Estado de 
Santa Catarina, que no primeiro governo de Luiz Henrique da Silveira iniciado em 2003, 
por meio da secretarias de desenvolvimento regional criadas pela Lei Complementar 
Estadual 243 de 2003, aproximou o governo estadual dos seus clientes. Neste passo, 
foram criadas as 29 secretarias regionais e a transferência do poder começou a ser 
executada. Outro exemplo de administração pública gerencial, pode-se citar a 
implantação de um sistema de custeio no comando da Aeronáutica com o objetivo de 
otimizar os recursos repassados. 

O comando da Aeronáutica conduz as forças armadas nacionais – Exército, Marinha e 
Aeronáutica – cabendo ainda conforme a Lei Complementar 97/1999, em seu art. 18, 
orientar, coordenar e controlar as atividades da viação civil; bem como, prover a 
segurança da navegação aérea; participar da política aeroespacial brasileira; além de 
estabelecer, equipar e operar a infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; 
e operar o correio aéreo nacional.  

Com o objetivo de otimização dos recursos repassado para atender todas as suas 
atribuições, Tibúrcio-Silva et al (2007) citam que os gestores do comando da aeronáutica 
percebem que qualquer decisão necessitaria de eficiente sistema de custos, capaz de 
gerar informações seguras e dinâmicas, já que são administrados mais de cem mil itens 
de suprimentos, superando muitas empresas privadas.   
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Desde então, vários sistemas de apuração de custos foram implantados no comando da 
Aeronáutica, até o atual Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão (SIPLAG), 
estabelecido pela Instrução do Comando da Aeronáutica (IAC) 172-1 de 2001 – 
Apropriação de Custos.  

 

Conforme (TIBÚRCIO-SILVA et al, 2007, p. 193): 
A ICA 172-1 de 2001 apresenta como meta o acompanhamento gerencial e tem por 
finalidade verificar se os recursos posto a disposição foram consumidos em 
consonância com os objetivos maiores do Comando da Aeronáutica; bem como 
propiciar a seleção das informações mais relevantes, capazes de auxiliar aos 
comandantes, aos chefes ou aos diretores no processo decisório; além de orientar as 
Unidades Gestoras Executoras (UGE) sobre os procedimentos para a implantação da 
apropriação de custos, utilizando como principal meio de captação dos dados o 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), com 
vistas à obtenção de informações à contabilidade gerencial. 

 

A apropriação de custos proporciona informações confiáveis e em tempo hábil para a 
tomada de decisões pelos dirigentes do comando da Aeronáutica, além de possibilitar a 
apuração dos custos das Unidades Gestoras, possibilitando a analise da eficiência e 
eficácia da aplicação dos recursos repassados pela União. 

2.3 Finalidades Da Contabilidade De Custos Na Administração Pública 

Nas entidades públicas, como nas empresas privadas, é importante conhecer os custos 
dos produtos e serviços. Sendo assim, vários estudos têm mostrado a importância da 
apuração de custos no setor Público, seja somente para se saber o custo de 
determinados serviços ou projetos, ou até mesmo para medir o desempenho de 
programas de governo. Porém na administração pública burocrática, conforme 
Kashiwakura (1997) a apuração dos custos dos programas e dos projetos públicos têm 
origem na Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO) e não em um sistema informatizado de 
custos. 

Slomski (2006) defende a apuração de custos na administração pública pela necessidade 
dos gestores em conhecer os custos de suas entidades, a fim de poderem tomar as 
melhores decisões entre as alternativas de produzir ou comprar produtos e serviços, de 
produzir ou terceirizar e/ou privatizar serviço. Corroborando com essa idéia, Souza e 
Clemente (2007) defendem que a simples adoção de estratégias baseadas na liderança 
em custos não garante a prática de gestão de custos. É necessário um sistema de 
informação de custos que auxilie na formulação e na avaliação da estratégia adotadas.    

Tibúrcio-Silva et al (2007, p. 21), citam que “[...] O modelo de gestão do estado, previsto 
constitucionalmente, deve buscar a avaliação de seus resultados pela eficiência e pela 
eficácia”. Isso se torna possível porque a contabilidade de custos relaciona os insumos – 
como: material, pessoal e instalações – com resultados e benefícios atingidos. Assim, 
Leone (2000, p. 25) considera que “a contabilidade de custos produz informações 
gerenciais para que os diversos níveis hierárquicos da administração sejam capazes de 
planejar, controlar e decidir com maior eficiência e eficácia”. 

Para a avaliação da gestão, um sistema de custo é o instrumento fundamental a ser 
usado para averiguar os resultados, no que tange à eficácia e eficiência. Tibúrcio-Silva 
(2007, p. 16-17) destacam que um sistema contábil deve fornecer informações para cinco 
objetivos: 
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1. Formulação das estratégias gerais e dos planos de longo prazo – A informação 
de custos pode ser relevante, por exemplo, para a decisão de escolha de novos 
investimentos. É importante destacar, no entanto, que a informação de custo deve 
estar associada aos benefícios sociais e às decisões dentro da esfera política. Mas 
dentro de uma unidade gestora, como uma escola pública, o conhecimento do custo 
de diversos cursos oferecidos para a sociedade pode ajudar na escolha de qual deles 
deverá ser objeto de uma expansão de vagas;  

2. Decisões de alocação de recursos – Envolvem a criação de relatórios sobre 
alocação de recursos entre produtos, clientes, canais de distribuição etc. A Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), por exemplo, ao implantar seu sistema de 
custo, descobriu que no passado fez alguns contratos de prestação de serviço com 
alguns clientes que não eram vantajosos;  

3. Planejamento e controle de custos das operações e atividades – Diz respeito à 
criação de relatórios sobre custos e ativos por unidades gestoras, por centro de 
custos;  

4. Mensuração de desempenho e avaliação de pessoas – Refere-se à 
comparação entre valores orçados e valores realizados;  

5. Adequação com a regulamentação externa e exigências legais – Em certas 
áreas, a captação de financiamento externo, inclusive de instituições de fomento, está 
vinculada à implantação de um sistema de informação.  

Para o (IFAC, 2000) apud Costa (2004), as informações de custos podem suprir diversas 
necessidades gerenciais na administração pública, destacando-se as seis funções sociais 
para a contabilidade de custos descrita na tabela 01: 

Tabela 1 - Necessidades gerenciais do setor público. 
Função Social Necessidades Gerenciais 

Orçamento 

As informações de custos podem auxiliar a decisão de alocação de 
recursos entre varias atividades. Os custos das atividades passadas 
podem ser utilizados como estimativas orçamentárias de custos 
futuros. 

Redução e 
Controle de Custos 

A análise do comportamento dos custos pode auxiliar na tomada de 
ações apropriadas para eliminar ineficiências. 

Ajuste de Preços e 
Tarifas 

Auxiliam no estabelecimento de cenários de preços e tarifas para 
bens e serviços fornecidos pelo governo, especialmente quando 
esses são fornecidos a um preço inferior ao custo, como um resultado 
de políticas governamentais. 

Avaliação de 
Desempenho 

Pode auxiliar a mensuração do desempenho financeiro e não 
financeiro. Os esforços e os resultados dos serviços de uma entidade 
podem ser avaliados com as seguintes mensurações: custos dos 
recursos e insumos usados para fornecer os serviços e o resultado 
alcançado.    

Avaliação de 
Programas 

As informações de custos podem auxiliar nas decisões políticas 
relacionadas a autorização, modificação e descontinuidade desses. 

Outras Decisões 
Econômicas 

A escolha entre as alternativas de ações requer comparação de custo 
ou receitas incrementais como, por exemplo, decisões de 
privatização, aceitar ou rejeitar uma proposta de projeto 
governamental, continuar ou descontinuar um produto ou serviço. 

Fonte: adaptado de Costa (2004).  

Portanto, o custo que antes servia somente para valoração dos estoques e apuração do 
resultado nas empresas privadas, passa a atuar como auxilio no planejamento, nas 
tomadas de decisões e analise de desempenho (ATKINSON et al, 2000). Assim, o papel 
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da contabilidade de custos é fornecer informações que auxiliem a tomada de decisão em 
qualquer entidade, seja ela pública ou privada.  

 

3.  METODOLOGIA 

3.1 Tipologias do Estudo 

Segundo Cooper e Schindler (2003) este estudo pode ser classificado da seguinte forma: 
quanto ao método de coleta de dados, será utilizado interrogação/comunicação; quanto 
ao poder do pesquisador de produzir efeitos nas variáveis estudadas, trata-se de um 
estudo ex post facto; quanto ao objetivo, é uma pesquisa descritiva – exploratória, a qual 
busca descrever a percepção dos respondentes e fazer inferências de variáveis; quanto à 
dimensão de tempo, classifica-se como um estudo transversal, pois, representa um 
determinado momento; quanto à amplitude e profundidade, classifica-se como estudo 
estatístico; quanto ao ambiente, caracteriza-se como uma pesquisa de campo; e por fim, 
quanto às percepções das pessoas sobre a atividade de pesquisa, caracteriza-se como 
um estudo de rotina real. 

3.2 Definições da População e Amostra. 

Os dados utilizados para a composição da amostra foram coletados juntos aos 
contadores, servidores responsáveis por serviços contábeis e auditores públicos 
estaduais de Santa Catarina. Inicialmente a população objeto da pesquisa era composta 
por 103, destes, 53 questionários foram respondidos e validados, representando 51,45%. 
Segundo Lakatos e Marconi (2003) o percentual é representativo, tendo em vista que tais 
autores recomendam um percentual de respostas validas superior a 25%. 

3.3 Coletas e Analise dos dados 

A coleta dos dados foi realizada mediante a disponibilização de questionário na internet, 
http://heliodias.wufoo.com/forms/custos-na-administracao-publica. A escala de 
classificação usada para julgar os dados foi a Likert de cinco pontos com as 
possibilidades de respostas descritas na tabela 2. 

Tabela 2 - Escala Likert de Cinco Pontos 
Discordo 
plenamente Discordo Indeciso Concordo 

Concordo 
plenamente 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

3.4 Tratamento Estatístico 

Foram utilizados para a realização desse estudo: 

a) Estatística descritiva; 

b) Testes não-paramétricos (Wilcoxon-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis); 

c) Teste de Esfericidade de Bartlett; 

d) Analise fatorial; 

e) Testes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); 
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f) Alpha de Cronbach 

Os testes estatísticos foram realizados com a utilização do software Statistical Package 
for the Social Science SPSS®, versão 15.0. Quanto aos critérios estatísticos utilizados 
nesse estudo, adota-se para a interpretação dos resultados o nível de significância α de 
5%, ou seja, α = 0,05. Desse modo, quando o p-value de um teste de hipótese for menor 
que o valor escolhido de α, o procedimento de teste conduz à rejeição da hipótese nula 
(HILL, GRIFFITHS, JUDGE, 2006, p.119). 

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva 

O gráfico 1 – dados demográficos – mostra que 58,50% dos respondentes são 
masculinos e 41,50% são femininos, dos quais, possuem uma média de idade de 35,96 
anos. Contudo, observa-se que 58% dos respondentes encontram-se na faixa etária de 
30 a 40 anos, 23% entre 20 e 30 anos, 13% entre 40 e 50 anos e somente 6% 
encontram-se acima de 50 anos.  
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Gráficos 1 - Dados Demográficos. 

Quanto à formação acadêmica dos respondentes, o gráfico 2 mostra que 83,0% dos 
pesquisados são formado em Ciências Contábeis, 7,5% são formados em Direito, 5,7% 
são formados em Administração e 3,8% em outros cursos. Verifica-se ainda que 78,4% 
dos respondentes são pós-graduados, dos quais, 70,7% possuem pós-graduação em 
nível de lato sensu, 12,2% em nível de MBA (Master of Business Administration) e 17,1% 
em nível de mestrado.   
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Gráficos 2 - Formação Acadêmica 
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O gráfico 3 ilustra a região de atuação e o tempo de serviços dos respondentes, na qual, 
demonstra que 69,8% atuam na capital do estado, 22,6% no interior e 7,5% no litoral. A 
baixa freqüência de respondentes no litoral justifica-se, pelo fato que a capital do estado 
encontra-se no litoral, assim, os 7,5% correspondem aos respondentes que atuam em 
outros municípios do litoral.  

Verifica-se também que do total de respondentes, 36 atuam de 1 a 5 anos na função, que 
corresponde a 68% dos pesquisados, 8 atuam de 5 a 15 anos, 7 atuam de 15 a 25 anos 
e somente 2 com atuação acima de 25 anos. Esse número significativo de respondentes 
que atuam na primeira faixa de anos justifica-se, pelos recentes concursos realizados 
para os cargos de contadores e auditores no estado de Santa Catarina.  
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Gráficos 3 - Região e Tempo de Atuação 

Com o intuito de identificar a percepção dos contadores públicos estaduais de Santa 
Catarina quanto ao uso do custo como instrumento de controle e gestão publica, foram 
elaboradas e aplicadas quatro perguntas. O sistema de custo como ferramenta de 
controle de desperdícios dos recursos público; a utilização do sistema de custo como 
facilitador da prática da eficiência e da economicidade; o sistema de custo como 
beneficiador dos controles de recursos financeiros orçados; e a gestão de custos na 
administração pública restringe-se basicamente a efetuar os registros contábeis. 

Tabela 3 - Percepção quanto ao uso do custo como instrumento de controle e gestão 
público. 

Possibilidades p01 % p02 % p03 % p04 % 

Discordo Plenamente 0,0  0,0 1,9 28,3 

Discordo  1,9 0,0 0,0 39,6 

Indeciso 1,9 3,8 1,9 5,7 

Concordo 45,3 41,5 58,5 22,6 

Concordo Plenamente 50,9 54,7 37,7 3,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Verifica-se na tabela 3 que os contadores públicos estaduais de Santa Catarina 
concordam com o uso do custo como instrumento de controle e gestão pública, já que 
mais de 95% dos respondentes assinalaram as assertivas concordo e concordo 
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plenamente nas perguntas 01, 02 e 03. Contudo, a pergunta 04 mostra que 67,9% dos 
respondentes concordam que a gestão do custo na gestão pública não se restringe 
basicamente aos registros contábeis dos gastos públicos, como é determinado pela lei 
4320/64 em seu artigo 85 e pela lei complementar 101/2000 Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) em seu artigo 50, § 3º. 

Objetivando a percepção quanto ao uso do custo no processo orçamentário, foram 
formadas e aplicadas três perguntas. O custo favorece a comparação e avaliação da 
eficácia orçamentária; O custo favorece a comparação e avaliação da eficiência 
orçamentária; e o custo possibilita o estabelecimento de padrões a serem alcançados.  

Tabela 4 - Percepção quanto ao uso do custo no processo orçamentário. 

Possibilidades p05 % p06 % p07 % 

Discordo Plenamente 0,0 0,0 0,0 

Discordo  1,9 0,0 0,0 

Indeciso 7,5 7,5 5,7 

Concordo 64,2 58,5 52,8 

Concordo Plenamente 26,4 34,0 41,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

De acordo com os dados levantados na tabela 4, constata-se que a percepção dos 
contadores públicos estaduais de Santa Catarina está alinhado com as teorias, visto que 
mais de 90% concordam com as assertivas concordo e concordo plenamente. Percebe-
se a importância do uso do custo no processo orçamentário dos entes públicos. 

Já a percepção quanto ao uso de sistema de custos para avaliar o desempenho nos 
serviços públicos foi levantada por intermédio de três perguntas, O sistema de custo 
avalia o desempenho dos programas públicos; sistema de custo permite a comparação 
dos custos entre os entes públicos; e o sistema de custo contribui para o reconhecimento 
do servidor público.  

Tabela 5 - Percepção quanto ao uso de sistemas de custos para avaliar o 
desempenho nos serviços públicos. 

Possibilidades p08 % p09 % p10 % 

Discordo Plenamente 3,8 1,9 3,8 

Discordo  13,2 5,7 17,0 

Indeciso 11,3 3,8 26,4 

Concordo 45,3 58,5 35,8 

Concordo Plenamente 26,4 30,2 17,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

 A tabela 5 evidência que a percepção dos pesquisados está alinhado com abordagens 
descritas na NPM, como relata Steiner (2000), Lapsley e Pallot (2000). Porém, 
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analisando visualmente o gráfico 4 pode-se observar que a curva da pergunta 10 – o 
sistema de custo contribui para o reconhecimento do servidor público – apresenta uma 
tendência diferente das demais desse grupo, no entanto, essa diferença não é 
significativa estatisticamente.   
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Gráfico 4 – Custo como ferramenta de desempenho. 

Com o objetivo de analisar a percepção quanto ao uso do custo para a tomada decisão, 
foram aplicadas três perguntas: Nas aquisições de bens ou serviços públicos é 
importante saber o Custo-Benefício; Nas decisões entre comprar, alugar ou terceirizar é 
importante saber os custos; e A decisão da continuidade, paralisação ou incremento dos 
serviços requer informação de custo. 

Tabela 6 - Percepção quanto ao uso do custo para a tomada de decisão. 
Possibilidades p11 % p12 % p13 % 

Discordo Plenamente 0,0 0,0 0,0 

Discordo  0,0 0,0 1,9 

Indeciso 0,0 0,0 3,8 

Concordo 39,6 34,0 43,4 

Concordo Plenamente 60,4 66,0 50,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Os dados apurados na tabela 6 evidenciam que os contadores públicos estaduais de 
Santa Catarina concordam com uso do custo para tomada de decisão, visto que 100% 
dos respondentes acordam com as assertivas concordo e concordo plenamente nas 
perguntas 11 e 12. Com relação à pergunta 13 verifica-se que houve uma redução no 
percentual para 94,3%, essa redução não diminui a significância do resultado apurado. 

A percepção quanto ao uso da informação de custo como auxilio a transparência e 
prestação de contas foi levantado por intermédio de cinco perguntas; implantação do 
sistema de custo depende de lei específica; os gestores públicos sentem a falta de 
informação sobre custo; é importante saber o custo dos produtos ou serviços públicos 
para a tomada de decisão; é importante a utilização do sistema de custos para a tomada 
de decisão no setor público; e a utilização de custo favorece a accountability.  
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Tabela 7 - Percepção da informação de custo como auxilio a transparência e prestação de 
contas. 

Possibilidades p14 % p15 % p16 % p17 % p18% 

Discordo Plenamente 11,3 1,9 0,0 0,0 0,0 

Discordo  35,8 9,4 0,0 1,9 3,8 

Indeciso 26,4 7,5 0,0 1,9 5,7 

Concordo 15,1 54,7 45,3 49,1 41,5 

Concordo Plenamente 11,3 26,4 54,7 47,2 49,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Neste bloco de perguntas observa-se que as respostas concentram em maior nível à 
concordância da assertiva, exceto a pergunta relacionada com necessidade de legislação 
especifica para implementação do sistema de custos, evidenciando que os controladores 
não consideram necessária uma legislação específica para a implementação de sistemas 
de custos. 

4.2 Testes Não-Paramétricos 

Nesta seção analisam-se os testes não-paramétricos U, conhecido como teste de soma 
dos postos de Wilcoxon ou teste de Mann-Whitney para dois grupos. Pode-se testar a 
hipótese nula µ1 = µ2 (igualdade de médias populacionais entre grupos) sem a 
necessidade de os dados seguirem distribuição normal. E o teste H, ou teste de Kruskal-
Wallis,  que é um teste de soma dos postos cuja finalidade é testar a hipótese nula de 
que µ1 = µ2 = ... = µk, contra a hipótese alternativa de que tais médias não são todas 
iguais (FREUND, 2006). 

Em relação à validação do questionário, utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach para 
verificar a consistência interna. Segundo Hair et al (2005, p.112), o  alfa de Cronbach “é 
um coeficiente de confiabilidade que avalia a consistência da escala interna” cujo limite 
inferior geralmente aceito é 0,70. No presente estudo o alfa de Cronbach calculado para 
as dezoito perguntas é todas as variáveis é 0,831, demonstrando um nível de 
consistência muito bom. 

  

Tabela 8 - Alfa de Cronbach 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items N of Items 

,831 ,886 18 
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     Tabela 9 - Teste Mann-Whitney para a Variável Sexo 
Perguntas 1-6 Estatística do 

teste 
p01 p02 p03 p04 p05 p06 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

335,500 

831,500 

-,113 

,910 

306,500 

802,500 

-,712 

,476 

284,000 

780,000 

-1,191 

,234 

302,000 

555,000 

-,741 

,459 

312,500 

808,500 

-,607 

,544 

292,000 

788,000 

-1,014 

,310 

Perguntas 7-12 Estatística do 
teste 

p07 p08 p09 p10 p11 p12 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

290,500 

786,500 

-1,031 

,302 

336,500 

832,500 

-,086 

,931 

327,500 

580,500 

-,277 

,782 

301,500 

554,500 

-,741 

,459 

322,000 

818,000 

-,405 

,686 

327,000 

580,000 

-,308 

,758 

Perguntas 13-18 Estatística do 
teste 

p13 p14 p15 p16 p17 P18 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

230,000 

726,000 

-2,260 

,024 

306,500 

802,500 

-,646 

,518 

298,000 

794,000 

-,859 

,390 

262,500 

758,500 

-1,643 

,100 

237,000 

733,000 

-2,129 

,033 

263,500 

759,500 

-1,554 

,120 

Os resultados são significativos ao nível de 5% de significância para as perguntas 13 e 
17, indicando que há diferenças relevantes entre as médias dos grupos masculino e 
feminino. Os resultados indicam que os respondentes do sexo feminino são, para as 
perguntas 13 e 17, mais favoráveis à sua implementação. 

Tabela 10 - Teste de diferenças de médias Kruskal-Wallis para variável Graduação 
Perguntas 1-6 Estatística 

do teste 
p01 p02 p03 p04 p05 p06 

Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

2,332 

2 

,312 

2,458 

2 

,293 

4,902 

2 

,086 

6,071 

2 

,048 

6,389 

2 

,041 

4,722 

2 

,094 

Perguntas 7-12 Estatística 
do teste 

p07 p08 p09 p10 p11 p12 
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Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

6,106 

2 

,047 

3,727 

2 

,155 

3,805 

2 

,149 

4,505 

2 

,105 

4,846 

2 

,089 

3,406 

2 

,182 

Perguntas 13-18 Estatística 
do teste 

p13 p14 p15 p16 p17 p18 

Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

4,474 

2 

,107 

6,745 

2 

,034 

2,964 

2 

,227 

5,482 

2 

,065 

5,164 

2 

,076 

3,042 

2 

,219 

Observa-se diferença significativa para as perguntas 4, 5, 7 e 14. Na pergunta 4 - A 
gestão de custos na administração pública restringe-se basicamente a efetuar os 
registros contábeis, os respondentes com formação em Ciências Contábeis são mais 
favoráveis à assertiva. 

 

       Tabela 11 - p04 
Graduação N Mean Rank 

Contábeis 44 27,14 

Administração 3 26,50 

Direito 4 26,38 

Outro 2 26,00 

Total 53  

       Tabela 12 - p05 
Graduação N Mean Rank 

Contábeis 44 27,38 

Administração 3 30,50 

Direito 4 22,50 

Outro 2 22,50 

Total 53  

Na pergunta 5 - O custo favorece a comparação e avaliação da eficácia orçamentária, os 
respondentes com formação em Administração são mais favoráveis à assertiva com 
relação aos demais grupos. 

