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1 - INTROOUÇi\O

1. I. A amplitude do tema

Vários caminhos podem ser utilizados na abordagem do tema
"Formação de Preços". Embora as opiniões quanto à melhor ma
neira de abordá-lo cubram uma ampla gama de alternativas -
indo desde a teórica até a meramente intuitiva -. identifi-
camos basicamente duas formas para analisar sistematicamen-
te a máteria.

Do ponto de vista do economista estarIamos interessados em

\

r

identificar o mecanismo de formação de preços de produtos
no mercado, ou seja de fora para dentro da empresa, coloca~
do-nos na posição de um ojservador externo à empresa.Um dos
principais objetivos da Teoria de Preços - ou microecono-
mia - é a explicação do funcionamento dos mecanismos de pr~
ços ou a forma pela qual os preços são determinados em uma
dada estrutura de mercado. Preços resultam da atuação das
várias unidades erion6micas partióipantes do mercado. "A teo
ria do preço trata da atividade econômica de unidades econô
micas individuais ••• Preocupa-se com o fluxo .de bens e ser-
viços das firmas ou empresas comerciais para os consumido-

mação de preço de suas partes componentes".
res, com a composição desse fluxo e com a avaliação ou for-

(I)

A infase do ponto de vista do administrador. por outro l~r--...(
do, está nas variáveis que ele pode controlar, ou variáveis
sobre cujo compoitamento ele pode exercer alguma influ~ncia
a fim de manter ou corrigir um dado rumo de ação.Nesta abo~
dagem, a ênfase na análise da formação de preços é dada às
variáveis que a empresa controla efetiva ou potencialmente.
Portanto, trata-se de uma abordagem de dentro para fora da
empresa, colocando-nos na posição de um observador interno.a empresa.

(1) R.H.Leftwich - "O Sistema de Preços e a Alocação de Re-
cursos" - Livraria Pioneira Editora - são Paulo - 1972-
p g , B.
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A definição de uma polItica de administração de ~preços e

ampla porque n~o podemos limitS-Ia ~ simples determinação
de um conjunto de n~m8ros associado ~ produção oferecida ao

p~blico consumidor.

o administrador. de acordo com a situação
que se defronta, dar~ maior ~nfase relativa

específica com
a variáveis de

produção. comercialização ou financeiras, de forma alterna-
.da. A formação de preços refletirá a importância relativa
atribu!da a um dado sub-conjunto de variáveis que o adminis
trador controla. Assim. por exemplo, sob o aspecto mercado-
16gico, preços podem ser ~ncarados como um instrumento de
penetração generalizada ou participação seletiva no merca-
do. "Algumas empresas estabelecem preços relativamente bai-
xos de modo a estimular o crescimento da demanda e obter
uma maior participação no merdo", enquanto outras empresas
"procuram aproveitar a oportunidade oferecida por uma cama-
da de compradores que estão dispostos a pagar preços mais
elevados dado o maior valor que atribuem ao produto em ques

(2) -tão". Ou ainda. sob o ponto de vista financeiro, pre-
ços seriam fontes de recursos para a aquisição dos insumos
necessários ~ manutenção da atividade da empresa. "Algumas
empresas procuram estabelecer um preço que lhes permita uma
rápida geração de caixa. Ou porque enfrentam um problema de

tificar uma espera mais cautelosa pelos resultados."
liquidez ou porque consideram o futuro tão incerto para jus

(3) -

A amplitude da administração de preços deriva não só da ne-
cessidade do envolvimento de todas as funç~es
(de produção. mercado16gicas e financeiras) na
de um conjunto coerente. mas da própria natureza

da empresa
formulação

da vuriá-
veI preço. "Para caracterizarmos o preço associado a qual-

(2) P.Kotler - "Marketing Management - Analysis, Planning
and Control" - Prentice Hall Inc •• Englewood C11ffs. N.
J. - 1972 - pg. 520.

(3) P.Kotler - op. cito - pg. 521.
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1.2.

quer transação comercial nao basta conhecer-se o valor mon8
t~rio envolvido. Tanto o comprador quanto o vendedor preci-
sam conhecer, al~m do valor monet~rio, a qualidade e quant!
dade do bem ou serviço transacionado; o tempo e lugar da
transaç~o; o tempo, lugar e forma .de pagamento; os prazos 8

descontos aplicáveis, as garantias oferecidas do bem ou S8~

viçoJ o prazo de entrega; as condições de recebimento e de
devolução e muitos outros fatores. Ou seja: o preço de um
bem ou serviço varia sempre que qualquer dos elementos ass~
ciados ao conjunto varia, bem como quando o valor monet5rio

(4)é alterado."