      Tabela 13 - p07 
Graduação N Mean Rank 

Contábeis 44 28,38 

Administração 3 25,83 

Direito 4 17,50 

Outro 2 17,50 

Total 53  

      Tabela 14 - p04 
Graduação N Mean Rank 

Contábeis 44 27,03 

Administração 3 25,17 

Direito 4 26,63 

Outro 2 29,75 

Total 53  

  



 

Na pergunta 7 - O custo possibilita o estabelecimento de padrões a serem alcançados, os 
respondentes com formação em Ciências Contábeis são mais favoráveis à assertiva 
conforme a tabela 13. Entretanto, na pergunta 14 - Implantação do sistema de custo 
depende de lei específica, os respondentes com formação em outro curso são mais 
favoráveis à assertiva com relação aos demais grupos. 

Tabela 15 - Teste de diferenças de médias Kruskal-Wallis para variável Pós-Graduação 
Perguntas 1-6 Estatística 

do teste 
p01 p02 p03 p04 p05 p06 

Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

5,761 

3 

,124 

6,934 

3 

,074 

6,446 

3 

,092 

2,451 

3 

,484 

6,928 

3 

,074 

6,337 

3 

,096 

Perguntas 7-12 Estatística 
do teste 

p07 p08 p09 p10 p11 p12 

Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

6,670 

3 

,083 

2,758 

3 

,430 

7,265 

3 

,064 

3,151 

3 

,369 

8,165 

3 

,043 

2,243 

3 

,524 

Perguntas 13-18 Estatística 
do teste 

p13 p14 p15 p16 p17 p18 

Chi-Square 

df 

Asymp. 
Sig. 

2,452 

3 

,484 

5,620 

3 

,132 

1,078 

3 

,782 

4,590 

3 

,204 

7,047 

3 

,070 

9,058 

3 

,029 

Para a variável Pós-Graduação apenas as perguntas 11 e 18 apresentaram diferenças de 
médias significativas. 

 

 

      Tabela 16 - p11 
Pós-Graduação N Mean Rank 

Não Possuem 12 28,67 

Lato Senso 5 16,30 

MBA 29 30,19 

Mestrado 7 18,57 

Total 53  

 

    Tabela 17 - p18 
Pós-Graduação N Mean Rank 

Não Possuem 12 18,96 

Lato Senso 5 21,30 
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MBA 29 28,88 

Mestrado 7 37,07 

Total 53  

A percepção dos respondentes na pergunta 11 - Nas aquisições de bens ou serviços 
públicos é importante saber o Custo-Benefício, os respondentes com nível de MBA são 
mais favoráveis à assertiva. Todavia, na pergunta 18 - A utilização de custo favorece a 
accountability (Prestação de Contas, Transparência), os respondentes com nível se 
Mestrado são mais favoráveis à assertiva com relação aos demais grupos. 

Tabela 18 - Teste de diferenças de médias Kruskal-Wallis para variável Região 
Perguntas 1-6 Estatística 

do teste 
p01 p02 p03 p04 p05 p06 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

2,332 

2 

,312 

2,458 

2 

,293 

4,902 

2 

,086 

6,071 

2 

,048 

6,389 

2 

,041 

4,722 

2 

,094 

Perguntas 7-12 Estatística 
do teste 

p07 p08 p09 p10 p11 p12 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

6,106 

2 

,047 

3,727 

2 

,155 

3,805 

2 

,149 

4,505 

2 

,105 

4,846 

2 

,089 

3,406 

2 

,182 

Perguntas 13-18 Estatística 
do teste 

p13 p14 p15 p16 p17 p18 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

4,474 

2 

,107 

6,745 

2 

,034 

2,964 

2 

,227 

5,482 

2 

,065 

5,164 

2 

,076 

3,042 

2 

,219 

 

Para a variável Região as perguntas 04, 05, 07 e 14 apresentaram diferenças de médias 
significativas. 

      Tabela 19 - p04 
Região N Mean Rank 

Capital 37 27,72 

Interior 12 20,25 

Litoral 4 40,63 

Total 53  

 

      Tabela 20 - p05 
Região N Mean Rank 

Capital 37 25,57 

Interior 12 34,50 

Litoral 4 17,75 

Total 53  

 



 

Com relação à pergunta 04 - A gestão de custos na administração pública restringe-se 
basicamente a efetuar os registros contábeis, os respondentes da região litoral foram 
mais favoráveis. De outra forma na pergunta 05 - O custo favorece a comparação e 
avaliação da eficácia orçamentária, os respondentes da região interior são mais 
favoráveis. 

       Tabela 21 - p07 
Região N Mean Rank 

Capital 37 26,54 

Interior 12 32,88 

Litoral 4 13,63 

Total 53  

       Tabela 22 - p14 
Região N Mean Rank 

Capital 37 23,53 

Interior 12 35,63 

Litoral 4 33,25 

Total 53  

 

No que se refere à pergunta 07 - O custo possibilita o estabelecimento de padrões a 
serem alcançados, os respondentes da região interior são mais favoráveis à assertiva. No 
mesmo sentido, na pergunta 14 - Implantação do sistema de custo depende de lei 
específica, os respondentes da região interior são mais favoráveis à assertiva. 

Considerando que neste caso a capital está situada no litoral foi realizado o mesmo 
procedimento consolidando os respondentes da capital no grupo litoral para confirmar os 
resultados. Os foram resultados consistentes e indicam diferenças de médias 
significativas somente entre as perguntas 5 e 14. Confirmando nestes casos, que o grupo 
de respondentes do interior é mais favorável às assertivas consoante tabelas 23 e 24. 

       Tabela 23 - p05 
Região N Mean Rank 

Capital 41 24,80 

Interior 12 34,50 

Total 53  

       Tabela 24 - p14 
Região N Mean Rank 

Capital 41 24,48 

Interior 12 35,63 

Total 53  



 

4.3 Análise Fatorial 

A analise fatorial tem por objetivo identificar variáveis ou fatores que expliquem 
correlações dentro de um conjunto de variáveis (HAIR et all, 2005). Neste caso esse 
procedimento foi utilizado na redução de dados para identificar um pequeno número de 
fatores que explique muita das variações observadas em um número muito maior de 
variáveis. 

Optou-se pelo uso do método de Principal Axis Factoring com abordagem rotacional 
Varimax que permite a redução de variáveis ou a redução de fatores. Assim, consoante 
Hair et al (2005), efetuou-se a seleção de cargas fatoriais mais significativas, escolhendo 
aquelas que apresentaram valores absolutos acima de 0,500 (corte das cargas fatoriais).  

Logo, quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, mais importante a carga na 
interpretação da matriz fatorial. Para realizar o tratamento dos dados, empregou-se o 
software SPSS, escolhendo eigenvalues (valores próprios) acima de 1,0 conforme sugere 
Hair et al (2005), ou seja, retêm-se apenas os fatores que apresentam valores próprios 
maiores que 1, obedecendo ao critério de normalização de Kaiser.  

Outro aspecto importante na análise fatorial é determinar a confiabilidade interna dos 
dados obtidos e a precisão da escala. Para isso, realizou-se o teste de Alfa de Cronbach 
para verificar o grau de consistência interna da escala. Esta medida dá a proporção da 
variabilidade nas respostas que resulta de diferença entre as respostas dos sujeitos. Ou 
seja, as diferenças das respostas devem-se ao fato dos sujeitos terem diferentes opiniões 
e não devido a diferentes interpretações do instrumento. 

Tabela 25 - Testes de KMO e Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,797 

Approx. Chi-Square 549,767 

DF 153 
Bartlett's Test of 
Sphericity Sig. ,000 

O teste de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin, que mostra se os dados 
podem ser tratados pelo método de análise fatorial. O resultado obtido nesse teste 
mostra o valor de 0,797. Segundo Hair et al(2005), se este valor estiver próximo de 0,80 
indica uma boa adequação à análise fatorial.  

O segundo teste, o de Esfericidade de Bartlett é baseado na distribuição estatística de 
“qui-quadradro” e testa a hipótese nula H0 de que a matriz de correlação é uma matriz 
identidade (cuja diagonal é 1,0 e todas as outras as outras iguais a zero), isto é, que não 
há correlação entre as variáveis. Também, neste caso o valor da significância do teste de 
Bartlett, mostrou-se menor que 0,0001, o que permite mais uma vez confirmar a 
possibilidade e adequação do método de análise fatorial para o tratamento dos dados. 

Tabela 26 - Matriz de Fatores Rotacionária 
Fatores Carga Fatorial 

 1 2 3 4 5 

p01 ,729         
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p06 ,705         

p07 ,696         

p03 ,656         

p05 ,580         

p02 ,526         

p12   ,759       

p11   ,681       

p13   ,553       

p15           

p08     ,757     

p10     ,756     

p09     ,653     

p18       ,789   

p16       ,664   

p17       ,591   

p14         -,531 

p04         -,504 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 15 iterations. 

 

Tabela 27 - Principais fatores identificados 

Fator Nome atribuído ao Fator 

% da variância total 
explicada pelo fator 

% da variância 
explicada 
acumulada 

F1 Controle e avaliação de gastos 17,809 17,809 

F2 Decisão 13,983 31,792 

F3 Avaliação do Desempenho 12,692 44,484 

F4 Accountability 11,457 55,941 

F5 Enfoque Legal 5,407 61,348 

Foram obtidos 5 fatores, pelo critério de se considerar apenas aqueles com autovalores 
maiores que 1,0 e cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,500. No que se refere ao 
conjunto dos fatores, verificou-se que representam 61,348% da variação total dos dados. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo demonstrou que a percepção dos controladores dos recursos públicos – 
embora hajam diferenças de percepção entre os grupos conforme demonstrado nas 
tabelas 9, 10, 15 e 18 – em média, é positiva quanto a importância e necessidade da 
gestão de custo na administração pública como também indispensável à implantação de 
uma administração publica gerencial baseada nos princípios da eficiência, eficácia, 
efetividade e, mormente, economicidade.  

Verificou-se também que a diferença de percepção ocorre na variável sexo conforme 
demonstrado na tabela 9 para as perguntas 13 – a decisão da continuidade, paralisação 
ou incremento dos serviços requer informação de custo e 17 – é importante a utilização 
do sistema de custos para a tomada de decisão no setor público –, nas quais os 
respondentes do sexo feminino se mostram mais favoráveis às assertivas. 

No que se refere à graduação, a percepção difere nas perguntas 04, 05 e 07. Nas 
perguntas 04 e 07, respectivamente – a gestão de custos na administração pública 
restringe-se basicamente a efetuar os registros contábeis – o custo possibilita o 
estabelecimento de padrões a serem alcançados–, os respondentes com graduação em 
ciências contábeis se mostraram mais favoráveis à assertiva conforme tabelas 11 e 13. 
No que tange a pergunta 05 – O custo favorece a comparação e avaliação da eficácia 
orçamentária – os graduados em administração se mostraram mais favoráveis de acordo 
com a tabela 12.  

Com relação à percepção dos respondentes com nível de pós-graduação apenas as 
perguntas 11 – nas aquisições de bens ou serviços públicos é importante saber o Custo-
Benefício e 18 – a utilização de custo favorece a accountability – Os respondentes com 
MBA são mais favoráveis assertiva 11 conforme a tabela 16, e os respondentes com 
nível de mestrado são mais favoráveis às assertivas 18 conforme tabela 17.  

Quanto à região de atuação, houve diferença significativa de percepção na pergunta 04, 
05, 07 e 14. Na pergunta 04 os respondentes do litoral são mais favoráveis a esta 
assertiva conforme a tabela 19, nas perguntas 05, 07 e 14, os respondentes do interior 
são mais favoráveis à assertiva. Considerando-se a capital como integrante do grupo 
litoral, somente as perguntas 05 e 14, mostraram diferença estatisticamente de 
percepção, e os resultados mostraram-se consistente às tabelas 20 e 22. 

Assim, fica evidenciado que a formação acadêmica, local de atuação e nível de pós-
graduação influenciam no nível de percepção quanto à importância e necessidade da 
informação de custo no gerenciamento da coisa pública. Embora não haja sustentação 
para se fazer inferências acerca das relações de causa e efeito, torna-se relevante para a 
administração pública tal diferença entre grupos. De modo geral, a percepção dos 
controladores de recursos públicos de Santa Catarina é bastante favorável à 
implementação e utilização da Gestão de Custos. 
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RESUMO  
 
A Reestruturação da Auditoria Interna do Instituto Nacional Seguro Social - INSS, do Rio 
de Janeiro, teve como marco principal a mudança de foco do trabalho daquela auditoria. 
A Auditoria Interna antes do processo de modernização era apenas um instrumento de 
detecção de fraude, com caráter punitivo para as pessoas envolvidas. Com a 
reengenharia implantada, a partir do ano de 2000, o foco dos trabalhos foi direcionado a 
fim de lograr melhorias nos métodos de controle, gestão e prevenção de fraudes e erros. 
O objetivo desse estudo foi de examinar a percepção dos funcionários da Auditoria 
Interna Regional do INSS Rio de Janeiro sobre este processo de modernização. Analisou 
o comportamento humano em relação às resistências a nova metodologia de trabalho. 
Buscou-se analisar diversas bibliografias de autores renomados com o objetivo de 
fundamentar a pesquisa de campo que foi realizada com entrevistas semi-estruturadas 
de forma direta. Os entrevistados eram servidores públicos que exerciam a função de 
auditor interno na Auditoria Regional do Rio de Janeiro. Este estudo levantou pontos 
importantes sobre o processo de modernização da auditoria interna, em especial no que 
diz respeito treinamento dos funcionários envolvidos; resistências culturais ao fator de 
mudanças e controle na prevenção de fraudes. Nas entrevistas realizadas, foram 
detectados fatores de sucesso como o empenho das pessoas envolvidas na 
reestruturação. Descobriu-se que as recomendações dos relatórios de auditoria são 
colocados em prática, e a estrutura física foi reformulada com sucesso. Alguns fatores de 
insucesso também foram detectados; por exemplo, restrições legais que impedem a 
eficácia dos trabalhos; envio de grande quantidade de informação por meio eletrônico, os 
quais são absorvidos apenas parcialmente não se conseguindo interpretar todas as 
mudanças, principalmente por falta de treinamento, e o baixo nível técnico na área 
contábil. A equipe de Auditoria Interna do Rio de Janeiro, em pouco tempo estará 
aposentada. Atualmente não existe um processo de investimento de melhora na 
capacidade dos funcionários. Não há plano de carreira diferencial para os auditores 
internos. O quantitativo atual é próximo ao ideal, porém a capacidade técnica está muito 
abaixo do esperado para o desenvolvimento de atividades de auditoria que visem a 
melhoria de técnicas de controle, e principalmente de gestão dos recursos públicos. A 
partir disto ficou constatada a grande importância da melhoria dos recursos humanos 
envolvidos na Auditoria Interna do Rio de Janeiro. 
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1. Introdução 

Desde a Lei Elói Chaves, marco na previdência social no Brasil, o sistema 
previdenciário vem passando por processos de amadurecimento: avanço no combate à 
fraude, melhores técnicas de controle e, principalmente, foco no segurado, com igualdade 
de direitos e deveres. Tais processos vêm levando o sistema ao profissionalismo. 

 
O aumento constante do déficit previdenciário – ocorrido principalmente devido a 

um deficiente sistema de controle de processo e a uma auditoria interna ineficaz - trouxe 
a necessidade de buscar a padronização e sistematização de atividades de auditoria, 
dentro de um programa de auditoria pró-ativa. Dessas mudanças gerenciais, iniciadas em 
1998 e que tiveram seu auge entre 2001 e 2004 (exatamente enquanto ocorria a 
modernização da Auditoria Interna do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), 
esperavam-se muitos benefícios organizacionais. 

 
Com a reestruturação houve a implantação de quatro relatórios, dentro da 

concepção do relatório de Modernização da Auditoria Interna (Novo Modelo Conceitual - 
fase 2), estabeleceu-se a necessidade de que o novo modelo conceitual estivesse em 
consonância com o plano diretor de tecnologia da informação de modo a que pudesse 
desenvolver-se em um ambiente organizacional saudável e com as melhores práticas de 
auditoria.  

 
Segundo Angeli (2007), em processos de alteração de procedimentos, é comum 

que haja incerteza procedimental devido a limitações dos agentes humanos em lidar com 
situações complexas. Em outras palavras, nem sempre as pessoas estão imediatamente 
aptas - mentalmente ou culturalmente - para lidar com mudanças procedimentais mais ou 
menos abrangentes. Assim, é importante ressaltar que o sucesso desse tipo de 
reestruturação está condicionado a uma mudança correspondente na cultura interna.  

 
O presente artigo pretende investigar as percepções sobre o processo de 

modernização da Auditoria Interna regional do Rio de Janeiro de modo a conhecer as 
reações da cultura interna dos agentes àquele processo.  
 

1-1.Metodologia 

Para buscar apoio teórico para o artigo aqui desenvolvido foi realizado um 
levantamento bibliográfico em diversas fontes, de modo a fundamentar a pesquisa de 
campo. 

 
Como toda pesquisa descritiva, o presente estudo de caso descritivo busca 

descrever fenômenos ocorridos em uma população a partir de dados empíricos 
levantados junto a uma entidade concreta. Segundo Collis e Hussey (2005, p. 73), os 
estudos de caso descritivos procuram descrever situações e práticas correntes. Nesta 
pesquisa descritiva os dados foram levantados na Auditoria Regional do Rio de Janeiro 
do INSS, através de entrevistas diretas e revisão documental. Foram entrevistados 
auditores e técnicos exercendo função de auditoria na Regional do Rio de Janeiro. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Origem da Previdência Social 

O principio básico da Previdência Social no Brasil surgiu em função da caridade 
religiosa, proveniente de ações sociais, que através do Padre José de Anchieta foram 
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fundadas as Santas Casas de Misericórdia no século XV. Brás Cubas fundou outras duas 
Santas Casas, a Santa Casa de Misericórdia de Santos, ano de 1543 e fundou a Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no ano de 1584, cuja principal finalidade era a 
prestar assistência social hospitalar aos pobres (LONZAR, 1996). 

 
Passados quase trezentos anos da inauguração das Santas Casas de 

Misericórdia, o Império se manifestou de forma primitiva através da Constituição de 1824, 
em que aparece a primeira manifestação legislativa brasileira de cunho assistencial:  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, são garantidos pela Constituição do 
Império, pela maneira seguinte. 
XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos.    

 
Denota-se um começo rudimentar de proteção, em que o Estado inicia um 

processo de assumir a responsabilidade social de forma pouco concreta, que, segundo 
Pereira (2005), não teve maiores conseqüências práticas, sendo apenas um reflexo do 
preceito semelhante, contido na Declaração dos Direitos do homem e do cidadão de 
1793, cujo artigo 23 qualifica estes “socorros públicos” como “dívida sagrada” (p. 12). 

 
Pouco antes da Constituição republicana houve as regulamentações de Leis e 

decretos que restituíram direitos, tais como aposentadorias e pensões, para algumas 
classes de trabalhadores. Em 188823, regulou-se o direito da aposentadoria dos 
empregados dos Correios, criou-se caixas de socorro dos Trabalhadores de Estradas de 
Ferro do Império24. No ano seguinte, criou-se o fundo de pensões do Pessoal das 
Oficinas de Imprensa Nacional25. Em 1890, instituiu-se a aposentadoria para ferroviários 
da Central do Brasil26, bem como para todos os ferroviários do Brasil27. Criou-se os 
Montepios28 obrigatórios dos empregados do Ministério da Fazenda29. 

 
De acordo com vários autores (CONTE, 2008; LIVRO BRANCO, 2002; LONZAR, 

1996), um fato a ser destacado é a aprovação do Decreto n. 4.682, de 24 de janeiro 
1923, que ficou conhecido como Lei Elói Chaves. Após essa Lei, iniciou-se efetivamente 
a Previdência no Brasil, criando-se as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs.) 

 
Em 1931 foi consolidada a legislação referente às caixas de aposentadorias e 

pensões. Esta consolidação teve como ponto principal a unificação de todas as 
legislações que regulamentavam as CAPs. O resultado foi a criação dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões (IAPs) que foram assumidos pelo Estado. 

 
O governo interveio para melhor cobertura da previdência entre os cidadãos. Em 

agosto de 1960 criou a Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), unificando todos os 
Institutos e os valores a serem arrecadados e estendendo o benefício assistencial aos 
empregadores e trabalhadores autônomos 

 

                                                            

23 Decreto n.9.912_A de 26-03-1888 
24 Lei n. 3.397 de 24-11-1888 
25 Decreto n.10.269 de 20-07-1989 
26 Decreto n.221, de 26-02-1890 
27 Decreto n.565, de 12-07-1890 
28 Associação em que cada membro, mediante uma quota mensal, adquire o direito de deixar, por sua morte, 
um subsídio à família, ou de ser subsidiado, em caso de invalidez; 
29 Decreto n.942-A, 31-10-1890 
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O governo, visando melhorar a administração e a fiscalização de seus recursos 
previdenciários, instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 
(SINPAS) 30 que, na pratica, foi o desmembramento do INPS em três órgãos: o INPS 
ficou com a competência de pagar os benefícios previdenciários e assistenciais; o IAPS – 
Instituto de Administração da Previdência Social, que administrava os recursos 
financeiros; e o INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
– ficou responsável pelo serviço de assistência à saúde. 

 
2.2. Instituto Nacional do Seguro Social 
 

Em 1990, como resultado da fusão do INAMPS e o IAPAS, criou-se o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o Regimento Interno do Instituto 
Nacional do Seguro Social (Relatório de Gestão, 2007/ Workshop, 2008). O INSS é uma 
Autarquia Federal, com sede em Brasília-DF, vinculada ao Ministério da Previdência 
Social.  

 
O INSS tem como função social a de garantir a seus segurados condição mínima 

de sustento em casos de velhice, doença ou acidente de qualquer natureza. 

 

De acordo com a Orientação Interna n. 168 INSS/DIRBEN, de 21 de junho de 
2007, regulamenta os conceitos e definições de segurado obrigatório e facultativo. São 
segurados obrigatórios aqueles que exercem qualquer tipo de atividade remunerada, de 
natureza urbana ou rural, a saber: 

 

VI- O empregado; 
VII- O empregado doméstico; 
VIII- O contribuinte individual; 
IX- O trabalhador avulso; 
X- O segurado especial. 
XI-  

Segundo a Orientação Interna de 200731, segurados facultativos são todos os 
segurados que não fazem parte dos segurados obrigatórios e que desejam se filiar à 
previdência Social. A filiação ocorre por vontade própria do cidadão, tendo efeito apenas 
a partir da primeira contribuição efetivamente paga em dia, ou seja, sem atraso. 

O Instituto Nacional do Seguro Social em sua estrutura interna foi dividido em 
cinco diretorias, uma das quais foi a Auditoria Interna, formada por servidores oriundos de 
outras Instituições publicas extintas. Por exemplo, a atual chefe da Auditoria Regional do 
Rio de Janeiro trabalhou originalmente no Ministério da Agricultura. Com a reestruturação 
da Auditoria Interna do INSS, o novo modelo foi oficializado com a publicação da 
Resolução INSS/DC n. 108 de 10 de dezembro de 2002. 