A complexidade e importância da Administração de Preços

A passagem da teoria de preços - da forma como foi construI
da pelo economistá - para a tomada de decisão de preços -
como um instrumento a ser empregado nas situações particul~
res especIficas do administrador - ~ muito difícil.

A di~iculdade b~sica est~ has hip6teses subjacentes ~ teo-
ria econ5mi6a. Estas hi~6teses. embora Gteis na formulaç~~
de modelos para a an~lise das mutações econ5micas mais am-
plas, limitam sua aplicaç~o na pr~tica empresarial por nao
incorporarem todas as vari~v8is que influenciam a tomada de
decisão de preços na empresa individual. "A teoria de pre-
ços ~ um tanto abstrata (•• ~) n;o apresenta uma descriç50
exata do mundo real (••• ) não abrange todos os dados oconô-
micos do mundo real (••• l. Ao eliminarmos dados menos impo~
tantes e construirmos uma estrutura teórica lógica,perdemos
algum contato com a realidade (••• l. A estrutura te6rica
mostrará as unidades econômicas atuando com preci.sao 8 cem
clareza.

(41 D.V.Harper - "Price policy Bnd procedure" -
Brace & World, Inc., New York - 1966 - pgs.

Harcourt.
1 e 2.
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As atividades reais das unidades econ5micas s~o
(5 )

menos prec!
sas o, muitas vezes, um pouco obscuras."

N~o i de estranhar. portanto, que a decis~o de preços seja
um dos problemas mais difíceis com que se defronta o admi-
nistrador que, embora disponha dos princIpias da teoria ec~
nômica, deve aplicá-los no desenvolvimento de uma política
de administraç~o de preços compatível com os objetivos de

(6)sua empresa. "Embora a análise econômica possa nos co~
duzir ~ determinaç~o de preços em diferentes situaç5es de
mercado, a efetiva tomada de decisão de preços pelo admini~
trador geralmente não se baseia na teoria econômica porque
todo administrador desconhece, e provavelmente não consegui

no instante da tomada de decisão."
situação de mercado

( 7 )
em que se encontraria identificar, a

A import~ncia da administração de preços no contexto empre-
sarial não resulta apenas da dificuldade da aplicação da
teoria econômica na prática administrativa. Sua aplicação
deve levar em consideração, tamb~m. uma visão macroecon5mi-
ca. Uma conjuntura econômica caracterizada por excésso de
capacidade instalada. aumento do nGmero de concorrentes,
custos de produção crescentes. mudanças rápidas nos padr5es
de consumo de uma população em crescimento. inflação a
veis elevados, controle estatal, etc., evidencia o papel da
variável preço na estrat~gia de desenvolvimento de toda em-
presa:- "( ••• ) empresas como a de Correios e Tel~grafos e a
Rede Ferroviária Federal ainda hoje carregam pesados d~fi-
cits, suas diretorias continuam a sustentar a opinião de
que só atrav~s de preços compatIveis com seus gastos reais

(5) R.H.Leftwich - op. cito - pgs. 9 elO.

(6) Para efeito de nossa dissertaç~o adotaremos a equival~n
cia dos termos "administraç~o. de preços", "tomada de d~
cisão de preços", e "apreçamento", entendendo por polr~
tica de administração de preços o conjunto de princI-
pias e procedimentos nocess~rios para a detorminaç~o de
preços dos bens ou serviços produzidos pela empresa.

(7) O.F.Mulvihill and S.Paranka - "Price Policies and
Practices - A SourcB Book in Readings" - John Wiley &
Sons, Inc. - New York - 1967 - pg. 1.

4
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a qualidade dos seus serviços pode sofrer alguma melho-
ria." (8) - "( ••• ) a indGstria necessita de preços mais e-
levados para recuperar os aumentos de custos incorridos nos
~ltimos dois anos e atingir retornos suficientemente
para justificar novos e significativos investimentos."

altos
(~)

Esses fatores, que evidenciam o papel da variável preço na
estratégia empresarial, são também responsáveis pela difi -
.culdade na identificação de estruturas de mercado como ca-

"racterizadas pela teoria econ6mica. "Como consequ~ncia des-
sas mudanças nas estruturas de mercado, um nGmero cada vez
maior de preços é determinado tomando-se por base mais deci
sões de ordem administrativa do que mecanismos automáticos
de um mercado competitivo, eficiente e impessoal. Com o de-
senvolvimento de um nGmero maior de preços administrados, o
administrador adquiriu um maior controle da situação de rne~

cado. A decisão, contudo. tornou-se mais complexa e ~o nume-
ro de variáveis que integram o processo

(10)
decis6rio aumen-

tou."

A política de administração de preços é um tema complexo
porq~e, embora sua definiç~o envolva a consideração de inG-
meras variáveis, não se pode reduzI-la a um modelo explica-
tivo que incorpore simultaneamente todas as variáveis rele-
vantes para cada situação especIfica com que se confronta a

empresa. "Se usarmos modelos para a .tomada de decis~o de
preços (••• ) as variáveis a serem consideradas muito prova-
velmente se interrelacionarão de forma complexa ••. Mesmo
quando estamos tratando unicamente de decisões de preços,

(8) R.Cabral - "Atenções sobre Simonsen" - Caderno de Eco-
nomia - Folha de são Paulo 22 de maio de 1977 - pg.
46.

(9) Em "How Slow Growth is Remaking the paper industry"
Business Week - May 2, 197.7 - pg. 58.

(10) H.W.Huegy - "Price Oecisions and Marketing Policies" -
em O.F.Mulvihill and S.Paranka - op. cito - pg. 11.
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1.3.

n;o i tarefa simples trabalhar-se com todas as vari~veis
(11)

re
levantes simultaneamente."

Resumindo, podemos dizer que a tomada de decisão de pre-
ços - englobando um grande n~mero de vari~v8is interrelacio
nadas de forma complexa, a fim de posicionar a empresa na
din~mica das mudanças mais amplas da econ6mia - coloc~m-na
como importante instrumento ã disposição do administrador

,na definiç~o de sua estrat~gia de desenvolvimento de neg6-
cios.

o objetivo do trabalho

Nosso objetivo neste trabalho é dar ao tema Administração
de Preços um tratamento compatlvel ã sua amplitude, focali-
zando-o do ponto de vista da administração financeira. Pro-
cura-se analisar o papel das vari~veis financeiras - princ!
palmente custos - na formulação de uma polltica de adminis-
tração de preços. Propomo-nos a apresentar ao leitor uma vi
são das principais vari~veis que intervém no processo de to
mada,de decisão sobre preços - analisando o seu interrela-
cionamento -, concentrando-nos sobre as vari~veis
s5es financeiras na formação de preços de produtos
triais.

e dECi-
indus -

A ênfase no aspecto financeiro justifica-se porque os o rc-
blemas de tomada de decisão sobre preços podem ser conside-
rados casos particulares do problema de alocação de recur-
sos na empresa. A tomada de decisão sobre preços est~ rela-
cionada ã escolha do nlvel de investimento e de produç~o e

deveria fazer parte integrante do modelo de decisão mais
(12 )

um
pIo da empresa.

(11) O.C.Hague - "Pricing in Business" - George
Unwln Ltd. - Lundon - 1971 - pg.-25.

Al1en

(12) B.V.Carsberg & H.C.Edey - "Modern FinanciaI Management"-
P e n g LJi n Bo o ~,s L t d , - ~1i d d 18 S e x - E n g 1a n d - 19 7 3 - pg.
163.
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Uma das principais funç5es da administraç~o financeira ~e
coordenar as v~rias decis5es tomadas pela empresa, e compa-
tibiliz~-las com os recursos disponIveis 8 as limitaç5es e-
xistentes. Compete ao executivo financeiro informar o pro-
cesso da tomada do decis5es sobre preços, fornecendo dados
quantitativos que garantam a sua coer~ncia com os objetivos
financeiros, em particular, e de maneira mais ampla com os
objetivos da empresa. Esperamos que a an~lise de sua parti-
cipaç;o no processo da tomada de decis~o sobre preços nos
permita subsidiariamente identificar algumas alternativas
que maximizem sua contribuiç~o para o resultado da empresa.

Al~m disso, f~calizaremos nossa atenç;o sobre a formaç~o de
preços de produtos industriais, orientação que est~ direta-
mente relacionada ~ import~ncia da atividade industrial na
economia brasileira.