 

2.3. Auditoria Governamental 

                                                            

 
30 Lei n.6.435, de 01-09-1977 
31 Orientação Interna n. 168 INSS/DIRBEN, 2007 Art. 21 
Fundamentação Legal: Lei n. 8.213, de 24/07/1991 e alterações posteriores; Decreto n.3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.  
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Segundo Franco e Marra (2001, p. 28), a auditoria pode ser definida como:  
A técnica contábil que – através de procedimentos específicos que 
lhe são peculiares , aplicados no exame de registros e 
documentos, inspeções, e na obtenção de informações e 
confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma 
entidade – objetiva obter elementos de convicção que permitam 
julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com 
princípios fundamentais e normas de contabilidade e se as 
demonstrações contábeis deles decorrentes refletem 
adequadamente a situação econômica – financeira do patrimônio, 
os resultados do período administrativos examinado e as demais 
situações nelas demonstradas. 
 

Visivelmente esta definição é bastante ampla e mostra que a auditoria possui 
procedimentos pré-ordenados para averiguar as informações que foram fornecidas pelo 
controle interno, canais remotos (disque denúncia), contabilidade e por conseqüência não 
se restringe apenas às demonstrações contábeis ou à contagem física dos bens moveis e 
imóveis.    

 
Outra definição de auditoria bastante aceita afirma que “(a) auditoria é uma 

especialização contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial 
implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado” (ATTIE, 
1998, p. 25). 

A IN n.31 da Previdência complementar / Ministério da Previdência e Assistência 
Social, editada e publicada em 2002, traz, em seu Art. 1º, uma menção sobre a auditoria 
de Gestão do Instituto de Previdência Fechada, da seguinte forma:  

 
Art. 1º A contratação dos serviços de auditoria independente de 
que trata o art. 56 do regulamento anexo à Resolução CMN nº 
2.829, de 30 de março de 2001, abrange: 

       (...) 

II- auditoria de gestão, que compreenda avaliação da 
pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e de 
controle, utilizados na gestão dos recursos das entidades 
fechadas de previdência complementar.  

Segundo Cruz (2008), a Auditoria de Gestão é exercida por auditores 
independentes, funcionários do controle governamental sobre instituições financeiras. Em 
geral, os Auditores internos de empresas são contadores das áreas de gestão e 
operação das próprias organizações. Seu objetivo principal é acompanhar a 
produtividade e verificar se as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. Para os 
órgão públicos, verificar a utilização dos recursos materiais para alcançar seus 
propósitos, que na maioria dos casos estão relacionados a prestar assistência e 
informação à população. Como recursos técnicos a Auditoria de Gestão utiliza a 
circularização, os índices de desempenho e a adequação do custo-padrão, entre outros. 

 
De acordo com Gil (1992, p. 13), a auditoria emite opiniões quanto ao 

planejamento, execução e controle das entidades, em todos os momentos (passado/ 
presente ou presente/ futuro). Vários vetores podem ser estruturados para a prática da 
função organizacional de uma auditoria. Na Figura 01 ilustram-se os vetores 
determinantes em uma auditoria administrativa, técnica e operacional. 
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Figura 01 - Auditoria Administrativa / Técnica / Operacional   Fonte: Adaptado de Gil 
(1992, p. 14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O autor reitera que a auditoria operacional emite uma opinião com base em 

revisão, avaliação dos negócios da empresa, produtos e serviços (p. 16), avaliando 
passado e presente como pontos de controle que visam causas e conseqüências de uma 
situação no ambiente empresarial, predefinindo o que não foi alcançado ou cumprido. 

A IN 20/1991 estabelece que a Auditoria Operacional: 
 atua nas áreas inter-relacionadas do órgão /entidade, avaliando a 
eficácia dos seus resultados em relação aos recursos materiais, 
humanos e tecnológicos disponíveis, bem como a economicidade 
e eficiência dos controles internos existentes para a gestão dos 
recursos públicos. Sua filosofia de abordagem dos fatos e apoio, 
pela avaliação do atendimento ás diretrizes e normas, bem como 
pela apresentação de sugestões para seu aprimoramento. 
 
 

A Auditoria Operacional avalia as linhas de produção de uma fábrica, a viabilidade 
de manter a produção de determinados produtos, estando, enfim, diretamente 
relacionada à eficiência da utilização dos recursos materiais e humanos. Nos órgãos 
públicos, a gestão de recursos materiais e humanos se torna imprescindível, pelo fato de 
serem escassos. A Auditoria Operacional pode auxiliar principalmente no layout das 
agências da Previdência Social.  

 
De acordo com o Relatório de Gestão (2006), que é a prestação de contas do 

presidente do Instituto Nacional do Seguro Social ao Tribunal de Contas da União – TCU, 
a Auditoria Operacional constitui “uma atividade de avaliação independente e de 
assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação de adequação, 
eficiência e eficácia dos sistemas de controle”. Essa avaliação visa a averiguar a 
qualidade da execução das atribuições e metas já estabelecidas pelo plano plurianual.   
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De acordo com o referido Relatório de Gestão (2006), a Auditoria Operacional 
possui várias atribuições: 

 
h) Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da 

entidade auditada; 
 
i) Assessorar os gestores a alcançar os objetivos e metas dos programas de 

governo, bem como o acompanhamento da execução; 
 
j) Verificar a execução do orçamento, visando comprovar a conformidade da 

execução com os limites e destinações estabelecidas; 
 
k) Analisar o desempenho dos gestores das entidades, com base nos 

princípios constitucionais; 
 
l) Orientar os dirigentes quanto aos princípios e normas dos controles 

internos, inclusive a forma legal de prestar contas; 
 
m) Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da 

entidade assim com tomada de contas especiais; 
 
n) Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/entidades 

do Sistema de Controle Interno do poder Executivo federal e do TCU. 
 
 

2.4. O fator humano no processo de mudanças na Organização 
 
Segundo Quinello (2007, p. 156), as sociedades humanas, sendo formadas por 

indivíduos e grupos com interesses específicos, são coordenadas e submetidas por 
controles implícitos exercidos pelas instituições sociais. 

 
As organizações são organismos compostos por pessoas. Cada pessoa possui 

cultura diferente e reações próprias ao novo; interagindo na coletividade com objetivos 
comuns – por exemplo, manter a organização próspera – e com objetivos individuais – 
por exemplo, manter-se vivo, pois os rendimentos para sobrevivência dependem da 
organização em que se trabalha, e a recíproca também é verdadeira. 

 
Um conjunto de mudanças, sejam reestruturações, reformulações ou 

simplesmente ajustes, pode ser vistos como um fator de desconforto para servidores que 
estão confortáveis em suas posições e que podem sentir-se ameaçados com as 
mudanças propostas pela organização, por exemplo, na direção da melhoria contínua, ou 
seja, estar sempre melhorando o desempenho. 

 
De acordo com Nicoletti (2007), as formas de mudanças podem ser gradual, 

incremental, ou de forma imediata, radical. Conforme as mudanças vão ocorrendo é que 
se caracteriza uma situação de rejuvenescimento para as organizações. As mudanças 
são necessárias para a sobrevivência dos componentes organizacionais. Um setor 
produtivo sempre tem de passar por processos de avaliação e remodelagem para se 
manter vencedor. Ao contrário do que diz um ditado popular – em time que está 
ganhando não se mexe - na teoria organizacional não se passa assim. Há algumas 
mudanças que atingem o indivíduo indiretamente, necessitando de uma melhora na 
qualificação técnica, de uma mudança de comportamento ou de uma adaptação cultural, 
ou de todas essas ao mesmo tempo. 
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Através das constantes mutações que ocorrem no mundo moderno, as empresas 
e órgãos públicos enfrentam a necessidade de produzir com eficiência, ou seja, produzir 
mais com menos recursos. No caso do INSS, os clientes segurados estão cada vez mais 
exigentes e fiscalizadores, obrigando até os mais conservadores a arriscar e sair da 
estabilidade e da previsibilidade.  

 
Prosseguindo, Nicoletti (2007) afirma que a mudança incremental planejada 

ocorre lentamente e é mais evolucionária do que revolucionária, sendo os transtornos da 
mudança mais limitados. São mudanças planejadas ao longo prazo.  

 
A mudança radical diz respeito principalmente à resposta estratégica, que requer 

mudanças na estrutura, por exemplo, reconfigurando-se um novo organograma, criando, 
dividindo ou excluindo departamentos na organização da entidade. Esta mudança é 
considerada dramática, pois surge em meio a crises e são implantadas com pouco 
planejamento, correspondendo mais à percepção das pessoas envolvidas de perto no 
ambiente que gerou a crise. É também uma mudança do tipo piramidal, que começa de 
cima para baixo. 

 
De acordo com o modelo de Hirschman (1973), a maioria dos fenômenos e 

processos sociais, políticos e econômicos pode ser analisada segundo as noções de 
Saída (exit), Voz (voice) e Lealdade (loyalty). Na verdade, essas três noções seriam 
capazes de explicar as reações dos indivíduos a mudanças ocorridas nas organizações e 
até mesmo no Estado.  

 
A saída (exit) é o não enfrentamento do problema: o indivíduo insatisfeito prefere 

retirar-se do ambiente em vez de buscar formas de participação ou de confronto, 
eventualmente mais desgastantes. Ao mudar (“sair”), ele deixa para trás uma situação 
incômoda, que pode ter surgido através da reestruturação do ambiente de trabalho. A 
saída é a negação da possibilidade de participação, de que os servidores dos órgãos 
públicos ou privados possam contribuir para mudar o ambiente em que vivem ou 
trabalham. Pode-se entender que é uma “fuga para melhor gastando pouca energia”.  

 
A voz é o inverso da saída, é a oportunidade de participar, de afirmar e concretizar 

sua posição perante o novo. Para tentar buscar melhoras constantes - com luta, 
desgaste, mas sempre tentando procurar o melhor para a organização. A Voz pode 
traduzir-se em simples comentários, ou chegar mesmo a protestos mais veementes e 
formais, acompanhados ou não de greve, saindo-se do anonimato e expressando-se sua 
posição. “Voz é ação política por excelência” (Hirschman, 1973, p. 26). 

 
Finalmente, ainda de acordo com o autor, a Lealdade é um componente 

importante na apreensão do funcionamento da Saída e da Voz. A Lealdade pode fazer 
com que o indivíduo utilize mais a Voz para lutar por melhoras e para buscar o modelo 
ideal, mas, ao mesmo tempo, pode inibir a Saída. “Ao contrário do irracional, a Lealdade 
serve ao útil propósito social de evitar que a deterioração se acumule, como tão 
freqüentemente acontece quando não existe obstáculo à Saída” (Hirschman, 1973, p. 
84). 
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3. Resultado da pesquisa 

Para  alcançar  os  objetivos  desse  artigo  a  forma  de  coleta  dos  dados  foi  organizada  e 
previamente  planejada.  O  planejamento  iniciou‐se  pela  marcação  do  horário  para  a 
apresentação  formal  do  pesquisador  ao  chefe  da  Auditoria  Regional  do  Rio  de  Janeiro, 
estendendo‐se a apresentação a todos os auditores presentes. 
 

No período de 01 de maio a 31 de maio de 2008, foram realizadas as entrevistas, 
na Auditoria Regional do Rio de Janeiro do Instituto Nacional do Seguro Social. Esta 
Auditoria Regional possui um contingente de quarenta servidores, dos quais cerca de 
30% participaram das entrevistas, a pedido do entrevistador e conforme autorizado pela 
Diretoria da auditoria interna. 

Este artigo levantou pontos importantes sobre o processo de modernização da 
auditoria interna, em especial no que diz respeito treinamento dos funcionários 
envolvidos; resistências culturais ao fator de mudanças e controle na prevenção de 
fraudes. Nas entrevistas realizadas, foram detectados fatores de sucesso como o 
empenho das pessoas envolvidas na reestruturação. Descobriu-se que os relatórios de 
auditoria são colocados em prática, e a estrutura física foi reformulada com sucesso. 
Alguns fatores de insucesso também foram detectados; por exemplo, restrições legais 
que impedem a eficácia dos trabalhos; envio de grande quantidade de informação por 
meio eletrônico, os quais são absorvidos apenas parcialmente não conseguindo 
interpretar todas as mudanças, principalmente por falta de treinamento e baixo nível 
técnico na área contábil. Em períodos anteriores ao ano de 2000 o uso de computadores 
interligados ainda passava por uma fase rudimentar. Com o advento da reestruturação, 
os funcionários (auditores internos) começaram a utilizar a internet como meio de 
comunicação interna e externa. Dentre os respondentes, essa mudança radical de 
procedimento não foi acompanhada pela grande maioria. Cerca de 67% deles (8 em 12) 
apontaram nas entrevistas que o excesso de mensagens, boletins, portarias, leis e 
mudanças de procedimentos nos trabalhos eram constantes e traziam volume 
exacerbado de informações, sendo praticamente inviável ler (e menos ainda assimilar) 
todas as informações que chegavam por via eletrônica.  

 
No gráfico 1, indica-se qual a percepção dos funcionários com relação às 

informações e sua aceitação, mudando a cultura de trabalho dos auditores. 
 
Gráfico 1. Grande quantidade de informações recebidas via computador. 
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Fonte: Entrevista feita pelo autor. 
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 A equipe de Auditoria Interna do Rio de Janeiro, em pouco tempo estará 
aposentada. Atualmente não existe um processo de revitalização dos funcionários. Não 
há plano de carreira diferencial para os auditores internos. O quantitativo atual é próximo 
ao ideal, porém a capacidade técnica está muito abaixo do esperado para o 
desenvolvimento de atividades de auditoria que visem a melhoria de técnicas de controle, 
e principalmente de gestão dos recursos públicos. A partir disto ficou constatada a grande 
importância dos recursos humanos envolvidos na Auditoria Interna do Rio de Janeiro.   

 
 Um fato curioso que todos os auditores entrevistados possuem curso superior, 

nas mais variadas especialidades, tais como matemática, comunicação social, 
programação financeira, informática, engenharia química, direito, administração, 
economia ou contabilidade. Apenas quatro dos entrevistados possuem especialização, 
todos na área genérica de “administração pública”, ou seja, nenhum dos 12 entrevistados 
possui qualquer especialização em auditoria ou em áreas afins, um fato preocupante para 
uma organização que passou por um processo de revitalização. 

 

4. Conclusão 

O presente artigo descreveu o papel dos fatores humanos na reestruturação da 
Auditoria Interna do INSS no Rio de Janeiro, destacando e focalizando a percepção dos 
Auditores Internos Regional com relação ao processo de modernização em seus 
aspectos de recursos materiais, desempenho humano e desempenho das funções de 
controle interno.  

O fator Recursos Humanos foi abordado como um problema a ser resolvido 
principalmente em resposta ao baixo desempenho em termos de produtividade. Durante 
a reestruturação, um fator positivo foi o de poder montar uma equipe com experiência em 
benefícios e em processos de licitação; atividades voltadas à missão do INSS. 

Os funcionários que foram envolvidos na Modernização da Auditoria Interna do 
Rio de Janeiro tiveram comprometimento e envolvimento com o que lhes estava sendo 
apresentado e proposto, em termos das mudanças a serem implantadas. Este 
comprometimento é fator altamente positivo e associado ou sucesso da mudança 
organizacional, pois são os servidores que vão implantar e implantam o que é proposto. 
No entanto, quase nunca ocorreram avanços rápidos, principalmente em função das 
dificuldades, incluindo as políticas, para capacitar de imediato todos os auditores 
envolvidos. 

Assim, os servidores são a favor das mudanças, mas se opõem ao exercício 
de várias funções concomitantemente aos de um servidor da auditoria. 

Na verdade há muitos outros tipos de resistências opostas ou vividas pelos 
servidores no processo de modernização da Auditoria Interna Regional do Rio de Janeiro 
do INSS. Em parte isso poderia ser interpretado à luz do modelo de Hirschman, pois a 
saída (exit) fica dificultada pela existência de estabilidade funcional nos emprego, 
enquanto que a voz (voice) é pouco utilizada, por se tratar de uma autarquia em que não 
prevalece a pessoa, mas o cargo (hierarquia).  

Devido à importância de maior controle, por haver grande volume de recursos e 
pessoas envolvidas, cabe realizar novas pesquisas para ajudar a desenvolver e 
implementar novas técnicas de auditoria e de controle, possibilitando desenvolver os 
órgãos públicos que carecem de recursos específicos e especializados.  
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RESUMEN 
 
Muchas empresas con sistemas de calidad  certificados no poseen un sistema de costos 
que permita conocer cuánto cuestan los esfuerzos por implementar, mantener y mejorar 
la calidad. La gestión de la calidad se plantea en la mayoría de las empresas a partir de 
las exigencias propias de estos sistemas, con una base eminentemente ingenieril, y en 
pocas ocasiones su concepción se establece en correspondencia con las características 
de los Sistemas de Costos existentes en cada una de ellas, y que son los encargados de 
brindar parte importante de la información necesaria para la toma de decisiones de la 
gerencia. Un sistema de gestión de calidad debe estar debidamente complementado por 
los procedimientos de cálculo de sus costos. 
Este trabajo se realiza en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa 
Clara, con la finalidad  elaborar un procedimiento para calcular los costos de calidad que 
considere las categorías reconocidas en correspondencia con el sistema de gestión de 
calidad. 
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Introducción 
La Gestión de la Calidad se ha convertido en algo fundamental para la supervivencia de 
las organizaciones en el competitivo entorno empresarial de nuestro país, si bien todavía 
algunas de ellas presentan tendencia a la obtención de resultados económicos  a corto 
plazo, no es menos cierto que algunos empresarios nacionales con óptica estratégica y 
con más vínculos con las necesidades internacionales y nacionales han reconocido en 
ella la herramienta  necesaria para la elevación del nivel de gestión empresarial de 
nuestras  organizaciones.  

Ahora bien, no se puede hablar de un sistema de Gestión de la Calidad si no se conoce 
cuánto cuestan los esfuerzos por implementarlo, mantenerlo y mejorarlo. De hecho, 
poseer elementos tan fuertes como son los costos asociados a la función de Calidad 
dentro de la organización, generan un conocimiento pleno de una serie de costos 
inidentificables por los sistemas de costos normales que a la par posibilitan  el trazado de 
estrategias de mejoras con la consiguiente  elevación de los índices de rentabilidad, 
eficiencia y eficacia. 

Por lo general muchas de las Empresas con Sistemas de Calidad  certificados no poseen 
un Sistema de Costos de Calidad, limitándose a clasificarlos solamente en sus manuales 
sin prestarles la debida atención. Teniendo en cuenta estos elementos se considera que 
el presente trabajo puede ser de mucha utilidad, si se usa bajo la condicionante de que 
se aplique en correspondencia con las características propias de los Sistemas de Costos 
existentes en cada Organización. 

Es de vital importancia la realización de un estudio profundo del tema para las empresas 
que actualmente se encuentran inmersas en  el  Perfeccionamiento Empresarial, además 
de la implantación y certificación de un Sistema de Calidad, los cuales proporcionarán el 
cumplimiento de los requisitos cada día más exigentes de un mercado competitivo. 

La implantación del Perfeccionamiento Empresarial en Cuba y de las ISO – 9000 conlleva 
a la necesidad de la determinación de los costos de calidad, sin embargo, en esta 
empresa que se encuentra inmersa en ambos procesos no se calculan los mismos, 
siendo esta la situación problémica  a enfrentar.  

Sobre esta base se realiza el presente trabajo que plantea como hipótesis la siguiente: si 
se  establece el procedimiento para calcular los costos de calidad, según las categorías 
reconocidas, entonces se contará con las herramientas que permitan el cálculo de los 
costos incurridos por este concepto, para la búsqueda de oportunidades de 
mejoramiento.  

El objetivo general planteado es elaborar un procedimiento para calcular los costos de 
calidad que considere las categorías reconocidas. 

Significado y  categorizaciones de “Costos de Calidad” 
Una definición sencilla de que son los  Costos de Calidad  es la siguiente: 

“Relación de costos derivados del logro o no de la calidad del producto, considerando 
como producto  el resultado de un  conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas”. 

Algunos autores consideran que los costos de calidad se dividen en  costos de 
conformidad y de no conformidad, donde los costos de conformidad serían aquellos 
asociados con el aseguramiento de  que el producto satisface los requisitos del cliente y 
los de no conformidad aquellos asociados con el fallo en cumplir con esos mismos 
requisitos. Otros los consideran como costos de calidad y costos de no calidad, no 
obstante, coinciden en considerar dentro de conformidad o calidad los costos de 
prevención y evaluación, y dentro de los de no conformidad o no calidad los costos de 
fallos internos y fallos externos. 
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Como definición de cada uno de ellos se reconoce la siguiente: 

Costos de prevención: Un costo de prevención es cualquiera en el que se incurra en un 
esfuerzo por prevenir un fallo en el cumplimiento de los requisitos.  

Costos de evaluación: Los costos de evaluación son aquellos en los que la empresa 
incurre para conocer el estado de las cosas. 

Costo de fallo interno: Son aquellos en los que la empresa incurre como consecuencia de 
que los productos no cumplan los requisitos y sean detectados cuando aún éstos no se 
han transferido al cliente.  

Costos de fallos externos: Dentro de estos se encuentran todos aquellos costos en los 
que incurre la empresa por productos que no cumplen los requisitos de los clientes y que 
son detectados por él.   

Importancia  del cálculo de los costos de la Calidad 
Los sistemas contables de las organizaciones no han sido diseñados para identificar los 
costos de calidad y esta es una de las razones por las cuales la alta gerencia es mucho 
más sensible a los costos globales de la producción y no a los de calidad. 

Hay que entender que un sistema de costos de calidad no es un fin en sí mismo. Todo 
sistema de costos de calidad obedece a una razón estratégica muy importante “Facilitar 
el proceso de mejoramiento continuo, con miras a reducir los costos operativos”  

El propósito fundamental de un sistema de costos de calidad es el de servir como 
herramienta fundamental de la gerencia para tomar decisiones basadas en hechos 
económicos que faciliten las actividades de mejoramiento, así como el aumento de la 
rentabilidad. 

De hecho, un sistema de costos de calidad provee rápidamente a la gerencia de una 
señal para tomar acciones correctivas inmediatas y mediante la información económico - 
financiera iniciar programas de mejoramientos en áreas de alta incidencia. 

La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara 
La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, con resultados 
eficientes en la prestación de servicios de asesoría, consultoría, investigaciones y 
proyectos de obras hidráulicas, satisface las necesidades de sus clientes y presume de 
estar dentro del grupo de empresas que adoptan la implantación del Perfeccionamiento 
Empresarial desde el 15 de mayo del 2002, como sistema de mejora continua de la 
gestión interna de la empresa que le posibilite lograr de forma sistemática un alto 
desempeño para producir bienes o prestar servicios competitivos, así como de tener 
implantada las Normas ISO – 9000. 

Esta entidad como objeto social tiene los siguientes:  

• Brindar servicios de ingeniería y diseño que cubran la ingeniería especializada 
civil, hidráulica, mecánica y eléctrica y realizar los controles de los proyectos de 
inversión. 

• Ofrecer servicios de asesoría y consultoría vinculados a las actividades que 
realiza. 

• Realizar investigaciones básicas aplicadas a la ingeniería civil e hidráulica. 

• Efectuar estudios medio ambientales y de líneas de base. 

• Producir y comercializar, de forma mayorista, software aplicados. 

A pesar de que los costos de calidad constituyen un objetivo dentro del sistema de 
calidad, la empresa no se pronuncia por un buen registro de los mismos. 
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Procedimiento para el cálculo de los Costos de Calidad 
Luego de un análisis minucioso de los elementos que intervienen en la calidad,  según las 
categorías reconocidas, se detallan a continuación las diferentes fórmulas a utilizar para 
el cálculo de los costos de calidad. 

COSTOS DE PREVENCIÓN 

• Elaboración de ofertas: Costos incurridos en la elaboración de ofertas de trabajos 
independientemente de la magnitud del mismo.  

GPOT Gsco Gmco Geo Gspo Gmo Gepo
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Donde: 

GPOT: Gastos por la elaboración de ofertas de trabajos. 

Gsco: Gastos de salario del especialista en contratación que confecciona la oferta. 

Gmco: Gastos de  materiales en que se incurre en la confección de la oferta. 

Geo: Gastos de equipos que intervienen en la oferta. 

Gspo: Gastos de salario de los especialistas que intervienen en la confección de la pre 
oferta. 

Gmo: Gastos de  materiales en que se incurre en la confección de la pre oferta. 

Gepo: Gastos de equipos que intervienen en la pre oferta. 

• Revisión de contratos y documentación: Costos incurridos en la revisión de los 
contratos  ya sea con la participación del cliente o no, además de otros 
documentos que afecten los requisitos del producto tales como documentaciones 
básicas y términos de referencias. 
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Donde: 

GPRCD: Gastos de prevención por la revisión de contratos y documentación. 

Gsec: Gastos de salario de los Especialistas en contratación que revisan los contratos. 

Gsjs: Gastos de salario de los Jefes de Servicios y Especialistas que revisan los 
contratos y las documentaciones básicas. 

• Administración de calidad: Son los costos globales en los que se incurre en la 
administración del sistema de  gestión de la calidad.  

Por ejemplo: todas las actividades desarrolladas por la función de calidad como son: 

Desarrollo y mantenimiento del manual de calidad. 

 Entradas a las propuestas. 

Conservación y actualización de los registros de calidad 

Monitoreo del plan de la calidad. 

Realización de informes. 
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Donde: 

GPAC: Gastos de prevención por la administración de la función de calidad. 

Gsac: Gastos de salarios de los administrativos y especialistas de la función de calidad. 

Gmac: Gastos de  materiales en que se incurren en la administración de la función de 
calidad. 

Geac: Gastos en equipos utilizados en la administración de la función de calidad. 

• Auditorias internas por auditores ajenos a aseguramiento de la calidad: Son los 
costos derivados de las inspecciones que realizan los especialistas principales de 
las diferentes áreas a las actividades  de su especialidad en los diferentes 
controles establecidos. 
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Donde:  

GPAIE: Gastos de prevención por auditorías internas (Inspecciones) de especialistas de 
las diferentes áreas. 

Gsie: Gastos de salario de los especialistas principales durante las inspecciones. 

Gmie: Gasto de materiales en que incurren los especialistas  principales en las 
inspecciones. 

Geie: Gastos de equipos utilizados durante la inspección. 

• Auditorias externas: Son los costos derivados de las inspecciones realizadas por 
los especialistas de NMAC a los procesos. 
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Donde: 

GPAE: Gastos de prevención por auditorías externas a los procesos. 

Gsee: Gastos de salario de los especialistas de NMAC  como consecuencia de las 
inspecciones a los procesos. 

Gmee: Gastos de materiales durante las inspecciones a los procesos por los 
especialistas de NMAC. 

Geee: Gastos de equipos durante las inspecciones a los procesos. 

Nota: Esta expresión puede ser modificada en caso de que se utilice indistintamente 
equipos o no. 

• Compra de normas, documentos y catálogos: Son los costos derivados de la 
compra de documentos, normas, libros, revistas por los especialistas que poseen 
dentro de sus funciones dicha actividad. 
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GPCD: Gastos de prevención como consecuencia de la compra de documentos. 

 Gsni: Gastos de salario del especialista en Metrología y normalización durante la gestión 
y compra de normas. 

Gmni: Gastos de materiales  durante la gestión y compra de normas por parte del 
especialista de Metrología y normalización. 

Gsit: Gastos de salario del especialista en información científico técnica (ICT) durante la 
gestión y compra de documentos y catálogos. 

Gmit: Gastos de materiales  durante la gestión y compra de documentos y catálogos por 
parte del especialista de (ICT). 

• Materiales y tiempos destinados a capacitación y adiestramiento: Son los costos 
derivados del valor de los materiales invertidos en la capacitación y 
adiestramiento  y los salarios devengados por el personal  que se capacita y 
adiestra. 
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Donde: 

GPMT: Gastos de prevención como consecuencia de materiales y tiempos invertidos por 
el personal  que se capacita y adiestra. 

 Gspc: Gastos de salario del personal involucrado en la capacitación 

Gmni: Gastos de materiales  durante la capacitación. 

Gspc: Gastos de salario del personal involucrado en el adiestramiento. 

Gmni: Gastos de materiales  durante el adiestramiento. 

• Mantenimiento de equipos: Son los costos del trabajo de mantenimiento a los 
equipos ya sea por personal interno de la empresa o externo.  
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Donde: 

GPME: Gastos de prevención como consecuencia del matenimiento a los equipos. 

Gsom: Gastos de salario del personal involucrado en el mantenimiento de los equipos. 

Gmom: Gastos de materiales  durante el mantenimiento. 

Geom: Gastos de  equipos durante el mantenimiento. 

• Modificación de la documentación del sistema de la calidad: Son los costos 
derivados del valor de los materiales  y el tiempo invertido en la reelaboración  de 
la documentación ya sean, procedimientos, instrucciones o manuales del Sistema 
de Gestión de la Calidad, para su  puesta en conformidad con nuevos requisitos. 
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Donde: 

GPMD: Gastos de prevención como consecuencia de los cambios  necesarios de la 
documentación del sistema de gestión  para el cumplimiento con nuevos requisitos. 

 Gsprd: Gastos de salario del personal involucrado en la reelaboración 
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Gmnrd: Gastos de materiales  durante la reelaboración. 

Gerd: Gastos de equipos durante la reelaboración. 

COSTOS DE EVALUACIÓN 

• Costo de control de almacén: Costos incurridos en las inspecciones durante la  
recepción y salidas de los productos del almacén, así como de los stock de 
reservas.  
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Donde: 

GECA: Gastos  de evaluación en que se incurre por la determinación del estado de 
materiales durante las inspecciones de entrada, salida y almacenamiento. 

Gsa: Gastos de salario del personal  del almacén involucrado en la inspección de 
entrada, salida y almacenamiento. 

Gma: Gastos de materiales  del personal  del almacén durante  el control de la inspección 
de entrada, salida y almacenamiento. 

Gsca: Gastos de salario del personal de compras de aseguramiento involucrado en las 
inspecciones de entrada, salida y almacenamiento. 

Gmca: Gastos de materiales  del personal  de compras durante  el control de la 
inspección de entrada, salida y almacenamiento. 

• Evaluación de los proveedores: Costos en que se incurre producto del tiempo 
empleado por los especialistas de compras en realizar la valoración verdadera y 
consecuente de los proveedores.  
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Donde: 

GEEP: Gastos de evaluación  por la determinación de la capacidad de respuesta de los 
proveedores a los requerimientos  de nuestras necesidades. 

Gscep: Gastos de salario del personal de compras involucrado en las evaluaciones de los 
proveedores. 

Gmcep: Gastos de materiales  del personal  de compras involucrado en la evaluación de 
los proveedores. 

• Validación de producto: Costos en que se incurre producto del tiempo empleado 
por los jefes de servicios principalmente para validar ante los inversionistas los 
productos realizados.  
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Donde: 

GEVP: Gastos de evaluación  por la validación de los productos.  

Gsjsv: Gastos de salario de los Jefes de Servicios durante el periodo de validación de su 
producto.  

Gmjsv: Gastos de materiales en que incurren los Jefes de Servicios por concepto de 
validación de su producto. 
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• Auditorías externas por organismos certificadores: Costos en que se incurre 
producto del tiempo empleado por los especialistas de NMAC principalmente 
durante las auditorías externas realizadas a la organización por organismos 
certificadores.  
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Donde: 

GEAEC: Gastos de evaluación  por la realización de auditorías externas por organismos 
certificadores.  

Gsenm: Gastos de salario de los especialistas de NMAC involucrados  en las auditorías 
externas para la certificación.   

Gmjsv: Gastos de materiales   en que incurren los especialistas de NMAC involucrados  
en las auditorías externas para la certificación.   

Gsae: Gastos por concepto de contratación de los auditores externos involucrados  en las 
auditorías para la certificación.   

Gmae: Gastos de materiales   en que incurren los auditores externos involucrados  en las 
auditorías para la certificación.   

COSTOS DE FALLOS INTERNOS Y EXTERNOS 

• Falta de gestión de la dirección: Costos en que se incurre producto del tiempo de 
inactividad de cualquier empleado por  causas concernientes a la falta de gestión, 
o sea lentitud en la toma de decisiones para la continuidad de los trabajos, ya sea 
de los Jefes de Servicios, administrativos o directivos.  
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Donde: 

GFIGD: Gastos de Fallos Internos  por falta de gestión de la dirección.  

Gstie: Gastos de salario  por el tiempo inactivo de los especialistas, técnicos y obreros 
por concepto de la falta de gestión de los directivos.  

• Falta de gestión de marketing: Costos en que se incurre producto del tiempo de 
inactividad de cualquier empleado por  causas concernientes a la falta de gestión 
de la actividad de marketing.  
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Donde: 

GFIGD: Gastos de Fallos Internos  por falta de gestión de la actividad de Marketing.  

Gstie: Gastos de salario  por el tiempo inactivo de los especialistas, técnicos y obreros 
por concepto de ineficiencias en la actividad de Marketing.  

• Corrección de no conformidades: Costos en que se incurre producto del tiempo y 
materiales utilizados para corregir defectos.  
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Donde: 
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GFIGD: Gastos de Fallos Internos  provocados por la corrección de no conformidades.  

Gscnc: Gastos de salario  por el tiempo invertido en la corrección de la no conformidad. 

Gmcnc: Gastos de Materiales  por concepto de corrección de la no conformidad. 

Gecnc: Gastos de equipos en la corrección de la no conformidad. 

• Problemas de transporte: Costos en que se incurre producto del tiempo inactivo 
producto  a la baja disponibilidad de medios de transporte.  
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Donde: 

GFIDT: Gastos de Fallos Internos  provocados por la  baja disponibilidad de medios de 
transporte.  

Gspit: Gastos de salario  por el tiempo inactivo del personal por falta de transporte. 

• Deficiencias de contratación: Costos de fallos externos provocados por retrasos 
en la elaboración de contratos, omisiones de cláusulas de contratos etc. 
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Donde: 

GFEDT: Gastos de Fallos externos  provocados por deficiencias de contratación.  

Gsrc: Gastos por conceptos de salarios devengados  por la reelaboración de los 
contratos.  

Gmrc: Gastos por materiales utilizados en la reelaboración de los contratos. 

 Gspidc: Gastos por conceptos de salarios por personal inactivo por deficiencias en la 
contratación.  

• Pérdida de clientes: Costos de fallos externos provocados por  la pérdida de 
vínculos  con clientes vitales  de la organización.  
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Donde: 

GFPC: Gastos de Fallos externos provocados por  la pérdida de los clientes.  

UDPC: Utilidades dejadas de percibir que pasan a la competencia.. 

 

El objetivo  de este procedimiento es documentar y establecer las formas de realizar  la 
recogida, análisis y registro de los costos de calidad en la Empresa de Investigaciones y 
Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, dando respuesta al sistema de calidad implantado 
en la Empresa. 

Este  procedimiento es de aplicación para todas las actividades que generen Costos de 
Calidad, ya sean de la producción como de los servicios y regirá esta actividad en la 
Empresa y en los Centros de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Sancti Spíritus y 
Cienfuegos.  
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Con  el establecimiento de un procedimiento único para la  recogida, análisis,  registro y 
distribución de los Costos de Calidad en todas las actividades desarrolladas en la 
empresa, se  logra  una  uniformidad en la ejecución de este tipo de trabajo, lo cual 
constituye una excelente arma para la gestión de la dirección, con el fin de monitorear los 
costos por proyectos y de actividades colaterales de una forma más racional, 
posibilitando determinar con precisión las áreas que mayormente inciden en la 
generación de dichos costos y que con un adecuado uso de las medidas preventivas y 
correctivas pueda llevar a vías de hecho el mejoramiento continuo de la calidad. 

 

Conclusiones 
• Para establecer un sistema de costo de calidad se hace necesario conocer los 

elementos de costos de calidad en las empresas, así como las ventajas de su 
puesta en marcha a través de un análisis teórico  de la bibliografía  referente a los 
costos de la calidad, su evolución, las categorizaciones más usuales, así como los 
diversos enfoques sobre los pasos necesarios para la implementación de un 
sistema basado en estos costos. 

• El sistema de costos de calidad a aplicar en una empresa debe tener en cuenta 
las características generales de los costos de calidad así como las peculiaridades 
propias de cada empresa. 

• Con este trabajo quedan creadas las bases para el cálculo de los costos de 
calidad. 
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UNIVERSITARIOS DE COSTOS 

 

A IAS 36 – IMPARIDADE DE ACTIVOS: IMPACTO, PROBLEMAS E VALORIZAÇÃO 

Tipificación: Comunicaciones de experiencias profesionales 

 

 

RESUMO 
 
Ao nível contabilístico têm-se vindo a operar significativas mudanças, desde a adopção, 
pela União Europeia, das normas internacionais de relato financeiro emitidas pelo IASB, 
como as alterações decorrentes da futura utilização das normas previstas no Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC). A imparidade de activos constitui-se, assim, como um 
dos aspectos inovadores no normativo contabilístico português, sobretudo se atendermos 
ao grupo de empresas que não adoptam, ainda, as IAS / IFRS. 
 
É com este pano de fundo que entendemos a imparidade de activos e os seus reflexos 
na contabilidade das empresas, como um aspecto importante a ter em consideração 
pelos responsáveis contabilísticos, a qual pode também vir a repercutir-se na tomada de 
decisão.  
 
A IAS 36 – Imparidade de Activos é a Norma do IASB (International Accounting 
Standards Board) que prescreve os procedimentos que uma entidade aplica para 
assegurar que os seus activos são escriturados por não mais do que a sua quantia 
recuperável.  
 
Em Portugal, os normativos que regulam a matéria da imparidade são o Plano Oficial de 
Contabilidade (POC) e Directrizes Contabilísticas (DC), bem como a NCRF 12 – 
Imparidade de activos, quando aprovada.  
 
Com este ‘paper’ pretendemos argumentar acerca da importância e papel da imparidade 
de activos na contabilidade; analisar as perdas por imparidade dos activos e os seus 
reflexos na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras; discutir em que 
medida uma empresa pode melhorar o seu processo de tomada de decisão com a 
elaboração de informação contabilística produzida em obediência às normas IASB, em 
particular no que diz respeito à temática da imparidade. 
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1. Introdução 
 
Ao nível contabilístico  têm‐se vindo a operar significativas mudanças, desde a adopção, 
pela União Europeia, das normas  internacionais de relato financeiro emitidas pelo  IASB, 
como as alterações decorrentes da futura utilização das normas previstas no Sistema de 
Normalização Contabilística (SNC). A imparidade de activos constitui‐se, assim, como um 
dos  aspectos  inovadores  no  normativo  contabilístico  português,  sobretudo  se 
atendermos ao grupo de empresas que não adoptam, ainda, as IAS / IFRS. 
É com este pano de fundo que entendemos a imparidade de activos e os seus reflexos na 
contabilidade das empresas, como um aspecto  importante a  ter em consideração pelos 
responsáveis  contabilísticos,  a  qual  pode  também  vir  a  repercutir‐se  na  tomada  de 
decisão.  
A IAS 36 – Imparidade de Activos é a Norma do IASB (International Accounting Standards 
Board) que prescreve os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os 
seus activos são escriturados por não mais do que a sua quantia recuperável.  
Em Portugal, os normativos que regulam a matéria da  imparidade são o Plano Oficial de 
Contabilidade (POC) e Directrizes Contabilísticas (DC), bem como a NCRF 12 – Imparidade 
de activos, quando aprovada.  
Com este ‘paper’ pretendemos argumentar acerca da importância e papel da imparidade 
de  activos  na  contabilidade;  analisar  as  perdas  por  imparidade  dos  activos  e  os  seus 
reflexos na elaboração e apresentação das demonstrações  financeiras; discutir em que 
medida  uma  empresa  pode  melhorar  o  seu  processo  de  tomada  de  decisão  com  a 
elaboração  de  informação  contabilística  produzida  em  obediência  às  normas  IASB,  em 
particular no que diz respeito à temática da imparidade. 
 
1. Imparidade de Activos  

2.1 Objectivos, âmbito e definição 
 
Antigamente a noção de activo estava relacionada com o conceito de património, o que 
implicava que para ser considerado como tal tinha de ser propriedade da empresa. Hoje 
em  dia,  segundo  o  IASB,  um  activo  é  um  ‘recurso  controlado  pela  empresa  como 
resultado  de  acontecimentos  passados  e  do  qual  se  espera  que  para  a mesma  fluam 
benefícios económicos futuros’.  
Segundo o FASB, no seu Statement Financial Accounting Concepts – SFAC nº 6, um activo 
representa o benefício económico  futuro provável obtido ou  controlado por uma dada 
entidade como consequência de transacções ou eventos passados. Como características 
essenciais apresenta: 

° A  incorporação  de  benefício  futuro  provável,  isto  é,  a  capacidade  de 
(isoladamente  ou  em  conjunto)  contribuir  directa  ou  indirectamente  para  a 
geração de fluxos de caixa futuros; 

° Ter o controlo e o acesso ao bem; e  
° Ser resultante de transacção ou evento passado. 

Apesar da unanimidade quanto  à necessidade do  retorno  futuro dos  investimentos da 
entidade,  a  sua  mensuração  não  é  ponto  pacífico  na  literatura  contabilística.  Para 
Hendriksen  e  Breda  (1999),  mensurar  é  atribuir  uma  quantidade  numérica  a  uma 
característica ou atributo de algum objecto, como um activo, ou de uma actividade, como 
a produção. O objectivo da mensuração é escolher medidas para orientar os objectivos na 
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divulgação  financeira  decorrentes  da  estrutura  da  contabilidade.  Os  critérios  de 
mensuração são geralmente classificados em dois grandes grupos: valores de entrada e 
valores de saída. 
Como  valores  de  entrada  apontam‐se:  custo  histórico,  custo  corrente,  custo  corrente 
corrigido, custo  futuro de entrada descontado e custo de  reposição. Para os valores de 
saída,  como  principais  critérios  evidenciam‐se:  valor  realizável  líquido,  equivalente 
corrente de caixa, valores de liquidação e valores descontados de fluxos de caixa futuros. 
A decisão quanto ao critério de mensuração a utilizar pela organização, tem por objectivo 
que este evidencie da melhor forma possível o benefício gerado pelo activo. 
Pese  embora  os  critérios  na  escolha  do método  de mensuração,  verifica‐se  que  nem 
sempre  os  activos  estão  de  acordo  com  seu  real  valor.  Daí  que  surjam  instrumentos 
como: correcção monetária, reavaliação e a  imparidade32, que representa uma redução 
do valor recuperável do activo [DeFond (2002:30); Silva et al (2006:2)]. Existe imparidade 
quando  o  activo  deixa  de  proporcionar  benefícios  económicos  futuros,  total  ou 
parcialmente.  A  imparidade  pode  ocorrer  ao  nível  de  um  activo  individual,  de  um 
conjunto de activos ou do ‘goodwill’ (Rodrigues, 2005:278).  
A imparidade é, por isso, o instrumento utilizado para adequar o activo à sua capacidade 
real de retorno económico. A  imparidade é aplicada a activos  fixos  (activo  imobilizado), 
activos de vida útil indefinida, ‘goodwill’, activos disponíveis para venda, investimentos e 
em operações descontinuadas. 
As normas que regulam esta matéria são, de acordo com o IASB, a ‘IAS 36 ‐  Impairment 
of Assets’ e, segundo o FASB, o ‘SFAS 144 ‐ Accounting for the Impairment or Disposal of 
Long‐Lived Assets’.  
O  nosso  estudo  sobre  a  imparidade  de  activos,  reflecte  uma  pesquisa  apurada  de 
bibliografia sobre o tema; contudo, damos um especial enfoque às regras contidas na IAS 
(International Accounting Standards) nº 36, pelo  facto de ser este o normativo utilizado 
em  Portugal,  conforme  determina  o  Regulamento  nº  1606/2002,  de  19  de  Julho,  do 
Parlamento  Europeu  e  do  Conselho33,  e  legislação  posterior,  e  também  pelo  facto  da 
proposta de ‘Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 12’ seguir de perto as 
normas do IASB.   
 

2.2 Principais aspectos da IAS 36 – Imparidade de Activos 
 
A  IAS  36  –  Imparidade  de  Activos  (2004),  tem  como  objectivo  prescrever  os 
procedimentos  que  uma  entidade  deve  aplicar  para  se  assegurar  que  os  seus  activos 
estão  registados por uma quantia  tal que não  seja  superior  à  sua quantia  recuperável 
(Costa e Alves, 2005:781). Está aqui subjacente a aplicação do princípio contabilístico da 
prudência.  
A aplicação da  IAS 36 recai essencialmente sobre os activos fixos tangíveis e  intangíveis, 
ou  seja,  imobilizado  corpóreo  e  incorpóreo,  com  excepção  de  aspectos  que  sejam 
contemplados  numa  IAS  específica,  tais  como:  existências  (IAS  2);  contratos  de 
construção  (IAS  11);  impostos  diferidos  (IAS  12);  benefícios  de  reforma  (IAS  19); 
instrumentos  Financeiros  (IAS  39);  Investimentos  em  propriedades  (IAS  40);  activos 

                                                            

32 Impairment, em inglês. 
33 Os grupos económicos têm desde 2005 de prestar contas de acordo com as IAS / IFRS do IASB adoptadas na União 
Europeia.  
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biológicos  relacionados  com  a  actividade  agrícola  (IAS  41);  alguns  activos  relacionados 
com  a  actividade  seguradora  (IFRS  4);  e  activos  não  correntes  classificados  como 
disponíveis para venda (IFRS 5).  
 

2.2.1 Indicadores de Imparidade 
 
Segundo  Rodrigues  (2005:270)  existe  uma  perda  por  imparidade  quando  o  valor 
contabilístico do activo excede o seu valor recuperável.  
 