Os dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Economia
da fundação Getúlio Vargas apresentam a participaç~o relati
va da indústria nos anos de 1974, 1975 e 1976 no conjunto
das 500 maiores sociedades an5nimas n~o-financeiras. Obser-
ve-se nos dados apresentados (ver Qu~dros 1.1 e 1.2) que d~
rante aqueles 3 anos praticamente 80% dos ativos reais en-
contravam-se na indústria, que, ao mesmo tempo, era respon-
s~vel por mais de 70% do volume de vendas. Por outro lado,
a atividade industrial possue, entre as v~rias atividades
econ5micas, mais flexibilidade na determinaç~o dos preços
de seus produtos em razão de um maior grau·de diferenciação
entre os produtos industriais, o que evidencia o papel da
política de administração de preços e a import~ncia da sua
formulação.

"Embora existam exceç5es importantes, a necessidade de uma
pOlítica de preços ~ maior na ind~stria do que em outros ti
pos de empreendimentos porque a indústria de uma maneira g~

7



'''': ral possue um maior poder discricionãrio (••• l , A raz eo dos-
se maior poder discricion~rio encontra-se em uma maior dife
renciaç~o de produtos 8 na presAnça de um nGmero mais limi-
tado de vendedoras

(13 )
indústria do que nas demais ativida-na

de s ,"

Observe-se finalmente que quando concentramos nossa atenç~o
sobre as variáveis financeiras não pretendemos antecipar
nenhum julgamento de valor, nem queremos com isso considerá
las as mais importantes na tomada de decis~o de preços na
indQstria. Esta limitação torna o trabalho mais modesto m~s
com isto procura-se atingir uma maior qualidade técnica.

(13) D.V.Harper - "Pricing Policy and Procedure" - Harcourt.
Brace & World. Inc. - New York - N.Y. - 1966 - pg. 28.



Q U A O R O 1.1.

AS 500 MAIORES SOCIEDADES ANDNIMAS NAo FINANCEIRAS
DO BRASIL EM 1975

RESU: TAOOS DAS SOCIEDADES ANCNIMAS TOTAL GERAL (1)

Dados ~m milh5esCr$

VENDAS TOTAL DO ATIVO REAL
N9 1974 ,.r"~----- -'\ 1974 1975.:::::::::: .•~

Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ %

S.A. 455 295.376.4 100.00 469.328.7 100.00 424.591.1 100.00 673.343.6.100.00
S.A.Agrícolas 4 483.1 O. 16 671. 4 0.14 1.483.3 0.35 3.198.2 0.47
S.A.Industriais 361 219.332.6 74.25 358.107.4 76.30 340.534.3 80.20 517.733.3 76.89
S.A.Serviços 90 75.560.7 25.58 110.549.9 23.55 82.563.5 19.44 152.412.1 22.63

NOMERO DE EMPRESAS POR SETOR
. . ..- S.A.Agr~co1as

- S.A.Industriais
- Extraç~o Mineral
- IndGstria Tra~sformaç~o
- Construção Civil
- Serviços Ind. de Utilidade P~blica

- S.A.Serviços
-Comércio
-Transporte e Comunicações
-Outros

4
361

la
284

34

33
80

31
30
29

Instituto Brasileiro os Economid
(11 Conjuntura Econ5mica - Velo 30 - N9 9 - Setembro de 1976 - Fundaç;o GetGlio Vargas

- pgs.



QU,I\ORO , ?
A. "- •

AS. 500 MAIORES SOCIEDADES ANnNIMAS NÃO FINANCEIRAS
DO BRASIL EM 1976

RESULTADOS DAS SOCIEDADES ANnNIMAS TOTAL GERAL (2 )

VENDAS

N9 1975

Cr$ ~õ

S.A. 459 426.171.6 100.00
S.A.Agríco1as 6 829.6 0.19
S.A.Industriais 350 314.576.8 73.81
S.A.Serviços 103 110.765.2 25.00

NOMERO DE EMPRESAS POR SETOR

.•..S.A.Agríco1as
- S.A.Industriais

- Extraç~o Mineral
- Transformação

Construção Civil

Dados em milhões Cr$
TOTAL DO ATIVO REAL

1976 1975 1976

Cr$ % Cr$ % Cr$ %

705.506.2 100.00 612.313.5 100.00 947.923.9 100.00
1.372.7 0.20 3.595.3 0.59 5.062.5 0.54

508.808.1 72.12 488.883.7 79.84 758.966.3 80.06
195.325.4 27.68 119.834.5 19.57 183.895.1 19.40

6

350
14

263
40

- Serviços Ind. de Utilidade Pública 33
- S.A.Serviços

- Comércio
- Transporte e Comunicações
- Outros

103
33
33
37

(2) Conjuntura Econômica - Vol. 31 - N9 9 - Setembro de 1977 - Fundação Getúlio Vargas -
Instituto Brasileiro de Economia - pgs. 144 ã 181.