Exemplo: 
 
Quadro I 
 

 

Custo  1.000 Custo  1.000

Amortizações acumuladas 400 Amortizações acumuladas 400

Valor contabilístico 600 Valor contabilístico 600

Valor recuperável 900 Valor recuperável 400

O activo não está em 
imparidade

O activo está em imparidade

Reduzir o valor contabilístico

IMPARIDADE DE ACTIVOS

 
Fonte: elaboração própria 

O  valor  recuperável  de  um  activo  é  o maior  dos  seguintes  valores:  (1)  valor  realizável 
líquido; (2) valor de uso.  
Exemplo: 
Quadro II 

Situação 1 Situação 2
Custo  1.000 Custo  1.000 1.000

Amortizações acumuladas 400 Amortizações acumuladas 400 400

Valor contabilístico 600 Valor contabilístico 600 600

Valor realizável líquido 700 Valor realizável líquido 200 200

Valor de uso  900 Valor de uso  500 100

Valor recuperável  900 Valor recuperável  500 200

O activo não está em 
imparidade 

O activo está em 
imparidade (nas duas 
situações)

IMPARIDADE DE ACTIVOS

 
Fonte: elaboração própria 

 
O valor realizável  líquido é o valor que se obtém com a venda do bem e corresponde à 
diferença  entre  o  preço  de mercado  do  activo  e  os  custos  com  a  alienação.  O  valor 
realizável  líquido poderá  ser objectivamente determinado quando exista um acordo de 
venda  numa  transacção  entre  partes  independentes,  ou  se  o  activo  é  negociado  num 
mercado  activo.  Se  estas  condições  não  se  verificarem,  o  valor  realizável  líquido  deve 
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estimar‐se  tendo  por  base  a melhor  informação  disponível,  considerando  transacções 
recentes de activos semelhantes.  
O valor de uso, segundo a  IAS 36, é o valor presente dos fluxos de caixa futuros que se 
espera  venham  a  provir  de  um  activo  ou  de  uma  unidade  geradora  de  caixa34.  A  sua 
determinação envolve julgamento e complexidade.  
A estimativa do valor de uso de um activo envolve: (1) a estimativa das entradas e saídas 
de  caixa  futuras, em  consequência do uso  continuado do activo e da  sua alienação no 
final; e (2) a aplicação de uma taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa futuros 
(Rodrigues:2005; Cairns:2003).  
A estimativa dos fluxos de caixa futuros deve assentar nas seguintes bases:  

i. As  projecções  de  fluxos  de  caixa  esperados  em  pressupostos  razoáveis  e 
suportáveis, que representem a melhor estimativa dos gestores relativamente às 
condições  económicas  que  existirão  durante  a  vida  útil  remanescente  do  bem. 
Deve ser dada maior ponderação a evidências externas. 

ii. As projecções de fluxos de caixa devem ser suportadas em orçamentos e previsões 
aprovados pelos gestores, e  cobrir um período máximo de  cinco anos, a menos 
que se possa justificar a utilização de um período mais longo.  

iii. As projecções de fluxos de caixa para além do período coberto pelos mais recentes 
orçamentos  e  previsões,  devem  ser  estimados  por  extrapolação  das  projecções 
baseadas  nos  orçamentos  e  previsões,  pelo  uso  de  uma  taxa  de  crescimento 
constante ou decrescente para os anos subsequentes, a menos que se  justifique 
uma  taxa  de  crescimento  crescente,  a  qual  não  deve  exceder  a  taxa média  de 
crescimento  a  longo  prazo  para  os  produtos,  indústrias,  ou  países  nos  quais  a 
empresa  opera,  ou  para  o mercado  no  qual  o  activo  é  usado,  a menos  que  se 
possa justificar o uso de uma taxa mais elevada.  

 
Para  o  cálculo  do  valor  de  uso,  uma  entidade  deve  ter  em  consideração  os  seguintes 
elementos (Rodrigues:2005;Husmann & Schmidt:2008): 

a) Estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do activo; 
b) Expectativas sobre possíveis variações no valor ou no horizonte  temporal desses 

futuros fluxos de caixa; 
c) O  valor  temporal do dinheiro,  representado pela  taxa de  juro de mercado para 

activos sem risco; 
d) O valor atribuído à incerteza inerente do activo; e 
e) Outros  factores,  como  sejam,  a  falta  de  liquidez,  que  o mercado  reflectirá  na 

avaliação dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter do activo. 
 

2.2.2 Testes de imparidade 
 
Conforme  argumentam  Husmann  &  Schmidt  (2008:51),  os  testes  de  imparidade  dos 
activos devem ser efectuados anualmente para certos tipos de activos, ou apenas quando 
sejam evidenciados indicadores de imparidade, para os restantes activos. 
Os activos que, obrigatoriamente, têm de estar sujeitos a testes anuais de imparidade são 
os seguintes: 

i. Activos intangíveis com vida útil indefinida; 

                                                            

34 Cash-generating unit, em inglês. 
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ii. Activos intangíveis ainda não disponíveis para uso (em curso); e 
iii. ‘goodwill’ adquirido numa concentração de actividades empresariais. 

 
Os  demais  activos  estão  sujeitos  a  testes  de  imparidade,  apenas  quando  existirem 
indicações de imparidade. Por conseguinte, em cada relato, deve ser verificado se existe 
alguma indicação de que um activo possa estar em imparidade. No caso de se verificarem 
algumas indicações nesse sentido, a entidade deve estimar o valor recuperável do activo.  
 
A  IAS  36  considera  que  na  apreciação  de  indicadores  de  imparidade  de  um  activo,  a 
entidade deve, no mínimo, considerar os seguintes [Ernest & Young(2007:1); Husmann & 
Schmidt (2008:52)]: 
 
Gráfico I 

Indicadores de Imparidade

Externos

• Diminuição do valor de 
mercado.

• Alterações no ambiente 
tecnológico, de mercado, 
económico ou legal.

• Aumento das taxas de juro.
• Activos líquidos superiores  

à capitalização bolsista .

Internos

• Obsolescência ou danos 
físicos.

• Alterações no uso do activo.
• Custo superior ao custo 

orçamentado.

• Fluxos de caixa inferiores ao 
orçamento.

• Cálculos anteriores.

 
Fonte: elaboração própria 

 
Em termos práticos, pode dizer‐se que as fontes externas de  informação significam que 
Cairns (2003); Silva et al (2006): 

a. Durante o período, o valor de mercado de um activo diminuiu significativamente 
mais do que  seria  esperado  como  resultado da passagem do  tempo ou do uso 
normal. 

b. Ocorreram,  durante  o  período,  ou  irão  ocorrer  no  futuro  próximo,  alterações 
significativas  com  um  efeito  adverso  na  entidade,  relativas  ao  ambiente 
tecnológico,  de mercado,  económico  ou  legal  em  que  a  entidade  opera  ou  no 
mercado ao qual o activo está dedicado. 

c. As  taxas  de  juro  de  mercado  ou  outras  taxas  de  mercado  de  retorno  de 
investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente 
afectarão  a  taxa de desconto usada no  cálculo do  valor de uso de um  activo e 
diminuirão materialmente a quantia recuperável do activo. 

d. A  quantia  escriturada  dos  activos  líquidos  da  entidade  é  superior  à  sua 
capitalização de mercado. 



 

 
625 

 
Por seu lado, as fontes internas de informação denotam que: 

a. Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico de um activo. 
b. Alterações significativas com um efeito adverso na entidade ocorreram durante o 

período, ou espera‐se que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que, ou 
na  forma  em  que,  um  activo  seja  usado  ou  se  espera  que  seja  usado.  Estas 
alterações  incluem um activo que se tornou ocioso, planos para descontinuar ou 
reestruturar a unidade operacional a que o activo pertence, planos para alienar 
um activo antes da data anteriormente esperada e a  reavaliação da vida útil de 
um activo como finita em vez de indefinida. 

c. Existe evidência nos relatórios internos que indica que o desempenho económico 
de um activo é, ou será, pior do que o esperado. 

 
Existem  indicadores de que o activo pode estar em  imparidade? Neste caso,  recorrer a 
indicadores internos e externos de imparidade, como se indica: 
 

1. Se o montante recuperável for superior à quantia escriturada: utilizar o maior de 
dois: do valor realizável líquido ou do valor de uso do bem; 

2. Se a estimativa da quantia recuperável for inferior à quantia escriturada, reduzir a 
quantia escriturada, para o montante recuperável. Isto é:  

Gráfico II 

Quantia recuperável

=

Maior de 

Valor realizável Líquido Valor de Uso

 
Fonte: elaboração própria 

 

2.2.3 Mensuração da quantia  recuperável  (preço de  venda  líquido  versus  valor de 
uso) 

Seguindo o raciocínio anterior podem dar‐se os seguintes exemplos: 
 
Quadro III 
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Custo  1.000

Amortizações acumuladas 400

Valor contabilístico 600

Valor de venda líquido 200

Valor de uso  500

Valor recuperável  500

Perda por imparidade 100

Quantia escriturada após revisão 500

IMPARIDADE DE ACTIVOS

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
Quadro IV 

Custo  1.000
Amortizações acumuladas 400
Valor contabilístico 600
Valor de venda líquido 200

Valor de uso  100
Valor recuperável  200
Perda por imparidade 400
Quantia escriturada após 
revisão

200

IMPARIDADE DE ACTIVOS

 
Fonte: elaboração própria 

 
2.2.4 Reconhecimento e mensuração de uma perda de imparidade 

De acordo com a IAS 36, se e somente se, a quantia recuperável de um activo for inferior 
ao seu valor líquido contabilístico, a quantia escriturada do activo deve ser reduzida para 
a sua quantia recuperável. Essa redução é uma perda por imparidade do activo. 
Uma perda por imparidade de um activo deve ser reconhecida imediatamente como um 
gasto, salvo se o activo estiver contabilizado por um valor reavaliado de acordo com outra 
IAS,  como  a  IAS 16, por exemplo. Uma perda por  imparidade de um  activo  reavaliado 
deve ser tratada como uma redução da reavaliação de acordo com essa outra IAS.  
Depois de  se  ter  reconhecido uma perda por  imparidade de um activo, o encargo com 
depreciações desse activo deve  ser ajustado nos períodos  futuros, em  função do  valor 
contabilístico revisto, considerando o valor residual, se existir, numa base sistemática ao 
longo da restante vida útil do activo.  

2.2.5  Unidades geradoras de caixa 

Conforme refere a Ernest & Young (2007), o  teste  de  imparidade  deve,  sempre  que 
possível, ser efectuado para activos  individuais. Porém, se  tal não  for possível, a  IAS 36 
exige  que  a  empresa  determine  a  quantia  recuperável  para  a  unidade  geradora  de 
dinheiro  a  que  o  activo  pertence,  sendo  que  tal  unidade  é  o  mais  pequeno  grupo 
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identificável  de  activos  que  gera  influxos  de  dinheiro  de  uso  continuado,  que  sejam 
fortemente  independentes  dos  influxos  de  dinheiro  de  outros  activos  ou  grupos  de 
activos.  
As  unidades  geradoras  de  dinheiro  (ou  de  caixa)  devem  ser  identificadas  de  forma 
consistente de período para período, para o mesmo activo ou grupos de activos, a não ser 
que uma alteração seja justificada. 
O valor recuperável de uma unidade geradora de caixa é o mais alto entre o valor líquido 
de  realização  da  unidade  geradora  de  dinheiro  e  o  seu  valor  de  uso  e  deve  ser 
determinado de forma semelhante à dos activos individuais.  
 

2.2.6 Goodwill 

Segundo Costa e Alves (2005:719), existe ‘goodwill’ positivo quando o valor de transacção 
(custo de aquisição)  for superior ao  justo valor dos activos e dos passivos  identificáveis 
que  foram  adquiridos/assumidos  à  data  da  transacção.  O  ‘goodwill’  positivo  é 
considerado o mais incorpóreo dos activos incorpóreos, apenas podendo ser identificado 
com a empresa no seu todo.  
O  ‘goodwill’ adquirido numa concentração de actividades empresariais deve, a partir da 
data da aquisição, ser imputado a cada uma das unidades geradoras de caixa, ou grupo de 
unidades geradoras de caixa, da adquirente, que se espera que beneficiem das sinergias 
da concentração. 
Quando o  ‘goodwill’ estiver  relacionado  com uma unidade geradora de  caixa, mas não 
tenha  sido  imputado a essa unidade, a unidade deve  ser  testada quanto à  imparidade 
sempre que exista uma indicação de que possa estar com imparidade.  
Quando o ‘goodwill’ tenha sido imputado a uma unidade geradora de caixa, essa unidade 
terá de ser testada anualmente quanto a imparidade, e sempre que exista uma indicação 
de que possa estar com imparidade.  
Rodrigues  (2005:272) advoga que o teste de  imparidade pode ser efectuado a qualquer 
momento durante o exercício, desde que o teste seja efectuado todos os anos no mesmo 
momento.  
O teste de imparidade de diferentes unidades geradoras de caixa pode ser efectuado em 
momentos diferentes. Porém, se uma parte ou a totalidade do ‘goodwill’ adquirido numa 
concentração de actividades empresariais durante o ano económico tiver sido imputada a 
uma unidade geradora de caixa, essa unidade  terá de ser  testada quanto a  imparidade 
antes do final do exercício.  
 

2.2.7 Reversão de uma perda de imparidade 

Conforme a IAS 36, se à data de cada relato existir algum indicador de que uma perda por 
imparidade  reconhecida em períodos  anteriores  relativamente  a um  activo, que não o 
‘goodwill’, possa  já não existir ou tenha diminuído, a entidade deve estimar o seu novo 
valor recuperável e proceder aos respectivos ajustamentos.  
Assim, a contabilização a efectuar será: 

i. Se  o  activo  não  tiver  sido  reavaliado,  reconhecer  como  rendimento  nas 
demonstrações financeiras desse exercício; 

ii. Se o activo tiver sido reavaliado, creditar a conta ‘Reservas de Reavaliação’.  
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As amortizações devem ser ajustadas de novo, ao longo da vida útil, em função do novo 
valor recuperável. 
 
O aumento do valor de um activo, que não o ‘goodwill’, atribuível a uma reversão de uma 
perda  por  imparidade,  não  deve  exceder  o  anterior  valor  contabilístico,  líquido  de 
amortizações ou depreciações, se não  tivesse havido  redução do valor contabilístico do 
activo em anos anteriores (Ernest & Young, 2004:4). 
A reversão de perdas por imparidade de activos, que não ‘goodwill’, deve ser reconhecida 
imediatamente  nos  resultados,  salvo  se  o  activo  tiver  sido  reavaliado  segundo  outra 
Norma  (por  exemplo,  o  modelo  do  justo  valor  usado  na  IAS  16,  na  mensuração  de 
imobilizações  corpóreas).  Em  tal  caso,  a  reversão  da  perda  por  imparidade  deve  ser 
tratada como um acréscimo da revalorização, tal como estipula essa Norma.  
 
A reversão de perdas por imparidade de unidades geradoras de caixa deve ser imputada 
aos activos da unidade, excepto para o ‘goodwill’, numa base pro rata em relação ao valor 
contabilístico desses activos. A  imputação em causa não pode originar um aumento do 
valor contabilístico do activo acima do mais baixo entre: (1) o seu valor recuperável; e (2) 
o valor contabilístico que seria determinado se nenhuma perda tivesse sido reconhecida 
em períodos anteriores [Rodrigues, 2005:278; Ernest & Young, 2004:4].   
Refira‐se, que a reversão da imparidade apenas é permitida na IAS 36 sendo proibida para 
fins  de  US  GAAP.  O  FASB  não  permite  a  reversão  da  imparidade,  afastando‐se,  por 
conseguinte, das regras do IASB. 
A IAS 36 proíbe o reconhecimento da reversão de perdas por imparidade do ‘goodwill’. É 
que a reversão do ‘goodwill’ se deve a ‘goodwill’ gerado  internamente, o qual não pode 
ser reconhecido. 
 

2.2.8 Divulgações 

A IAS 36 exige as seguintes divulgações: 

a. Perdas por  imparidade  reconhecidas na Demonstração dos  resultados durante o 
período e as rubricas de gastos em que essas perdas foram registadas;  

b. Reversões  de  perdas  por  imparidade  reconhecidas  na  Demonstração  dos 
resultados durante o período e as  rubricas da Demonstração dos  resultados em 
que essas perdas por imparidade foram revertidas;   

c. Perdas  por  imparidade  em  activos  revalorizados  que  tenham  sido  reconhecidas 
directamente no capital próprio; 

d. Reversões de perdas por  imparidade em  activos  revalorizados que  tenham  sido 
reconhecidas directamente no capital próprio. 

Se a entidade relatar a  informação por segmentos de acordo com a  IAS 14  ‐ Relato por 
Segmentos, deve divulgar o seguinte para cada segmento relatável com base no formato 
de relato primário de uma entidade: 

a. A quantia de perdas por  imparidade reconhecidas nos resultados e directamente 
no capital próprio durante o período; 

b. A quantia de reversões de perdas por  imparidade reconhecidas nos resultados e 
directamente no capital próprio durante o período. 
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Se os  valores das perdas por  imparidade  reconhecidas ou  revertidas  forem  relevantes, 
deve‐se divulgar:  

i. Os eventos e  circunstâncias que  conduziram ao  reconhecimento ou  reversão da 
perda por imparidade; 

ii. Os valores das perdas por imparidade reconhecidas ou revertidas; 
iii. Para um activo individual: a natureza do activo e se a entidade relatar informação 

por  segmentos de  acordo  com  a  IAS  14, o  segmento  relatável  ao qual o  activo 
pertence, com base no formato de relato primário; 

iv. Para  uma  unidade  geradora  de  caixa:  descrição  da  unidade  geradora  de  caixa, 
valor da perda por imparidade reconhecida ou revertida por classe de activos e, se 
a  entidade  relatar  informação  por  segmentos  de  acordo  com  a  IAS  14,  por 
segmento  relatável com base no  formato de  relato primário da entidade; e se a 
agregação  de  activos  relativa  à  identificação  da  unidade  geradora  de  caixa  se 
alterou,  deve‐se  descrever  a  forma  actual  e  a  anterior  de  se  proceder  a  essa 
agregação e os motivos da alteração;  

v. Se o valor recuperável do activo é o seu valor líquido de realização ou o seu valor 
de uso; 

vi. Se o valor recuperável é o valor de uso, a base usada para determinar o justo valor 
menos os custos de vender; 

vii. Se o valor recuperável for o valor de uso, a taxa de desconto usada na estimativa 
corrente e anterior do valor de uso. 
 

2.2.9  Futuros Desenvolvimentos 
 

A IAS 36 revista traz consigo muitas mudanças na prática e nas vias com que as entidades 
têm de lidar relativamente à imparidade de activos.  
Tanto as entidades que  já usavam as  IFRS  como as que as  vão usar pela primeira  vez, 
deverão avaliar cuidadosamente o impacto da IAS 36, a fim de evitar quaisquer surpresas 
desagradáveis  quando  tiverem  de  a  adoptar.  O  rigor  e  a  extensão  dos  testes  de 
imparidade  podem  muito  bem  resultar  na  necessidade  de  se  recorrer  a  peritos 
independentes  para  lhes  assistir  com  as  necessárias  avaliações.  O  planeamento  de 
adopção da  IAS 36  revista  requer um conjunto de acções chaves que as entidades não 
devem descurar.  

 

3. O referencial contabilístico português 
3.1 A imparidade à luz do Plano Oficial de Contabilidade (POC)  

Verificam‐se  algumas diferenças entre  as normas do  IASB e o  referencial  contabilístico 
português, que passamos a evidenciar.  

i. Com  efeito,  a  IAS  36  exige  que,  anualmente,  se  façam  testes  de  imparidade  de 
activos  intangíveis  com  vida  útil  indefinida,  de  activos  intangíveis  ainda  não 
disponíveis  para  uso  (em  curso)  e  do  ‘goodwill’.  Nos  restantes  activos,  deve‐se 
avaliar  à  data  de  cada  relato,  se  existem  indícios  de  imparidade  dos  activos.  Se 
existirem evidências, deve‐se estimar o valor  recuperável do activo, para se aferir 
da existência de imparidade ou não de activos. 
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Segundo o POC (Plano Oficial de Contabilidade), no seu ponto 5.4.4, há necessidade 
de se avaliar se existe  imparidade do  imobilizado corpóreo e  incorpóreo. Contudo, 
não  apresentam  os  indicadores  da  imparidade.  Por  seu  lado,  a  DC  (Directriz 
Contabilística  nº  7),  indica  que  o  teste  de  recuperação  deve  ser  efectuado 
anualmente.  Também  a  DC  nº  16  refere  que  a  reavaliação  dos  imobilizados 
tangíveis deve ter em consideração o poder aquisitivo da moeda e/ou o justo valor, 
tal como definido na DC nº 13.  

 
ii. Quanto ao valor recuperável de um activo individual, a IAS 36 preconiza que se não 

for  possível  estimar  a  quantia  recuperável  de  um  activo  individual,  deve‐se 
determinar  a quantia  recuperável de uma unidade  geradora de  caixa  a que  esse 
activo pertence. Tanto o POC como as DC são omissos nesse campo.  
 

iii. A  IAS 36  fornece  informações pormenorizadas sobre o cálculo do valor de uso. O 
POC não contém qualquer disposição sobre o assunto. 
 

iv. No que respeita à reversão de imparidade, a IAS 36 requer uma série de condições, 
sendo o POC e as DC omissas quanto a essa matéria. 
 

v. Quanto a divulgações, a IAS 36 exige a divulgação das perdas por imparidade, bem 
como  das  suas  reversões,  com  a  indicação  dos  valores  envolvidos,  eventos  e 
circunstâncias que estiveram na sua origem e outras  informações. O POC e as DC 
não requerem esta divulgação.  
 

 
Nas  disposições  do  POC,  encontram‐se  previstas  amortizações  extraordinárias,  que  se 
destinam a reflectir as diferenças permanentes entre a quantia recuperável de um activo 
e  o  valor  pelo  qual  este  se  encontra  registado.  Nada  mais  é  adiantado  sobre  os 
indicadores dessa situação ou sobre a  forma de apuramento dessa quantia  recuperável 
de modo objectivo e verificável. 
Perante esta dificuldade, tem de se recorrer, de forma supletiva, às disposições da IAS 36 
–  Imparidade  de  activos,  nos  aspectos  que  não  se  encontram  previstos  no  normativo 
nacional.  Em  relação  aos  indicadores,  teremos  de  nos  socorrer  dos  já  mencionados 
anteriormente,  isto é, aos que têm origem externa e aos de origem  interna e que foram 
explicitados no ponto 2.2.1.  
 

3.2  A  Imparidade  de  activos  no  âmbito  do  SNC  –  Sistema  de  Normalização 
Contabilística 

 

Dentro dos objectivos preconizados no Sistema de Normalização Contabilística, segundo 
Guimarães  (2007),  encontra‐se  a  aproximação  ao  modelo  IASB  adoptado  na  União 
Europeia,  satisfazer  as  diferentes  exigências  de  relato  financeiro,  permitir  a 
intercomunicabilidade horizontal e vertical e flexibilizar actualizações.  
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No  documento  intitulado  ‘Modelos  de  Demonstrações  Financeiras  –  Observações  e 
ligação  às  NCRF’  disponível  no  ‘site’  da  Comissão  de  Normalização  Contabilística35, 
constam  várias  referências  ao  conceito  de  imparidade,  nomeadamente  nas  seguintes 
rubricas:  

 

Quadro V 

Rubrica Referência à Imparidade
Activos  Fixos  Tangíveis As  quantias  são l íquidas  de depreciações  e de 

perdas  por imparidade acumuladas
Trespasse (Goodwill) Tratamento contabil ístico previsto, entre 

outras  normas, na NCRF 12
Activos  intangíveis As  quantias  são l íquidas  de depreciações  e de 

perdas  por imparidade acumuladas
Activos  não correntes  detidos para venda As  quantias  são l íquidas  de depreciações  e de 

perdas  por imparidade acumuladas
Clientes As  quantias  são l íquidas  de perdas por 

imparidade acumuladas
Imparidade de Dívidas  a Receber (Perdas 
/ Reversões)

Inclui  variações  l íquidas  ocorridas  no período 
referentes  às  estimativas  de perdas e suas  
reversões  por imparidades 

Imparidade de activos  não depreciáveis  / 
amortizáveis  (Perdas / Reversões)

Inclui  variações  l íquidas  ocorridas  no período 
referentes  às  estimativas  de perdas e suas  
reversões  por imparidades 

Imparidade de activos  depreciáveis  / 
amortizáveis  (Perdas / Reversões)

Inclui  variações  l íquidas  ocorridas  no período 
referentes  às  estimativas  de perdas e suas  
reversões  por imparidades   

Fonte: elaboração própria 

 

3.3  A NCRF 12 – Imparidade de Activos 

Na  introdução à Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) nº 12 –  Imparidade 
de Activos, consta que a mesma tem por base a Norma  Internacional de Contabilidade, 
IAS  36  –  Imparidade  de  Activos,  adoptada  pelo  Regulamento  (CE)  nº  2236/2004,  da 
Comissão, de 29 de Dezembro. Como desenvolvemos os principais aspectos da  IAS 36 e 
devido à semelhança entre as normas, não se nos afigura necessário abordá‐los de novo. 
Aparentemente, não  se verificam  significativas diferenças entre as normas do  IASB e o 
referencial  contabilístico  português  relativamente  às  perdas  por  imparidade.  Porém, 
como o ponto 5.4.4 do POC não tem tido aplicação prática, na conversão de contas, deve 
analisar‐se  o  cadastro  do  imobilizado  corpóreo,  para  se  identificarem  bens  com  valor 
contabilístico significativo, que já não se qualifiquem como activo. 