2 - OS OBJETIVOS DA EMPRESA E AS OECISOES DE PREÇOS

2. 1• Objetivos, metas (estrat~gias) e planos (políticas) da empresa

Embora as r8fer~nc1as e o uso dos termos objetivos, metas
e políticas sejam constantes no linguajar corrente de Admi-
nistração. seu uso parece ser intercambiável. podendo origi
"nar contínuas confusões.

Obviamente. esses não sao termos simples de serem definidos
e 'mesmo quando se oferece uma definição ~. muito pouco prová
vel que ela venha a ser aceita todo o tempo por todas as
pessoas, fato que provavelmente explica seu uso substituti-
\Ia.

Para efeito do nosso trabalho, conceituamos Objetivos como
princIpias básicos orientador.es da atividade da empresa du-
rante toda Sua existência. são mais que um simples direcio-
nam ento ~ longo prazo: prolongam-se alim deles. Em termos
mais simples. podemos dizer que Objetivos são a formaliza -
ção daquilo que a empresa pretende alcançar durante sua e-
xistência.

Entendemos por Meta ou Estratigia os marcos específicos a
serem atingidos dentro de prazos definidos. "Relacionam-se
com aspectos operacionais da empresa. como por exemplo, ro-
tação do ativo, porcentagem de lucros sobre vendas, composi
ção da linha de produtos, mercados, etc •• e desenvolvem-se
dentro do contexto estabelecido pelos objetivos. A Estrati-
gia nos fornece o arcabouço para atingirmos os Objetivos.

política, Plano ou Tática da empresa sao atividades especí-
ficas visando atingir-se metas estabelecidas. Planos podem
eventualmente abranger cada fase de operaçao da empresa.
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2.1.1.

~..

Destinam-se a minimizar D risco a que ela Bst~ sujeita e a
delegar responsabilidades e t r-e v ó s de sua hierarquia, de ma-
neira coordenada, a fim de que todos os elementos envolvi~
dos se conscientizem de suas responsabilidades e da exten-
5;0 da autoridade recebida.

Podemos ilustrar o que descrevemos acima como segue:-

'PLANOS METAS .. .----- OBjETIVOS

A função dos objetivos

Dentro do contexto enunciado ~ previsível que o estabeleci-
mento de objetivos pertença naturalmente ao alto escalão a~
ministrativo, sob cuja responsabilidade est; a empresa como
um todo. Entretanto, a organizaç~o econ6mica da vida moder-
na conduziu à formação de complexas unidades empresariais

c onde "a responsabilidade pela decisão permanece com a cupu-
la dirigente mas a decisão em

(1)
si ~ o produto da contribui-

ç;o de muitas pessoas."

o estabelecimento dos objetivos da empresa deve ser coorde-
nado explicitamente, de modo a possibilitar uma efetiva ori
entação na resolução de difíceis conflitos internos, forne-
cendo coer~ncia administrativa ~ hierarquia da empresa.

Kotler identifica pelo menos quatro benefIcios quando a em-
(2)presa disp5e de objetivos cuidadosamente formulados .-.

1. Objetivos proporcionam os crit~rios b~sicos para o snca
minhamento de decis6es vitais para a empresa.

2. Objetivos proporcioham as bases para o planejamento a
longo prazo.

(I) F.R.Kappel como citado em P.F.Orucker - "Managing for
Results" - Pan Books Ltd. - London - 1973 - pg. 252.

(2) P.Kotler - "Marketing Management - Analys1s, Planning
end Control" - Second Fdition - 1972 - Prentice Hall,
Inc •• Englewood Cliffs. N.J. - pgs. 231 à 232.
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2.1.2.

------------~---------

3. Objetivos permitem a coer~ncia em um processo de deci-
sio descentralizado.

4. Objetivos proporcionam ~ hierarquia da empresa uma 515-

tematizaç~o de suas atividades. atribuindo-lhes um sen-
timento de realização.

A seleção de objetivos

A forma mais simples de estabelecer objetivos - "Estamos
aqui para ganhar dinheiro" - expressa a id~ia. tradicional-
mente utilizada em teoria econBmica, do objetivo b~sico da
empresa como sendo "a maximizaç~o do lucro líquida, conheci
dos os preços de produtos e insumos para uma funç~o de pro-

( 3 )duç~o tecnologicamente determinada." Ou. colocando de

uma maneira mais ampla: :"A funç~o e contribuiç~o espec{f!
cas da empresa - e a razão da sua existência - é o desemp~
nho econBrnico. A empresa trabalha

( 4 )
para alcançar resultados

e desempenho econBmicos."

A empresa, contudo, poderia definir seu objetivo como sendo
a constante renovaç~o tecnol6gica, ou a m~xima contribuição
social. Ou, ainda, a sobrevivência a longo prazo. AI~m dis-
so as empresas podem diferir quanto ao grau de consecução
dos objetivos enunciados: procurando maximizar alguma coi-
sa - geralmente lucros - ou simplesmente otimizando algum
resultado. isto é, atingindo um valor considerado satisfat6
rio. A teoria bahaviorista da empresa "se concentra não so-
bre os objetivos econ6micos de maximização do lucro ou da
riqueza, mas sobre o atingimento de objetivos sociais e ps~
co16gicos e a satisfação de expectativas dentro do contexto

( 5 )das metas, expectativas e escolhas organizacionais."

"The Scopeand Methodology cf Finance"-
Inc., Englewood Cliffs. N.J. - 1966

(3) J. F. Westorl -
Prentice-Hall,
pg. 32.

(4) P.DrucKer - op. cito - pg. 9.
(5) J.F.Weston - op. cito - PB. 38.
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2.1.3.

Observe-s8, por exemplo, o se~uinte trecho extraído de um
artigo recentemento publicado (6) "A Porsche est~ oferecen
do suas pesquisas sobre automóveis mais duráveis para as d~
mais empresas (••• ) Alguns oxecutivos da ind~stria automobi
llstica americana encaram o projeto do carro de 20 anos de
vida útil - na palavra de um deles - como um truque pUblici-
tário para a venda da tecnologia Porsche, mas um executivo
que conhece a administração da empresa pensa de maneira di-
ferente: O projeto inteiro tem sua origem em uma esp~cie de
~ltrursmoi uma convicção de que a Porsche deve fazer as cai
sas somente da melhor maneira possfvel."

Quaisquer que sejam os objetivos da empresa, vemos que eles
apresentam uma característica comum. Suas proposições sao
suficientemente amplas para proporcionar um sentj~o de
união e participação ao trabalho conjunto de vários indiví-
duos em uma organização. Essa amplitude faz com que os obj~
tivos não determinem em nenhuma circunstância qualquer pro-
cedimento ou ação específiCOS. Para salientar esta noção de
amplitude inerente aos objetivos utiliza-se ~s vezes a ex -
pressao "objetivos não-operacionaiS."

Metas e planos

Peter Drucker. entretanto, identificou pelo menos oito
áreas interrelacionadas nas,~quais são tomadas as principais
.decisões: ~osição de mercado, inovações, produtividade, re-
cursos ffsicos e financeiros, lucratividade, atitudes e de-
sempenhos administrativos e responsabilidade pública. A pa~
tir dessa constataç~o, a empresa deverá decidir que oportu-
nidade explorará e que riscos desejará ou será capaz de in-
correr. Ao selecionar a extensão e estrutura da atividade
empresarial deverá ser estabelecido um equilíbrio entre es-
pecialização, diversificaç;o e integração, bem como a esco-
lha da estrat~gia que permitir~ .atingir uma posiç;o de equi
lfbrio escolhida. A empresa, 8nt~0. dever~ ser estruturada

(6) "Porsche's vision of a 20-year car" - Business Waek
Dctober 31, 1977. - pg. 108 T-l.
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2.2.

e organizada para S8 adequar às realidades econômicas. as
oportunidades disponfveis e ao programa estabelscido para o

(7)atingimento dos objetivos.

Esse programa. que visa atingir os objetivos estabelecidos.
corresponde ao conjunto de metas e planos da empresa tamb~m
denominados de objetivos operacionais. "Se as empresas pre-
tendem atingir os objetivos estabelecidos. faz-se necessa-
rio que pelo menos os objetivos principais sejam expressos
em termos operacionais e que se possa compar~-los ao desem-

( 8 1penha real." Portanto. o conjunto de metas e planos da
empresa deverá incluir os seus principais aspectos operaci~
nais. Entre esses aspectos, destaca-se um, que está direta-
mente relacionado aos objetivos da empresa: a decisão de
preços. "Os objetivos amplos da empresa deveriam ser sinani
mos dos objetivos da decisão de preços (••• l. embora sua im
portância possa variar de uma empresa para outra.a decisão
de preços é um dos instrumentos de que a empresa dispõe na
tentativa de alcançar os objetivos enunciados. Para que a
polItica (ou políticas) de preços adotada tenha sentido e

eficiência é necessário que seja explIcitamente
(9)

coerente
com os objetivos amplos da empresa."