 
4. Conclusões 
 

                                                            

35 http://www.cnc.minfinancas.pt/SNC_projecto/SNC_MDF_observacoes.pdf. 
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A  IAS 36  vem  contribuir para uma maior  clarificação  sobre o  reconhecimento do  valor 
recuperável  ‐  valor  realizável  e  valor  de  uso,  sobre  a  forma  sistemática  de  se  analisar 
periodicamente  este  valor,  bem  como  o  cálculo  das  perdas  de  imparidade  e  da 
possibilidade de reversão dessa perda. 
Por seu lado, o POC prevê a possibilidade de se realizarem amortizações extraordinárias, 
quando,  à  data  do  balanço,  o  valor  dos  activos  imobilizados  corpóreos  e  incorpóreos 
tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, e se a diferença for considerada 
permanente. Esta amortização deverá ser anulada, se a situação se inverter. Em relação a 
estas situações, o POC é pouco esclarecedor. 
A reversão determinada pela  IAS 36, ao  invés do SFAS nº 144, retrata melhor o retorno 
dos activos, pois permite adequar os  registos contabilísticos do activo ao seu  real valor 
económico para a entidade. 
A  IAS 36 é uma Norma de difícil aplicação devido à complexidade que envolve o cálculo 
do valor de uso dos activos. Outros problemas poderão  surgir, como a  frequência com 
que o montante recuperável deve ser mensurado, a determinação da taxa apropriada de 
desconto  ou  a  segurança  de  que  o montante  recuperável  e  o  valor  contabilístico  são 
sempre  comparados em  relação ao mesmo activo ou unidade geradora de caixa, entre 
outros.  
Para  que  as  demonstrações  financeiras  de  uma  entidade  reflictam  uma  imagem 
verdadeira e apropriada da situação  financeira, dos resultados e dos  fluxos de caixa, os 
contabilistas  têm  necessariamente  de  conceder  a  devida  atenção  às  perdas  por 
imparidade, conforme se expôs anteriormente.  
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RESUMO 
 
O atual cenário vivido pelas locadoras de automóveis no país tem induzido os gestores à 
adoção de sistemas de desempenho e monitoramento que considerem a competitividade 
do mercado. As medidas de desempenho, ao associarem missão, visão, valores, 
estratégia, metas e análises de seus serviços, tornam-se um fator indispensável à gestão 
estratégica. A ferramenta BSC se propõe utilizar de indicadores não financeiros e 
financeiros como medidas de desempenho estratégico da empresa, por meio da tradução 
da estratégia em termos operacionais para todos os níveis da organização. Considerando 
esse contexto, o objetivo deste artigo consiste em propor um modelo de gestão 
estratégica baseado no BSC – Balanced Scorecard, para empresas do ramo locador de 
automóveis. O modelo proposto foi desenvolvido por meio de um estudo de caso da 
empresa Nova Rent a Car e utilizou o referencial teórico do BSC com sua estrutura e 
sistemática. Em face dos resultados obtidos, foram identificadas e estruturadas as 
estratégias, objetivos e indicadores estratégicos. Assim, concluiu-se que o modelo 
proposto pode responder aos desafios de implementação estratégica e sinalizar em 
tempo hábil as necessárias mudanças de rumo estratégico da empresa, mostrando-se 
uma ferramenta eficaz no processo de avaliação e comunicação estratégica. 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças ocorridas pela transição da era industrial para a era do conhecimento, 
seguidas pelo surgimento de novos modelos de produção e tecnologias da informação, 
passaram a exigir das organizações novos modelos de gestão para gerenciamento dos 
negócios. 

A adoção de princípios de gestão estratégica alicerçados na melhoria dos processos 
gerenciais tornou-se indispensável para as empresas do ramo locador de automóveis. 
Para que essas empresas caminhem para a inovação, é necessário que os processos 
internos sejam modificados para a melhor adaptação ao ambiente competitivo e foco 
direcionado para o cliente. Para avaliação da eficácia desses processos, percebe-se a 
necessidade da utilização de novas ferramentas de gestão. 

Segundo o ultimo levantamento anual de estatísticas da ABLA (Associação Brasileira de 
Locação de Automóveis), referente aos números de locação de automóveis em 2007, a 
indústria de aluguel de automóveis manteve sua trajetória de crescimento, com um salto 
de 10% no faturamento em relação ao ano de 2006, atingiu a marca dos R$ 3,49 bilhões. 
O número de locadoras de automóveis existentes está em torno de 1.900, número 
próximo ao do ano de 2006.  
 

À medida que as locadoras de automóveis investem na aquisição de novas capacidades, 
seu sucesso não poderá ser motivado ou mensurado em curto prazo unicamente pelo 
sistema de informações contábeis. 

Inseridas num cenário de rápido crescimento e alta competitividade, as locadoras de 
automóveis necessitam de um sistema de gestão que lhes assegure a implementação de 
suas estratégias e obtenha destas feedback em tempo hábil para realizar mudanças de 
rota necessárias para a continuidade e sucesso da organização. 

Apesar de muitos trabalhos acadêmicos terem sido desenvolvidos na linha de pesquisa 
do BSC e na sua aplicação como modelo de gestão estratégica, o presente artigo visa a 
ampliar esta contribuição por meio da pesquisa num setor ainda não abordado: o locador 
de automóveis. 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.9), o Balanced Scorecard é mais que um sistema de 
medidas táticas ou operacionais. Empresas inovadoras estão utilizando o Balanced 
Scorecard como um sistema de gestão estratégica para administrar a estratégia a longo 
prazo. 

Considerando o rápido crescimento do segmento locador de automóveis e o aumento da 
competitividade, demandando conseqüentemente melhores ferramentas de gestão 
estratégica. Nesse sentido o objetivo do artigo é apresentar quais seriam as 
características básicas de um modelo de gestão estratégica baseado no Balanced 
Scorecard, quando proposto a uma empresa do ramo locador de automóveis. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 106), a metodologia “pressupõem uma atitude concreta 
em relação ao fenômeno e estão limitados a um domínio particular”. Nesse caso, trata-se 
da avaliação de uma situação concreta desconhecida em determinado tempo e local, 
caracterizando uma pesquisa de caráter exploratória, pois um dos objetivos do trabalho é 
o de descrever e verificar, por meio de um estudo de caso, a possibilidade de construção 
de um modelo de BSC para uma empresa locadora de automóveis. 
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A metodologia escolhida é a pesquisa exploratória sob a forma de estudo de caso, a fim 
de investigar o processo de comunicação estratégica, sua implementação e mensuração 
para o desempenho de uma locadora de automóveis, utilizando-se do BSC. 

Foi escolhido o estudo de caso por entender-se que melhor se adequaria ao propósito da 
pesquisa, que é a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 
real. O estudo de caso é amplamente utilizado no campo das ciências sociais e das 
disciplinas aplicadas, dentre elas a administração de empresas, contribuindo para a 
compreensão de fenômenos organizacionais (Yin, 2005, p. 23); permitindo ainda um 
maior detalhamento das relações do interior da organização e delas com os indivíduos, 
além dos intercâmbios com o meio que estão inseridos (Lazzarini, 1995). 

Essa pesquisa se constituiu em um estudo de caso único, porém necessitou da 
elaboração de um protocolo de pesquisa, não sendo necessária complexidade na sua 
construção, como se fosse realizado um estudo de caso múltiplo, onde o mesmo estudo 
poderá conter mais de um caso único. 

Nessa pesquisa o autor utilizou-se de várias fontes de dados, tais como: levantamento 
bibliográfico, formulários, entrevistas, observação direta dos processos internos, 
levantamento de dados. Todas as fontes utilizadas são consideradas complementares 
entre si e, dessa forma, estima-se que todas deverão contribuir para se atingir o objetivo 
do trabalho. 

Uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de caso é a entrevista. 
Segundo Yin (2005, p. 116), as entrevistas podem assumir formas diversas. É muito 
comum que as entrevistas, para o estudo de caso, sejam conduzidas de forma 
espontânea, podendo ser considerada como uma forma inquestionável de interação 
social, por possibilitar o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. 

O procedimento adotado para analisar e interpretar os dados coletados foram as 
entrevistas realizadas, caracterizadas como qualitativas, e a análise dos formulários. 
Foram esses procedimentos os pontos fundamentais para avaliar o posicionamento 
estratégico da Nova Rent a Car, assim como identificar possíveis objetivos e indicadores 
estratégicos utilizados na construção do modelo BSC proposto. 

Optou-se, para a realização desse estudo de caso, pela empresa Nova Rent a Car, uma 
locadora de automóveis de médio porte no cenário nacional que demonstrou grande 
interesse de participar da construção do modelo BSC, fato este que facilitou a coleta de 
dados. 

De certa forma, a análise de dados da pesquisa enquadra-se nos preceitos de 
adequação ao padrão e construção da explanação. Ao longo do estudo, utilizou-se de 
modelo teórico existente sobre ao assunto, a fim de alicerçar a construção do modelo 
proposto de BSC pela empresa em análise.  

 

O desenvolvimento do trabalho apoiou-se na pesquisa e revisão literária sobre o BSC e o 
ramo locador de automóveis, em conjunto com experiências vivenciadas no âmbito 
profissional. A pesquisa literária deu consistência teórica para a construção do modelo 
BSC na empresa analisada, bem como possibilitou a coleta dos conceitos que o 
estruturam. A atuação profissional como controller da empresa sob análise, foi fator 
fundamental para a realização dessa dissertação. 

Para a organização do artigo, inicialmente contemplam-se, além da introdução, os 
procedimentos metodológicos empregados na pesquisa. A seguir caracteriza-se o 
balanced scorecard e suas perspectivas. Na seqüência, procede-se à caracterização do 
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setor locador de automóveis. Por ultimo apresentam-se a descrição e análise do caso 
seguida das considerações finais.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO DO BALANCED SCORECARD 

O termo estratégia deriva da palavra grega stratégós (a arte do general), que em sua 
origem etimológica significa a habilidade do general de derrotar o inimigo por meio do uso 
inteligente dos seus recursos. 

Kaplan e Norton (2000, p.102) enfatizam que “estratégia tem a ver com opção e, 
portanto, a definem como o momento de se fazer uma escolha”. 

Para Zacarelli (2000, p.73), “estratégia é um guia para decisões sobre interações com 
oponentes, de reações imprevisíveis, que compreende duas partes: ações e reações 
envolvendo aspectos do negócio e preparação para obter vantagens nas interações”. 

Segundo Porter (1996, p.61), “a estratégia consiste em selecionar um conjunto de 
atividades em que a organização será excelente, criando a diferenciação sustentável no 
mercado. A diferenciação decorre tanto das escolhas das atividades quanto da maneira 
como são executadas”. 

Em suma, podemos dizer que a estratégia focaliza os direcionadores de curto, médio e 
longo prazo que influenciam no processo decisório de uma organização, considerando 
sempre o ambiente que esta está inserida. Já o planejamento estratégico se torna o meio 
de criar e também operacionalizar a estratégia. 

De acordo com o BSC de uma empresa, a estratégia adotada por ela não pode ser algo 
estático, mas dinâmico, ancorado na sua origem pela sua missão e criação de visão de 
futuro.  

Assim sendo, Herrero (2005, p.44) define missão como a razão de ser de uma 
organização e serve de guia geral aos executivos para orientar a escolha de negócios 
entre várias oportunidades existentes em seu espaço competitivo. Ainda para o autor 
Drucker (1996), “somente uma definição clara de missão e da finalidade da empresa 
poderá tornar possível a existência de objetivos claros e realistas”.  

Já a visão, segundo os autores Kaplan e Norton (2000), é uma declaração concisa que 
define as metas de médio e longo prazo da organização, deve representar a percepção 
externa, ser orientada para o mercado e expressar como a organização quer ser 
percebida pelo mundo. 

Kaplan e Norton (1997, p. 9) enfatizam que o Balanced Scorecard deve traduzir a missão 
e estratégia de uma empresa em objetivos e medidas tangíveis, utilizando em seu 
sistema de informações medidas financeiras e não-financeiras, conforme ilustra a figura 1 
a seguir: 

 

O sucesso de um empreendimento está no seu propósito principal, naquilo que está 
definido na sua missão, visão e definição estratégica. Ter um serviço revolucionário, com 
um ótimo preço e com uma qualidade acima da concorrência pode fazer a diferença, 
porém não é tudo. Há necessidade de entender como funciona o complexo industrial e o 
processo da organização e também dotá-los de instrumentos que indiquem a cada 
momento como está a empresa e que ofereçam meios para que cada responsável em 
cada atividade na empresa possa corrigir o rumo com agilidade e eficácia. 
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Para os autores Kaplan e Norton, O Balanced Scorecard é uma nova ferramenta de 
gestão estratégica que integra as medidas derivadas da estratégia, sem menosprezar as 
medidas financeiras do desempenho do passado, incorporando os vetores de 
desempenho financeiro futuro (1997, p. 19). 
 

O Modelo de BSC enxerga o desempenho de uma empresa ou unidade de negócio sob 
quatro perspectivas: financeira, cliente, processos (de negócio e operacional) de 
aprendizado e crescimento. 

Um foco nos processos de negócio está também no coração do BSC, que é um conjunto 
de indicadores, financeiros e não-financeiros, para mensuração de desempenho, que 
garante o alcance dos planos estratégicos da companhia. 

Nesse modelo, a administração da empresa é requisitada a discutir, considerar e 
concordar a respeito das principais medidas de desempenho em cada uma das 
perspectivas. Não existem conjuntos de medidas predeterminadas que se encaixem em 
todas as situações de negócio. Cada empresa deve decidir o que é importante para se 
medir em relação a sua visão, missão e estratégia. 

Na elaboração do BSC, a primeira perspectiva a ser desenvolvida é a financeira, pois é 
por meio dela que serão vinculados os objetivos financeiros da empresa à sua estratégia.  

O tipo de seguimento em que a empresa participa e o mercado em que está inserida são 
fatores muito importantes para a determinação das metas a serem almejadas na 
perspectiva financeira do BSC.  

A ênfase, pura e simplesmente, nos interesses dos acionistas vem perdendo espaço para 
as expectativas de outros participantes da organização, como os clientes, os 
fornecedores, os colaboradores, a comunidade e os defensores do meio ambiente. 

A construção do BSC para empresas necessita de um planejamento estratégico 
específico em cada estágio para cada empresa e unidade de negócio. Pois é importante 
ressaltar que a transição de cada empresa para estágios diferentes necessita de prazos e 
métodos para tal transição. 

Segundo Kaplan e Norton, para as estratégias de crescimento, sustentação e colheita 
existem três temas financeiros que norteiam a estratégia empresarial: crescimento e mix 
de receita, redução de custos e melhoria de produtividade e utilização dos ativos e 
estratégias de investimentos. 

Sobre a perspectiva financeira, Niven (2002, p.17) ressalta a relevância das medidas 
financeiras para o BSC: “Nós poderíamos focar toda nossa energia e capacidades na 
melhoria e satisfação dos clientes, qualidade, tempo de entrega, ou inúmeras outras 
coisas, mas sem a indicação do efeito disso sobre os retornos financeiros da organização 
tem valor limitado”. 

 
O BSC em sua perspectiva financeira necessita estabelecer a estratégia para o 
gerenciamento dos recursos de capital. O caixa corrente, o recebimento de clientes e o 
pagamento aos fornecedores são itens importantíssimos para o controle do capital de 
giro.  
A Perspectiva dos Clientes descreve como deverá ser criado o valor para os clientes, 
como essa demanda poderá ser satisfeita e os motivos pelo qual o cliente vai querer 
pagar por ele (OLVE et alii., 2001, p. 66). 
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Depois de identificar e focalizar seus segmentos de mercado, a empresa deve cuidar dos 
objetivos e indicadores específicos. Observa-se que as empresas geralmente selecionam 
dois conjuntos de medidas para a perspectiva dos clientes. O primeiro contém as 
medidas genéricas que praticamente todas as empresas utilizam. Essas medidas, como 
satisfação dos clientes, participação de mercado e retenção de clientes, aparecem em 
muitos BSC, daí Kaplan (1997) resolveu chamá-las de grupo de medidas essenciais. O 
segundo conjunto de medidas contém os vetores de desempenho – os diferenciadores – 
dos resultados fornecidos aos clientes. Eles respondem à pergunta: “O que uma empresa 
deve oferecer aos seus clientes para alcançar altos níveis de satisfação, retenção, 
captação e, conseqüentemente, participação de mercado?”. As medidas dos vetores de 
desempenho embutem as propostas de valor que a empresa tentará oferecer aos seus 
segmentos específicos de clientes e mercado. 

A perspectiva de clientes deverá refletir a proposição de valor para seus clientes, que por 
sua vez fornecerá o contexto necessário para que os ativos intangíveis criem valor dentro 
da organização.   

Para Olve a perspectiva dos processos internos deve responder quais os processos que 
geram valor para os clientes e levam a satisfação das expectativas dos acionistas 
também (2001, p. 67). 

A perspectiva interna identifica os processos de negócios e as atividades específicas a 
serem dominadas pela organização em apoio à proposição de valor para o cliente e os 
acionistas. 

Assim, a arquitetura do BSC tem uma lógica do geral para o particular (de cima para 
baixo), começando com os resultados almejados, tanto os de natureza financeira como 
os referentes aos clientes e, em seguida, movimenta-se para a proposição de valor, para 
os processos de negócios e para a infra-estrutura, que são os vetores de mudança. As 
relações entre os vetores e os resultados almejados constituem as hipóteses que definem 
a estratégia. 

 
No BSC, os objetivos e medidas para a perspectiva dos processos internos derivam de 
estratégias explícitas voltadas para as expectativas dos acionistas e clientes-alvo, ou 
seja, os requisitos de desempenho dos processos internos decorrem das expectativas de 
participantes externos específicos (acionistas e clientes-alvo). 

Na perspectiva dos processos internos, o BSC permite identificar e avaliar os processos 
críticos que a empresa precisa desenvolver para que os objetivos dos clientes sejam 
atendidos. 

No que diz respeito a perspectiva de aprendizagem e crescimento, Kaplan e Norton 
salientam que (1997, p. 152), “a capacidade de alcançar metas ambiciosas para os 
objetivos financeiros, dos clientes e dos processos internos depende das capacidades 
organizacionais para o aprendizado e o crescimento”. Os vetores de aprendizado e 
crescimento provêm de três fontes: colaboradores, sistemas de informação e alinhamento 
organizacional. Geralmente, as estratégias para um desempenho de qualidade superior 
exigem investimentos significativos em pessoal, sistemas e processos que produzam as 
capacidades organizacionais necessárias. Conseqüentemente, os objetivos e medidas 
para esses vetores de desempenho superior deverão ser no futuro parte integrante do 
BSC de qualquer organização. 

Os autores Kaplan e Norton propõem três fontes principais para essa perspectiva de 
grande valia para uma variedade de organizações, as quais são: capacidades dos 
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colaboradores, sistemas de Informação, motivação, empowerment e alinhamento 
organizacional.. 

Os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infra-estrutura que 
possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras três perspectivas. Os 
colaboradores devem conhecer e compreender a estratégia a fim de que contribuam para 
sua implementação. A promoção do conhecimento e da compreensão dos colaboradores 
é o objetivo de um processo de comunicação eficaz. 
 

O mapa estratégico é representado por uma estrutura em que cada indicador do BSC é 
parte integrante da relação de causa e efeito, que liga os indicadores de resultados, com 
seus valores esperados, aos vetores de resultados esperados. Ele irá contar a historia da 
estratégia de forma visual, relacionando e ilustrando as relações de causa e efeito 
previstas nas quatro perspectivas do BSC. 

A estratégia de uma organização descreve como ela irá criar valor para os acionistas, 
clientes, fornecedores e sociedade. Entretanto, a capacidade de executar a estratégia é 
mais importante do que a qualidade da estratégia, pois se não for executado, qualquer 
plano não passa de boa intenção. 

ASPECTOS CARACTERIZADORES DO RAMO LOCADOR DE AUTOMÓVEIS 

Neste tópico, serão abordados de forma sucinta os aspectos caracterizadores do ramo 
locador de veículos, segundo o Anuário da ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de 
Automóveis) 2008.  

 
A seguir, são apresentados alguns índices do setor que contribuem para o melhor 
entendimento da representatividade do ramo locador de automóveis para a 
economia do país: 

• A geração de empregos diretos e indiretos proporcionados pelas locadoras de 
automóveis, cerca de 195 mil empregos, teve um aumento de aproximadamente 
5% relativo ao ano anterior; 
• O perfil do negócio em 2007 manteve praticamente a mesma distribuição de 
2006: 55% terceirização de frota, 27% turismo (lazer) e 18% turismo (negócios);  
• No ano de 2007, o setor contribuiu com cerca de 1.055 milhões de reais de impostos 
recolhidos aos cofres públicos, um acréscimo de 12% em relação ao exercício de 2006. 
As locadoras oferecem serviços de aluguel de carros para executivos e indivíduos em 
viagens de negócio e lazer por meio de contratos individuais. Também são oferecidos a 
clientes pessoas jurídicas com necessidades adicionais ou ocasionais de frotas, aluguel 
de carros por prazos entre um e 12 meses, celebrados por meio de contratos em bases 
mensais. 

 

Como parte do negócio de aluguel de carros, as locadoras também atuam no segmento 
de replacement, por meio do qual aluga carros para companhias seguradoras ou 
montadoras de automóveis, que oferecem carro reserva a seus clientes em caso de 
sinistros ou avarias mecânicas durante período de garantia, conforme o caso.  

As locadoras também oferecem aluguel e gerenciamento de frotas aos seus clientes 
corporativos. O prazo médio dos contratos dos clientes corporativos é de 
aproximadamente 38 meses.  
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O fenômeno da terceirização de frotas é relativamente recente no Brasil, tendo cerca de 
oito anos. Estima-se que, hoje, 3,5 milhões de carros são utilizados por empresas de 
vários setores da economia. Desse total, em média 4% estão terceirizados. Portanto, o 
potencial de crescimento é muito grande. 

As locadoras adaptam seus serviços de aluguel e administração de frotas para atender 
às necessidades específicas de cada cliente. Tais serviços, geralmente incluem: 

• Suporte de atendimento ao cliente em todo o território nacional,  
com fornecimento de assistência 24 horas, guincho e carro reserva;  
• Assistência aos clientes em caso de acidentes, furto ou roubo de carros;  
• Flexibilidade para atender clientes que precisam aumentar ou diminuir o tamanho de 
suas frotas; 
• Consultoria e assessoramento na escolha da composição da frota;  
• Negociação e compra de carros;  
• Registro e controle de carros;  
• Serviços de manutenção e cobertura de riscos de acidentes, furtos, roubos e 
assistência em caso de apreensão do carro e multas de trânsito. 
 