As decisões de preços e os objetivos da empresa

Salientamos no início deste ítem que a presença de objeti-
vos organizacionais bem formulados proporcionam os crité -
rios b~sicos para o encaminhamento de decisões vitais para
a empresa. O correto desenvolvimento de uma polltica de pr~
ços. então. inicia-se com a determinação dos objetivos da
empresa. Virnos tainb~m a dificuldade em estabelecer-se um u-
nico objetivo amplo para a empresa. distinguindo-o cIarame~
te dos demais objetivos operacionais. "Seria difrcil. senao

(7) P.Drucker - op , cit.- pg. 231.

(8) D.C.Hague - "Pricing in Business" - George Allen & Unwin
Ltd. - London - 1971 - pg. 47.

(9) O.V.Harper - -o p , cito -pgs. 32 à 33.
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imposs!vel,identificar uma empresa que tenha um Gnico obj~
tivoabrangente. Em geral, uma empresa possue v~rios bbjet!

esses objetivos podem ser conflitan-vos e em alguns casos
(10)tes."

Em seu relat6rio de pesquisa sobre os objetivos da política.
de preços em grandes empresas, R.F.Lanzillotti nos informa:
"Na busca de políticas de preços que proporcionarão a máxi-
·ma satisfação ao conjunto de interesses da empresa, os re -
sultados da pesquisa demonstram que uma empresa prefirirá a
estabilidade (de preços e de margem), uma outra ~procurara
ampliar sua participação no mercado ou se envolverá em con-
tínuos programas de pesquisa ou de direitos preferenciais
em novas descobertas, enquanto outras ficarão satisfeitas
em acompanhar a concorr~n~ia, atingir um resultado pré-de-
terminado ou alcançar combinaçSes ou variaç5es

(11)
dessas me-

tas."

Aparentemente, estaríamos diante de um circulo vicioso onde
a decisão de preços. como um dos instrumentos de que a em -
presa dispõe na tentativa de alcançar seus objetivos, não p~
de ser definida pela dificuldade na formulação dos seus pró
prios objetivos. A solução para esse impasse é ~ugerida no
artigo mencionado quando diz: "Parece-nos razoável concluir
que as políticas de preços equivalem em quase todos os ca-
sos a uma política da empresa que representa uma ordem de
prioridade e de escolha entre objetivos concorrentes ao in-
vés de políticas estabelecidas com base em um conceito de

(12)simples maximização dos l.ucros." E o pr5prio autor
continua: "Fornece-se aos especialistas nos escalSes meno-
res da administração um conjunto de normas que devem ser se
guidas, enquanto a alta administração. obviamente, tem a li

(lO) D.V.Harper - Opa cito - pg. 33.

(11) R.F.Lanzillotti - "Pricing Objetives in Large Companies"
em D.F.Mulvihill & S.Paranka - Opa cito - pg. 81.

(12) R.F.Lanzillotti - "Pricing Objectives in Larga
Companies" - em D.F.Mulvihill & S.Paranka - Opa cito
peso 81 e 82.
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berdade-e a utiliza de fato - de mudar essas
de atender a situaç5es de exceç~o."

normas a fim

Constatamos desse modo uma importante diBtinç~o entre os ob
jetivos de uma política de preços - objetivos diretamente
vinculados aos da empresa e portanto dotados do mesmo grau
de flexibilidade resultante de sua natureza abrangente e
os procedimentos dessa mesma política. Os procedimentos re-
ferem-se aos mecanismos de sua operaç~o relacionados tom a
determinaç~b de preços dos produtos específicos comerciali-
zados pela empresa. Po~tanto. a formulação de uma política
de preços ocorre em dois níveis: o primeiro corresponde à
escolha dos objetivos orientadores da decisão de preços e o
segundo corresponde à determinação do preço dos p~odutos ou

vos.
serviços individuais em conformidade com aqueles

(13)
objeti -

(13) D.V.Harper - op. cito - pgs. 33 e 34~
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3. A AOMINISTRAÇAo FINANCEIRA E AS OECISOES DE PREÇOS