Como conseqüência dos negócios de aluguel de carros e terceirização de frotas, 
considerando a constante renovação de sua frota, as locadoras possuem quantidade 
substancial de veículos seminovos ao término do período de utilização nos negócios.  

Geralmente, as locadoras detêm agências de seminovos para escoamento dessas frotas, 
utilizando também o recurso de leilões e rede credenciada de revendedores. As 
operações de venda de veículos usados realizados pelas locadoras funcionam, 
atualmente, como uma complementação relevante da margem de contribuição do 
negócio, visto que em muitas locadoras essa receita é superior ao somatório das receitas 
geradas com o aluguel de carros diários e terceirização de frotas.  

PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DO MODELO BALANCED SCORECARD  

            A proposta do modelo BSC para a locadora em estudo, orienta que as análises 
sejam feitas dentro de cada etapa previstas pelos autores Kaplan e Norton na construção 
do Balanced Scorecard, integradas com a etapa inicial de formulação estratégica por 
meio da análise ambiental apoiada na utilização da Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades, Ameaças).  

A implementação do modelo BSC na empresa em análise, assim como a constatação 
empírica da sua eficácia na gestão estratégica não estão inclusas no escopo desse 
artigo. 

ETAPA  0 – FORMULAR  A ESTRATÉGIA 

Etapa 0.1. Descrever a empresa, nessa fase do processo de implantação caracteriza-se 
a empresa analisada destacando seus principais aspectos: 

A Nova Rent a Car foi fundada em fevereiro de 1998, ano em que Flávio Gerdulo 
inaugurou a locadora com o conceito de oferecer serviços personalizados de 
terceirização de frotas ao mercado corporativo. Desde então, a empresa tem seguido 
uma trajetória de rápido crescimento, iniciando suas atividades com oito veículos e ao 
final do primeiro semestre de 2007 apresentava uma frota de aproximadamente dois mil 
veículos. Seu capital é fechado e 100% nacional. 

A idéia do BSC surgiu da necessidade da locadora de obter feedback estratégico e 
comunicar com maior clareza os objetivos estratégicos da organização aos seus 
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colaboradores. A partir daí, iniciou-se o desenvolvimento de um estudo de viabilidade do 
projeto, onde identificou-se a plataforma necessária para desenvolvimento do balanced 
scorecard na locadora.  

Etapa 0.2. Definir missão, visão e valores, no ano de 2001, a locadora desenvolveu um 
trabalho de Planejamento Estratégico junto a uma empresa de consultoria, onde 
estabeleceu sua missão, visão e valores, restando para essa fase apenas a confirmação: 

Missão − Oferecer para os nossos clientes soluções em frota que gerem economia e 
satisfação competitivas. 

Visão − Ser a melhor empresa do Brasil em soluções para frota, gerando valor para 
clientes, acionistas, colaboradores e comunidade. 

Valores 

• Ética − Trabalhar com honestidade, profissionalismo e transparência. 
• Vida − Preservar a vida, priorizando a segurança de nossos clientes e respeitando o 
meio ambiente. 
• Ser Humano − Construir e manter relações de confiança, transparência e lealdade 
com clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e mercado. 
• Inovação − Buscar continuamente inovações em nossos produtos, serviços e 
processos.  
• Comprometimento − Ir além de nossas obrigações e fazer das necessidades de 
nossos clientes o leme de nossas ações.  
 

Os valores da Nova Rent a Car são considerados objetivos permanentes, que 
contribuirão para a continuidade da empresa e a realização de sua visão e missão. 

Etapa 0.3. Estabelecer metas financeiras globais, as metas financeiras globais de 
longo prazo e definidas pelos sócios-diretores relacionam-se com os seguintes 
indicadores: número de veículos da frota, faturamento bruto, geração de caixa, 
participação de mercado.Em termos de faturamento, a Nova Rent a Car tem como 
objetivo atingir um crescimento anual médio de 20%. 

Etapa 0.4. Análise do ambiente externo e interno, essa etapa identificou os principais 
fatores externos e internos, sob os quais a Nova Rent a Car identificou relevantes em sua 
administração. Tais fatores foram divididos de duas formas a serem classificados: 
Ameaças e Oportunidades;  Pontos Fortes e Fracos, conforme mostra o quadro 1 a 
seguir. 

 

Após o processamento dos dados obtidos por meio das entrevistas realizadas com 
gerentes e diretores, foi elaborado um formulário, no qual os entrevistados deveriam 
atribuir notas que revelassem o seu nível de importância e impacto para a empresa. As 
informações foram identificadas, agrupadas e classificadas de acordo com as notas 
atribuídas e respectivo ranking de prioridades de maior importância e impacto para a 
empresa. No quadro 1 ainda temos as estratégias detalhadas (de 1 a 17) resultantes dos 
relacionamentos entre as variáveis da matriz SWOT, a saber: 
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Quadro 1 – Matriz SWOT da Nova Rent a Car  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Etapa 0.6. Análise e revisão de metas, após realizada a análise ambiental, foi realizada 
a análise e revisão das alternativas estratégicas escolhidas, as quais atendem às metas 
financeiras globais definidas pela direção. 

                  ETAPA 1  - CONTRUÇÂO DO MODELO BSC NA EMPRESA ANALISADA 

Etapa 1.1. – Transformar a estratégia em termos operacionais 

Etapa 1.1.1. Apresentar o conceito de BSC e etapas do trabalho, os conceitos do 
BSC e principais fases da modelagem e implementação do BSC na empresa foram 
apresentados pelo controller durante a reunião semestral de planejamento estratégico. 

Etapa 1.1.2. Definir objetivos do modelo proposto, os objetivos da fase de modelagem 
do BSC foram apresentados aos sócios-diretores e se resumem nos seguintes pontos: 

• Objetivos: 
- Confirmar missão, visão e valores da empresa; 

- Identificar as metas financeiras globais e estratégias;  

- Estabelecer um processo estruturado para execução, avaliação e correção de rumo 
das estratégias. 

• Produtos Finais 
-  Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças);  

-  Metas globais financeiras identificadas; 

-  Mapa estratégico e BSC global da empresa. 

• Metodologia Utilizada 
- Realização de entrevistas com os sócios-diretores e gerentes responsáveis de cada 

área; 

- Reuniões de trabalho para validação, com os sócios-diretores e com os executivos 
de implementação;  

- Sessões de síntese coordenadas pelo controller (coordenador do BSC) em conjunto 
com equipe de projeto. 

 

Etapa 1.1.3. Delimitar a unidade organizacional, nessa etapa, decidiu-se inicialmente 
pela delimitação no desenvolvimento de um BSC e mapa estratégico global da empresa. 

 

Etapa 1.1.4. Definir as responsabilidades, a seguir, foi apresentada a estrutura 
organizacional da empresa em análise, para a modelagem e implementação do BSC: 

Comitê executivo: Composto pelos sócios-diretores da empresa analisada, tem como 
principais atribuições e responsabilidades: manter a organização comprometida com o 
BSC, contribuir na definição de indicadores e objetivos estratégicos, validar o BSC e o 
mapa estratégico da empresa e definir metas e iniciativas estratégicas. 

Coordenador do BSC: Papel exercido pelo controller da empresa, principais atribuições 
e responsabilidades: proporcionar o alinhamento do Comitê Executivo, elaborar mapa 
estratégico inicial e desenvolver entrevistas com sócios-diretores e gerentes. 
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Equipes de Implantação: Composta pela gerência executiva de cada área da empresa, 
tem como principais atribuições e responsabilidades: decompor os objetivos estratégicos 
para sua respectiva área na empresa, identificar os fatores críticos de sucesso, elaborar 
indicadores estratégicos e participar na determinação das metas e iniciativas 
estratégicas.  

Etapa 1.1.5. Capacitar e treinar as equipes, aos membros do Comitê Executivo e 
gerência executiva que compõem as equipes de implantação foi realizada uma 
apresentação pelo controller sobre os conceitos do BSC, com ênfase na sua aplicação na 
empresa e nos seus benefícios de sistematizar um processo capaz de assegurar a 
execução das estratégias.  

Etapa 1.2. Definir o mapa estratégico, essa etapa, desenvolvida a partir de duas fontes, 
consiste na tradução dos objetivos estratégicos da empresa analisada:  

Etapa 1.2.1. Sessão de síntese, nessa etapa o coordenador do BSC em conjunto com 
outros membros da equipe de implantação discute com o comitê executivo os objetivos 
globais da empresa, quando serão determinados os objetivos estratégicos específicos, 
por meio da análise conjunta do relacionamento entre: metas financeiras globais da 
empresa e estratégias elaboradas a partir da análise da matriz SWOT. 

Realizando o cruzamento dos objetivos a partir de sua visão, missão, valores e 
posicionamento estratégico, têm-se os seguintes objetivos estratégicos definidos: 

1. Aumentar lucratividade agregando maior valor aos acionistas; 
2. Atender de forma personalizada superando as expectativas do usuário da locação, 
promovendo a fidelização dos clientes corporativos; 
3. Desenvolver ações sociais que contribuam para o meio ambiente e a imagem da 
empresa; 
4. Buscar a excelência operacional; 
5. Desenvolver a melhoria contínua da tecnologia da informação; 
6. Buscar o reconhecimento dos nossos colaboradores como principais agentes do 
nosso desenvolvimento; 
7. Treinar e capacitar os colaboradores da empresa propiciando um ambiente de 
desenvolvimento e crescimento por meio de uma gestão participativa dentro da 
organização; 
8. Atuar de forma proativa nas relações com a ABLA, sindicatos da classe e governos. 
 

Ainda nessa etapa serão relacionados os objetivos estratégicos obtidos, distribuindo-os 
nas quatro perspectivas do BSC e analisando suas respectivas relações de causa e 
efeito. 

 

Etapa 1.2.2. Primeiro workshop executivo, após identificados os objetivos estratégicos 
e distribuídos nas quatro perspectivas, o coordenador do BSC realiza uma reunião com o 
Comitê Executivo para iniciar o processo de geração de consenso em relação aos 
objetivos. 

Ao término da reunião, o coordenador do BSC prepara e distribui um documento 
sintetizando e formalizando as conclusões atingidas e, a partir daí, elabora o mapa 
estratégico, conforme mostra o quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Mapa estratégico da Nova Rent a Car 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Etapa 1.3. Escolha e elaboração dos indicadores estratégicos, essa etapa consiste na 
seleção dos indicadores que deverão avaliar a estratégia da organização. Decidiu-se que, 
para esse primeiro BSC da empresa, seria utilizado vinte e cinco indicadores, distribuidos de 
forma balanceada sob as quatro perspectivas do BSC, a serem: Financeira 6 (24%); 
Clientes; 7 (28%); Processos Internos 7 (28%) e Aprendizagem e Crescimento 5 (20%)  

 

Etapa 1.4. Elaboração do Plano de Implementação, após a seleção dos indicadores, 
realizou-se o terceiro Workshop executivo, com a participação do coordenador do BSC, 
do comitê executivo e da equipe de implantação, onde definiram-se as metas, os planos 
de ação e os responsáveis direcionados à implementação da estratégia.  

Finalizando o plano de implementação, decompõem-se os objetivos estratégicos e seus 
respectivos indicadores nas quatro perspectivas e tem-se o primeiro BSC global da 
empresa analisada, conforme é apresentado a seguir no Quadro 3: 
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Quadro 3 − BSC da Nova Rent a Car 

 Fonte: Elaboração Própria 
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CONTRIBUIÇÕES DA PROPOSTA 

Relacionamos a seguir as principais contribuições obtidas na construção do modelo BSC 
proposto, integrado aos conceitos de formulação estratégica: posicionamento estratégico 
através da análise ambiental, consenso da visão de futuro e tradução a organização, 
orienta o processo de formulação estratégica, alinhamento organizacional em torno da 
estratégia, facilita a comunicação estratégica, estimulo à criatividade por meio da 
participação dos colaboradores, identificação e seleção de indicadores compatíveis com 
a estratégia, avaliação periódica da estratégia e transparência estratégica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos modelos criados para a mensuração de gestão estratégica, destacou-se o Balanced 
Scorecard – BSC, que surgiu da utilização cada vez mais freqüente de indicadores não-
financeiros no processo decisório, nesse sentido a utilização do BSC pela empresa 
analisada poderá ser considerada uma vantagem competitiva perante os concorrentes, 
minimizando os fatores de risco inerentes do ambiente externo. 

Essa pesquisa fundamentou-se na constatação de uma lacuna na identificação dos 
indicadores estratégicos de desempenho a partir dos objetivos estratégicos da empresa 
analisada. O modelo proposto, alicerçado pelos princípios básicos do BSC, oferece um 
mecanismo capaz de identificar os indicadores estratégicos relevantes, permitindo uma 
constante revisão e atualização. Em face dessa conclusão, esse trabalho 
especificamente apresentou um modelo adaptado do BSC e mapa estratégico para 
locadora de automóveis, destinados a contribuir para o preenchimento de tal lacuna. 

Em análise dos resultados evidenciados com o modelo proposto, pode-se verificar que os 
objetivos específicos da pesquisa foram atingidos, porque: 

• Investigou-se o arcabouço teórico pertinente ao BSC, cujo modelo foi fundamentado 
no trabalho; 

• Formulou-se a estratégia a partir da confirmação da missão, visão e valores da 
empresa analisada; 

• Identificou-se os objetivos estratégicos da empresa. 
 

O modelo sugerido de Balanced Scorecard proporcionou uma avaliação de desempenho 
balanceada sob as quatro perspectivas do negócio, que permitiram um processo mais 
claro e compreensível de comunicação e tradução das estratégias, buscando o alcance 
de todos objetivos.  

É importante ressaltar que para garantia do sucesso na etapa seguinte, de 
implementação do BSC, é necessário que a locadora esteja alinhada e crie sinergias em 
torno das estratégias, que obtenha o comprometimento de todos os colaboradores da 
empresa e o constante apoio da alta administração por meio de forte liderança executiva. 
O fato da empresa em análise não ter utilizado ferramentas de planejamento estratégico 
anteriormente pode ser considerado um ponto de atenção na implementação do modelo 
BSC. 

LIMITAÇÕES DA PROPOSTA 

Durante o trabalho foi ressaltado que a aplicabilidade do modelo desenvolvido estava 
direcionada à locadora de automóveis em análise, em função da semelhança do seu 
porte, posicionamento estratégico, missão, entre outros fatores particulares à empresa 
analisada. Para aplicação em demais empresas do mesmo segmento, adaptações 
podem se tornar necessárias, principalmente na seleção dos objetivos e indicadores 
estratégicos. 
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RESUMEN 
 
El trabajo apunta a discutir la metodología habitualmente utilizada en la valuación de los 
bienes de cambio en la Contabilidad Patrimonial, o Contabilidad destinada a informar a 
terceros al ente emisor. 
Como es sabido, los valores con los que figuran los bienes y las deudas en la 
señalada información, están sujetos a distintas normas, legales y profesionales, 
las cuales son de cumplimiento obligatorio. 
Aunque son admitidas excepciones, la regla general de valuación para los bienes 
de cambio es la valuación al costo. Este criterio es perfectamente aceptable en 
empresas de tipo exclusivamente comercial. Sin embargo, su aplicación a 
empresas de carácter industrial contribuye a alejar la información contable de la 
verdadera representación de los hechos económicos. 
Las reflexiones contenidas en este trabajo intentan fundamentar una radical 
modificación de las normas contables referidas a la valuación de esos bienes, con 
el propósito de que, sin abandonar el principio de prudencia que apunta a 
proteger los intereses de los destinatarios de la información, conduzcan a un 
mayor acercamiento a la realidad económica. 
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1. Advertencia. 
Este trabajo no está comprendido dentro del marco de la Contabilidad de Gestión. Se 
trata de un aporte que pretende mejorar la información contenida en los Estados 
Contables de publicación.  

La justificación de su presentación en un congreso de Costos y Gestión reside en que la 
propuesta es fruto de detenidas reflexiones llevadas adelante en la búsqueda de modelos 
contables que representen lo más fielmente posible la realidad económica (objetivo de la 
Contabilidad de Gestión). Y en el camino recorrido tras esa finalidad, encontramos un 
modelo para la Contabilidad Patrimonial que, sin abandonar los principios de objetividad y 
prudencia, alcance a representar mejor la verdadera naturaleza de los hechos 
económicos. 

 
2. Premisas. 

El contenido de esta ponencia parte de la aceptación de las premisas siguientes. 
 El objetivo fundamental de la Contabilidad Patrimonial es informar acerca de la 

situación patrimonial, económica y financiera de la empresa teniendo en 
consideración la protección de los intereses de los terceros al ente emisor. La 
protección de estos intereses exige sacrificar, en los casos en que sea necesario, 
un mayor acercamiento a la realidad económica. 

 En las empresas industriales, la actividad de producir genera riqueza, más allá de 
la que pueda generar la actividad comercial.  

 

3. Lo primero: Clarificar los objetivos. 
Antes de abordar una actividad de investigación, es muy importante determinar, con la 
máxima claridad posible, los objetivos a los que se desea arribar como consecuencia del 
ejercicio de dicha actividad. 

Aceptada la premisa de que la Contabilidad Patrimonial busca primordialmente la 
protección de los intereses de los terceros, consideramos que constituye una obligación 
insoslayable de los profesionales de la Contabilidad, encontrar modelos que, sin eludir 
aquel objetivo fundamental, alcancen a representar lo más fielmente posible la realidad 
económica. 

Al logro de ese objetivo apunta la presente propuesta. 

En una empresa comercial parece bastante ajustado a la realidad económica que los 
bienes de cambio figuren en los inventarios a su costo de adquisición, más los costos 
variables asociados a la operación de compra y su almacenaje, pues ellos son 
razonablemente representativos del valor de los inventarios. En otras palabras, es muy 
probable que, si el comerciante que compró 10.000 kilos de yerba a $ 5 por kilo, con la 
intención de venderlo a $ 6 en la modalidad minorista, pueda venderlos en el mercado a $ 
5, si decide realizar una venta masiva. 

Si consideramos que en una empresa transformadora de bienes la riqueza se va 
generando a medida que avanza dicha transformación, la valuación al costo no es 
representativa de los valores de los bienes producidos. Ello es así pues la suma de los 
costos (fijos y variables) es, en condiciones normales, inferior al valor de los bienes 
producidos. 

En la Contabilidad de Gestión es aceptado por una parte importante de la doctrina el 
reemplazo de la valuación al costo en las empresas industriales, por el valor de venta en 
bloque, es decir, el valor al cual toda la producción puede ser vendida a uno o pocos 
compradores, sin asumir los costos y riesgos asociados a la actividad comercial. 
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Tales valores representan mejor la realidad económica, pero pueden introducir un 
elemento de subjetividad. Ello no es grave en el marco de la Contabilidad de Gestión, 
donde no son aplicables los principios de objetividad y prudencia en la acepción que 
tienen en la Contabilidad Patrimonial, esto es, la asunción de valores más bajos para los 
activos frente a alternativas más cercanas a la realidad económica pero menos objetivas. 
Pero sí lo es en la Contabilidad Patrimonial, donde deben ser respetados los principios 
señalados. 

Por consiguiente, el desafío consiste en encontrar un modelo que, respetando los 
principios de objetividad y prudencia, acerquen a la realidad económica los valores 
atribuidos a cada uno de los bienes de cambio en una empresa industrial, de una mejor 
manera que la resultante de la aplicación del principio de valuación al costo, en la forma 
en que éste es interpretado actualmente por las normas contables. 

 

4. La valuación al costo según las normas vigentes en Argentina. 
La Resolución Técnica 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) contiene las siguientes disposiciones sobre el tema que 
no ocupa. 

“4.2. Mediciones contables de los costos. 

4.2.1. Reglas generales. 

En general, la medición original de los bienes incorporados y de los 
servicios adquiridos se practicarán sobre la base de su costo. 

El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser 
vendido o utilizado, lo que corresponda en función de su destino. Por lo 
tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos 
e internos necesarios para ello (por ejemplo: fletes, seguros, costos de la 
función de compras, costos del sector producción), además de los 
materiales o insumos directos e indirectos requeridos para su elaboración 
preparación o montaje. 

Las asignaciones de los costos indirectos deben practicarse sobre bases 
razonables que consideren la naturaleza del bien o servicio adquirido o 
producido y la forma en que sus costos se han generado. 

En general, y con las particularidades indicadas más adelante, se adopta 
el modelo de “costeo completo”, que considera costos necesarios tanto a 
los provenientes de los factores de comportamiento variable como de los 
factores de comportamiento fijo que intervienen en la producción.” 

Se advierte que la norma impone que los bienes producidos sean valuados 
exclusivamente al costo de producción, dejando fuera los costos de comercialización y 
administración, los cuales son expuestos en su cuantía total, con posterioridad al llamado 
resultado bruto.  

¿Qué información útil suministra este “resultado bruto”? ¿Cuál es la razón por la que el 
costo de los productos excluye a los costos comerciales y administrativos?  

Ella no es, obviamente, impuesta por su naturaleza de costos fijos, toda vez que éstos se 
incluyen en el costo de producción, siempre que hayan sido devengados en dicho sector. 
En muchos casos la apropiación de costos fijos a las áreas de producción, 
comercialización o administración depende del criterio de la empresa, tal como sucede 
con los gerentes de producción, los contadores de planta o los gerentes de producto. 

¿Por qué no se activan los costos comerciales y administrativos, si ellos son tan 
necesarios como los costos fijos de producción para llevar adelante la actividad 
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empresaria?¿No deben ser igualmente recuperados a través del precio de venta? 
¿Puede sostenerse que una empresa ejerce una actividad eficiente si vende sus 
productos a un precio mayor que el costo completo, si éste no incluye todos los costos? 

Estos, y con alta probabilidad, otros que no divisamos ahora, son interrogantes de 
respuesta imposible en el ámbito de la lógica económica. 

Si se desea mostrar un costo completo, éste debe ser realmente completo, incluyendo 
todos los costos. En consecuencia, deben ser incluidos en él todos los factores de la 
producción (en sentido lato) necesarios para obtener el resultado productivo pretendido. 

 

5. La verdadera valuación al costo. 
La idea central de nuestra propuesta consiste en adoptar el principio de valuación al 
costo, pero soslayando el pormenorizado cálculo de los costos, tal como lo dispone la 
norma, e incluyendo todos los costos que correspondan. 

Desarrollaremos la idea exponiendo los distintos escenarios posibles. 

 

5.1. Escenarios de producción simple sin abordaje de actividad comercial. 
Si una empresa industrial tiene por objetivo la producción de un único producto, el cual es 
vendido a través de uno o pocos grandes distribuidores, todos los costos incurridos 
deben formar parte del costo del producto. Por consiguiente, la suma de los costos 
(incluyendo los administrativos) deben ser atribuidos a los productos terminados o en 
proceso, adoptando esta magnitud como valor de los inventarios. Esto permite respetar 
los principios de objetividad y prudencia sin necesidad de mantener una Contabilidad de 
Costos. 

 

5.2. Escenarios de producción simple con abordaje de actividad comercial. 
En el marco de este supuesto, deben ser diferenciados los costos devengados por la 
actividad de producir, de aquellos devengados por la actividad de comercializar. 

Los costos administrativos, que apoyan indistintamente a los sectores de producción y de 
comercialización, deben ser distribuidos entre ellos a los efectos de mantener el criterio 
de valuación al costo exigido por la normativa. Si bien no es posible dejar de admitir que 
la selección de adecuadas bases de reparto es una tarea no exenta de ambigüedades, 
ella debe ser encarada aún reconociendo la presencia de una insoslayable dosis de 
arbitrariedad. 

Una vez determinado el costo total de producir, incluyendo la parte que le es asignable de 
los costos administrativos, esta magnitud debe ser aceptada como costo y, por 
consiguiente, ser utilizada como valor de los bienes producidos en el marco de la 
normativa argentina vigente. 

 

5.3. Escenarios de producción múltiple sin abordaje de actividad comercial. 
Para este caso sigue siendo de aplicación el criterio general ya expuesto para los 
supuestos de producción simple, aunque ahora debe adoptarse un temperamento para la 
segregación del costo total entre los distintos productos. 

Para ello, deben tomarse los costos totales de la empresa (incluyendo los 
administrativos) y asignarlos a los distintos productos utilizando sus precios de venta 
como base de reparto. 
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Este criterio se apoya en la frecuente constatación de que los precios de los productos 
no siempre son proporcionales a sus respectivos costos. Piénsese en una usina 
láctea, cuyo producto “leche entera” tiene un precio de mercado menor que la “leche 
descremada”, siendo que el costo completo de esta última es menor que el de la primera.  

La consecuencia de valuar al costo en la forma tradicional los productos terminados aleja 
los valores contables de los valores reales, lo que puede ser evitado adoptando el 
sugerido criterio de repartir los costos totales en función de los precios de venta. 

Un sencillo ejemplo contribuirá a facilitar la comprensión de la propuesta. 

Adoptemos la hipótesis de una industria que elabora los productos A y B, que la totalidad 
de los costos del período alcanzan a $ 10.000, que el volumen producido ha sido de 50 
unidades de cada producto y sus precios de venta de $ 200 y $ 100 respectivamente. Por 
último, supongamos que los costos atribuidos a cada producto, siguiendo el modelo 
impuesto por la RT 17, hayan sido: para el producto A, un total de $ 7.000 y para el 
producto B un total de $ 3.000. 

Estos datos dan origen al cuadro siguiente. 

CUADRO 1 

 

El modelo que proponemos se apoya en los siguientes cálculos.  

CUADRO 2 

 

Determinación del coeficiente para la asignación de costos: 

PRODUCTOS CANTIDAD CTO TOTAL COSTO 
UNITARIO

PRECIO DE 
VENTA

A 50 7.000 140 200

B 50 3.000 60 100

TOTAL 100 10.000

PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO DE 
VENTA

VALOR VENTA 
TOTAL

A 50 200 10.000

B 50 100 5.000

TOTAL 100 15.000
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CUADRO 3 

Y, finalmente, la determinación de los costos para ser usados como valor de los 
inventarios. 

 

 

 

CUADRO 4 

 

 

Nótese la diferencia existente en la valuación de los inventarios. 

 

CUADRO 5 

 

COSTO TOTAL 10.000

VALOR VENTA TOTAL 15.000

COEFICIENTE

= = 0,67

CANT. VALOR VENTA 
TOTAL COEFICIENTE COSTO TOTAL COSTO 

UNITARIO

col.1 col.2 col.3 col.4 =           
col.2 x col.3

col.5 =          
col.4 / col.1

A 50 10.000 0,67 6.667 133,33

B 50 5.000 0,67 3.333 66,67

TOTAL 100 15.000 10.000

PROD.

VALUACION

PROD. CANT VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

A 50 140 7.000

B 50 60 3.000

100 10.000

PROD. CANT VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

A 50 133 6.667

B 50 67 3.333

100 10.000

SEGÚN LA RT 17

SEGÚN NUESTRA PROPUESTA
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El cálculo de los costos unitarios completos de cada producto, determinado a través de 
sucesivos “prorrateos” de los costos fijos indirectos, parte del supuesto de que existe una 
vinculación lógica entre los costos y cada unidad de producto. Dado que el 
devengamiento de los costos fijos se debe al transcurso del tiempo y no a la producción 
de cada una de las unidades, consideramos contraria a la realidad económica esta 
perspectiva. Por otra parte, la mencionada asignación de costos se basa en supuestos 
altamente cuestionables tratados ampliamente en la disciplina: bases de distribución con 
numerosos supuestos implícitos, prestación de servicios recíprocos entre centros de 
costos, y, fundamentalmente, módulos de aplicación al producto basados en la 
disponibilidad de información (básicamente horas de mano de obra) antes que en la 
verdadera naturaleza económica del proceso. Esta crítica comprende tanto a los sistemas 
tradicionales como a los sistemas basados en el análisis de actividades. 

Un ejemplo concreto donde puede apreciarse el efecto de la presente propuesta lo 
encontramos en la industria metalúrgica de fabricación de herramientas manuales. En 
una empresa vinculada con nuestra práctica profesional hemos observado que en la 
fabricación de un tipo particular de herramientas (las bocallaves o “llaves tubo”) la 
adopción de diversos métodos productivos para diversos tamaños de la herramienta 
determina costos completos no proporcionales a los precios de venta. En este caso los 
métodos productivos correspondientes a la operación con mayores costos eran de 
“punzonado” para las medidas pequeñas y de “recalcado” para las medidas grandes. Por 
su parte las herramientas de tamaño medio eran fabricadas a través del método de 
“doble punzonado”, que presentaba costos más altos que los otros métodos, 
fundamentalmente porque exigía dos operaciones en lugar de una. 

En el rubro herramientas manuales, donde existen muchos oferentes, los precios son 
tradicionalmente proporcionales al tamaño, mientras que los métodos de producción 
determinan costos que no guardan proporcionalidad con el tamaño y, por consiguiente, 
tampoco con los precios.  

Seguidamente, desarrollamos un ejemplo simple, pero absolutamente fiel a la realidad en 
lo atinente a las relaciones de costos y precios. 

Analizaremos los procesos, costos y precios de las herramientas “llaves tubo” de 8 mm., 
12 mm. y 16 mm. El proceso productivo de la más pequeña  es el punzonado, el de la 
mediana, es el doble punzonado, y el de la herramienta más grade es el recalcado. 

Como lo apuntáramos más arriba, los precios de venta guardan una fuerte 
proporcionalidad con el tamaño de la herramiento, por lo que el cuadro 6 representa 
aceptablemente la realidad en términos relativos. 

 

CUADRO 6 

 

En consecuencia, los ingresos por venta esperados de la producción son: 

PROD. PROCESO 
PRODUCTIVO CANT. CTO. TOTAL COSTO 

UNITARIO
PRECIO DE 

VENTA

8 mm Punzonado 100 500 5 12

12 mm Doble punzonado 100 800 8 13

16 mm Recalcado 100 700 7 15

TOTAL 300 2.000
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CUADRO 7 

 

De donde, el coeficiente de la relación entre el costo total y el valor de la venta total 
resulta ser: 

CUADRO 8 

 

Distribuyendo los costos totales en función de los precios de venta, tenemos: 

 

CUADRO 9 

 

Por último, veamos las diferencias entre la valuación dispuesta por las normas contables 
y los valores surgidos de nuestra propuesta.ç 

 

PROD. CANT. PRECIO DE 
VENTA

VALOR VENTA 
TOTAL

8 mm 100 12 1.200

12 mm 100 13 1.300

16 mm 100 15 1.500

TOTAL 300 4.000

COSTO TOTAL 2.000

VALOR VENTA TOTAL 4.000
0,50

COEFICIENTE

= =

CANT. VALOR VENTA 
TOTAL COEF. COSTO 

TOTAL
COSTO 

UNITARIO

col.1 col.2 col.3 col.4 = col.2 x 
col.3

col.5 = col.4 
m/ col.1

8 mm 100 1.200 0,50 600 6,00

12 mm 100 1.300 0,50 650 6,50

16 mm 100 1.500 0,50 750 7,50

TOTAL 300 4.000 2.000

PROD.
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CUADRO 10 

 

 

Creemos que no es necesario remarcar que el valor de los inventarios está mejor 
representado por los guarismos de nuestra propuesta que por los de la RT 17, en razón 
de que están más cerca de los valores de los bienes. 

La adopción de este temperamento cuenta con los siguientes atributos: 

 El valor de los inventarios está mejor representado, desde el momento en que 
está otorgando un valor a los productos proporcional a sus precios de venta, lo 
que traduce mejor el proceso de generación de riqueza. 

 Son respetados los principios de objetividad y prudencia postulados por la 
Contabilidad para terceros, toda vez que el valor total de la producción (vendida y 
en existencia) es igual al costo total. 

 

5.4. Escenarios de producción múltiple con abordaje de actividad comercial. 
Existen sólo dos diferencias con el supuesto anterior:  

a) A los efectos de mantener el criterio de valuación al costo exigido por la 
normativa, es necesario distribuir los costos administrativos entre los sectores 
producción y comercialización. 

b) La valuación de los productos debe realizarse proporcionalizando todos los costos 
en función de los precios de venta en bloque, en vez de los precios de venta final 
(o sea, el precio luego de haber ejercido la actividad comercial). 

 

6. La valuación de la producción en proceso. 
Con el propósito de comenzar por los aspectos más simples, para avanzar hacia los más 
complejos, hemos considerado hasta aquí sólo el caso de la producción terminada, 
soslayando el problema de la valuación de la producción en proceso. 

PROD. CANT VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

8 mm 100 5 500

12 mm 100 8 800

16 mm 100 7 700

TOTAL 300 2.000

PROD. CANT VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

8 mm 100 6,00 600

12 mm 100 6,50 650

16 mm 100 7,50 750

TOTAL 300 2.000

SEGÚN NUESTRA PROPUESTA

SEGÚN LA RT 17
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Aunque frecuentemente se tratará de un problema menor desde el punto de vista 
cuantitativo pues, siendo los Estados Contables de periodicidad anual, el volumen de la 
producción en proceso será relativamente poco significativo respecto de la producción 
terminada total haremos las correspondientes reflexiones sobre el mismo con el objeto de 
no evadir una cuestión conceptual. 

Creemos que, en términos generales,  la producción en proceso adquiere tanto más valor 
cuanto más cerca está de convertirse en producción terminada. 

Ahora bien, para definir correctamente la noción de “más cerca” debe ser considerado 
que existe una importante diferencia entre los costos variables y los costos fijos.  
Sabemos que ambos tipos de costos reconocen distintas causas de devengamiento: 

a) los costos variables se devengan en función de su “incorporación” al producto, 
mientras que 

b) los costos fijos se devengan en función del transcurso del tiempo. 

Por consiguiente, podemos concluir que la producción en proceso está “más cerca”  de 
convertirse en producción terminada: 

a) Respecto de los costos variables, cuanto más costos tenga incorporados y 

b) Respecto de los costos fijos, cuanto más tiempo haya transcurrido desde el inicio 
del proceso productivo, en relación con el tiempo total esperado de para su 
culminación. 

Para los costos variables se trabajará sobre la base de los costos variables 
predeterminados y el porcentaje de su incorporación a los procesos se calculará 
relacionando los costos variables incurridos con el costo variable total predeterminado. 

Para los costos fijos se trabajará sobre la base del tiempo total predeterminado y el 
porcentaje de su incorporación a los procesos se calculará relacionando el tiempo 
transcurrido desde el comienzo del proceso con el tiempo total predeterminado. 

Debemos admitir que el procedimiento propuesto para incluir la producción en proceso 
dentro del modelo propuesto resulta un tanto abstruso, lo cual posiblemente no se 
justifica, por la ya apuntada influencia cuantitativa frecuentemente desdeñable. Resulta 
más práctico estimar de una manera menos precisa el valor de la producción en proceso. 
A pesar de esta convicción, decidimos incluir el procedimiento en carácter de Anexo, para 
demostrar que una valuación más exacta es posible. 
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7. Conclusión. 
Creemos que la propuesta constituye un interesante avance en la consecución del 
objetivo de la Contabilidad Patrimonial, de reflejar lo más fielmente posible la realidad 
económica, respetando, en cumplimiento de los principios de objetividad y prudencia, el 
criterio de valuación al costo. 

Su adopción contribuirá a mejorar la calidad de la Contabilidad Patrimonial,  sin afectar la 
protección de los intereses de los terceros y, a la vez, permitirá prescindir de la 
Contabilidad de Costos, en su carácter de auxiliar de la Contabilidad Patrimonial. 

La prescindencia de una Contabilidad de Costos, llena de complicados cálculos 
(especialmente en los aspectos vinculados con la distribución de los costos indirectos 
fijos, generalmente empleando bases de reparto en buena medida arbitrarias) permitirá 
que los especialistas en Costos se vean liberados de trabajos de muy baja utilidad, para 
dedicar sus esfuerzos, reflexiones e investigaciones exclusivamente a la Contabilidad de 
Gestión, herramienta imprescindible para adoptar decisiones acertadas en la conducción 
de las organizaciones. 

Estamos conscientes de que la presente propuesta apunta a una reformulación 
profunda de las normas contables sobre valuación. Por otra parte, su adopción daría 
lugar a la posibilidad de prescindir por completo de la Contabilidad de Costos en su 
carácter de auxiliar de la Contabilidad Patrimonial.  

Es dable esperar, por consiguiente, una severa resistencia a la aceptación de nuestra 
propuesta. Sin embargo, conocedores de la capacidad de reflexión y de la amplitud y 
libertad intelectual de nuestros colegas, nos arriesgamos a formalizar su presentación. 
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ANEXO: VALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO  
 

Supongamos que la actividad prevista para el período consistía en fabricar por completo 
50 unidades del producto A, e igual cantidad del producto B, empleando un tiempo total 
de 200 horas para cada uno de ellos, como lo muestra el cuadro 11. 

CUADRO 11 

 

Los costos variables unitarios predeterminados fueron de $ 104 para el producto A y de $ 
22 para el producto B, y que los costos fijos totales, también predeterminados, fueron de 
$ 1.800 para el producto A y de $ 1.900 para el producto B, según se expone en el 
cuadro 12. 

CUADRO 12 

 

La actividad realmente ejecutada fue la que se expone en cuadro 13. 

 

CUADRO 13 

 

 

Y los costos realmente devengados: 

A B

Unidades terminadas 50 50

Tiempo previsto (horas) 200 200

PRODUCTOS
CONCEPTO

ACTIVIDAD PREVISTA

A B

Unidades terminadas 40 30

Tiempo real total unidades terminadas (horas) 180 170

Unidades en proceso 10 20

Tiempo real total unidades en proceso (horas) 20 30

CONCEPTOS
PRODUCTOS

ACTIVIDAD REAL

PROD. CANT. CTO. VAR. 
UNITARIO

COSTO VARIABLE 
TOTAL PREVISTO

COSTO FIJO 
TOTAL PREVISTO

COSTO TOTAL 
PREVISTO

A 50 104 5.200 1.800 7.000

B 50 22 1.100 1.900 3.000

TOTAL 6.300 3.700 10.000

COSTOS PREVISTOS
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CUADRO 14 

 

El grado de avance de la producción en proceso, en lo atinente a los costos variables, es 
un dato que se obtiene directamente de los informes de producción sobre la base de los 
efectivamente incorporados al proceso en relación a los previstos, por lo que no existe 
inconveniente en aplicar el criterio tradicional.  

Supongamos que los grados de avance en costos variables fueran: 

 

CUADRO 15 

 

Para calcular el grado de avance en lo concerniente a los costos fijos acudiremos, como 
lo hemos anticipado, al tiempo realmente empleado relacionándolo con el tiempo 
previsto. Para las unidades terminadas del producto A, se emplearon 180 horas para 
elaborar 40 unidades, lo que arroja un tiempo real unitario de 

 

 y para la producción en proceso dicho cociente es 

lo que da origen al cuadro 16. 

CUADRO 16 

 

Si, como resulta lógico, suponemos que para las unidades terminadas se ha trabajado 
con el mismo nivel de eficiencia que para las unidades en proceso, el simple cociente de 
las líneas anteriores (2,00 / 4,50  y  1,50 / 5,67), nos permite calcular el grado de avance 
de las unidades en proceso de ambos productos, o sea: 

A B

Tiempo real unitario unidades terminadas (horas) 4,50 5,67

Tiempo real unitario unidades en proceso (horas) 2,00 1,50

CONCEPTOS
PRODUCTOS

A B

0,70 0,60
Grado de avance de costos variables en unidades en proceso

A B

Variables 5.600 1.300 6.900

Fijos 2.000 2.100 4.100

Total 7.600 3.400 11.000

COSTOS REALES

TOTALCOSTOS
PRODUCTOS

180

40

20

10
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CUADRO 17 

 

De modo que, en lo concerniente a los costos fijos, la producción equivalente total surge 
de los siguientes cálculos. 

 

CUADRO 18 

 

Y la producción equivalente total en costos variables surge de: 

 

CUADRO 19 

 

Si observamos la composición de los costos previstos (cuadro 12), advertimos que: 

CUADRO 20 

A B

Unidades en proceso 10 20

Grado de avance en costos fijos 0,44 0,26

Equivalencia en unidades terminadas 4,44 5,29

Unidades terminadas 40 30

Equivalencia unidades terminadas + en proceso 44,44 35,29

PRODUCCION EQUIVALENTE EN COSTOS FIJOS

CONCEPTOS
PRODUCTOS

A B

Unidades en proceso 10 20

Grado de avance en costos variables 0,70 0,60

Equivalencia en unidades terminadas 7,00 12,00

Unidades terminadas 40 30

Equivalencia unidades terminadas + en proceso 47,00 42,00

PRODUCCION EQUIVALENTE EN COSTOS VARIABLES

CONCEPTOS
PRODUCTOS

PROD. COSTO VARIABLE 
TOTAL PREVISTO

COSTO FIJO 
TOTAL PREVISTO

COSTO TOTAL 
PREVISTO

A 5.200 1.800 7.000

B 1.100 1.900 3.000

TOTAL 6.300 3.700 10.000

COSTOS PREVISTOS

A B

0,44 0,26
Grado de avance de costos fijos en unidades en proceso
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De donde, la composición porcentual de los costos es, en tanto por uno: 

 

CUADRO 21 

 

Del resumen de los cuadros 18 y 19 extraemos el cuadro 17. 

 

CUADRO 22 

 

Sobre la base de esta composición porcentual de los costos, ajustamos las producciones 
equivalentes del cuadro 22, dando origen al cuadro 23. 

 

CUADRO 23 

 

Por otra parte, aplicando los precios de venta a la producción total en unidades 
equivalentes, tenemos el cuadro 24. 

 

CUADRO 24 

VARIABLES FIJOS TOTAL

A 0,74 0,26 1,00

B 0,37 0,63 1,00

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS COSTOS

PROD. En costos 
variables

En costos 
fijos

A 47,00 44,44

B 42,00 35,29

PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE

PROD. En costos 
variables

En costos 
fijos Total

A 34,91 11,43 46,34

B 15,40 22,35 37,75

PRODUCCION EQUIVALENTE AJUSTADA 
SEGÚN COMPOSICION DE LOS COSTOS

PROD. CANTIDAD PRECIO DE 
VENTA

VALOR VENTA 
TOTAL

A 46,34 200 9.269

B 37,75 100 3.775

TOTAL 13.044
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Lo que nos permite calcular el coeficiente, esta vez sobre los datos de producción reales. 

 

CUADRO 25 

 

Para obtener, por último, el valor de la producción. 

 

CUADRO 26 

 

 

COSTO TOTAL 11.000

VALOR VENTA TOTAL 13.044
0,8433

COEFICIENTE

= =

CANT. VALOR VENTA 
TOTAL COEFICIENTE COSTO 

TOTAL
COSTO 

UNITARIO

col.1 col.2 col.3 col.4 =          
col.2 x col.3

col.5 =          
col.4 / col.1

A 46,34 9.269 0,8433 7.816 168,66

B 37,75 3.775 0,8433 3.184 84,33

TOTAL 84,10 13.044 11.000

VALUACION

PROD.



 

 
674 

Bibliografía: 
BARFIELD, Jesse T., RAIBORN, Cecily A., y KINNEY, Michael R.: Contabilidad de 
Costos. Tradiciones e innovaciones. Quinta edición. Thomson Editores. México. 2004.  

BOTTARO, Oscar E., RODRÍGUEZ JÁUREGUI, Hugo A., y YARDIN, Amaro R.: El 
Comportamiento de los Costos y la Gestión de la Empresa. La Ley. Buenos Aires. 
2004.  

CARTIER, Enrique y YARDIN, Amaro: Juicio a la Contabilidad de costos. Revista La 
Información Extra N° 15. Ed. Cangallo. Buenos Aires. Septiembre, 1988. 

COMISION TECNICA DEL IAPUCO: Terminología. Revista  Costos y  Gestión N° 9. Ed. 
IAPUCO. Buenos Aires. Septiembre, 1993.  

DAVID, Julio y YARDIN, Amaro: Objetivo de los estados contables destinados a terceros. 
Anales del XXII Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos. 
Concordia. 1999. 

DEMONTE, Norberto: El costeo variable y la valuación al valor. Revista Costos y Gestión 
N° 49. Septiembre, 2003. 

HANSEN, Don R. y MOWEN, Maryanne M., Administración de Costos. Contabilidad y 
Control. International Thomson Editores (3ª Edición). México, 2003. 

HARRIS, Jonathan N.: What did we earn last month?. National Association of Cost 
Accountants. NACA Bulletin; Jan 15, 1936. 

HORNGREN, Charles T., DATAR, Srikant y FOSTER, George: Contabilidad de Costos. 
Un enfoque Gerencial, Pearson Educación (12da. Edición). México, 2007. 

SÁEZ TORRECILLA, Ángel, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio y GUTIÉRREZ DÍAZ, 
Gerardo: Contabilidad de Costes y Contabilidad de Gestión. (Volúmenes 1 y 2). 
Editorial Mc Graw- Hill. Madrid. 1993. 

YARDIN, Amaro y DEMONTE, Norberto: Hacia una teoría heterodoxa del costo. Revista 
Costos y Gestión N° 54. Diciembre, 2004. 

YARDIN, Amaro y RODRIGUEZ JAUREGUI, Hugo: Costos de la función 
comercialización. Revista Contabilidad y Administración N° 36. Ed. Cangallo. 
Buenos Aires. Junio 1980. 

YARDIN, Amaro y RODRIGUEZ JAUREGUI, Hugo: El resultado periódico y el principio 
de la valuación al costo. Revista Contabilidad y Administración N° 49. Ed. Cangallo. 
Buenos Aires. Julio 1981. 

YARDIN, Amaro: ¿Qué objetivos persigue la contabilidad?. Revista La Información Extra 
N° 12. Ed. Cangallo. Buenos Aires. Diciembre, 1987. 

YARDIN, Amaro: Costeo variable versus costeo de plena absorción. Algunas 
contribuciones al esclarecimiento de una vieja polémica. Revista Contabilidad y 
Administración N° 28. Octubre, 1979. 

YARDÍN, Amaro: Información Gerencial en Contextos Inflacionarios. Editorial La Ley. 
Buenos Aires, 2003. (Capítulos 1 y 2, y Puntos 4.1 y 4.2 del Capítulo 4).  

YARDIN, Amaro: Réquiem para el costeo de plena absorción. Revista de Financiación y 
Contabilidad. Madrid. 1992. 

 

 
 