3.1. Informaç5es nBcess~rias a tomada de decis~o de preços

A exposição anterior nos permitiu constatar que a importân-
cia da tomada de decis~o de preços deriva diretamente do
seu relacionamento com os pr6prios objetivos da empresa. A
natureza abrangente desses objetivos implica a consideração
de um grande n~mero de f~tores. que condicionam a atuação
da empresa e, direta ou indi~etamente, influenciam a to~ada
de decisão de preços. "( ••• ) O ambiente onde a empresa atua
é como o fermento que procura constantemente modificar os
materiais com os quais entra em contato. ~ muito diffcil de
ser definido, pois é constituído por uma grande
de elementos, alguns físicos e outros intang:i:veis ••• "

quantidade
(1)

De maneira ampla. podemos dizer que a formulação de uma po-
lítica de preços pode ser influenciada por fatores de ord~m

, 1-' , 1-' 1 1 - -, f' ,(2)ps~co og~ca. soc~o og~ca. ega, economlca e ·~nance~ra
ou seja. por fatores de ordem externa e interna ~ empresa.A
incorporação da influ~ncia desses numerosos fatores na toma
da de decisão de preços é responsável por sua complexidade.

A fim de auxiliar o entendimento da extensão de sua influ~n
to

cia, nossa análise abordará sequencialmente os fatores ex-
ternos e internos que dão subsídios à tomada de decisão de
preços. Entretanto. apesar dessa m~ltipla influ~ncia e do
grau de complexidade resultante - que dificulta sobremanei
ra a redução da tomada de decisão de preços a um ~nico mode
10 descritivo - procuraremos distinguir algumas das suas ca
racter!sticas piincipais a fim de estabelecer um contexto
para a análise.

(1) D.Cooper Jones - "The Pricing and Bidding of Capital
Goods" - Business Books Limited - London - 1976 - pgs.
55 8 56.

(2) J.C.Lere - "Pricing Techniques for the FinanciaI
Executive" - John \.Jiley & Sons - N.Y. - 1974 - pg , 1.
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Inicialmente. vimos que a política de preços est~ diretam8~
te associada aos objetivos da ~mpresa. Esta aS50ciaç~0 oeoE
ra na medida em que as políticas de preços equivalem a uma
política da empresa que representa uma soluç~o da compromis

(3) -so entre v~rios objetivos conflitantes. Observamos tarn
bim que os objetivas da empresa s;o operacionalizados atra-
vés de metas e planos. A operacionalização da politica da
preços significa 6 estabelecimento de mecanismo~ para a de-
terminação de preços para produtos
çãa se orienta pelos principias
preços e, em última análise, nos

especificas, cuja aplic~
enunciados na política de
conduza aos objetivos da

empresa. Finalmente, para o estabelecimento de mecanis-
mos (procedimentos) destinados à aplicação da política de
preços. necessitamos de um conjunto de dados quantitativos.
"( ••• ) a maioria dos especialistas concorda em que a deci-
são de preços ~ um assunto complexo (••• l. A maioria tamb~m
concorda em que um terço do trabalho seja de ordem quantit~
tiva e os outros dois terços sejam de ordem qualitativa. No
entanto, aquela terça parte de ordem quantitativa representa
uma ajuda fundamental para que o administrador possa apli-

(4)car Os restantes dois terços de análise qualitativa."

Entre os dados quantitativos pertinentes à tomada de deci-
s;o de preços. a principal informação financeira ~ a infor-
mação de custos. "A International Telephone & Telegraph
Corp., provavelmente a pioneira nos controles financeiros
modernos, tem levado a chamada controladoria preventiva a

um nIvel bem sofisticado: essa empresa multinacional gigan-
tesca (US$15 bilhões de vendas totais em 1976) não se limi-
ta a calcular todos os custos de mão-de-obra e materiais in

(3) R.F.Lanzi11otti - "Pricing Objectives in Large Companies"
em O.F.Mulvihill & S.Paranka. "Price Policies and
Practices - A Source Book in Readings" John Wiley &
Sons, Inc. New York 1967 pg. 81.

(4) J.H.Rushton - "Pricing to Maximize Return on lnvestment"-
em H. R. Anton & P.A. Firmin - "Contemporary lssues in
Cost Accounting" - Houghton Miff1in Co. - Boston -
Second Edition 1972 pg. 93.
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corporados a cada um de seus produtos. Ela desenvolveu um
índice quo informa a qualquer momento as elevaç5es de cus-

estetos. A administraç30 da empresa consulta mensalmente
( 5 )Indice como auxIlio na determinaç;o de preços."

3.2. o papel da funç~o de finanças na tomada de decis~o de preços

,Sendo a "administtaç~o (••• ) uma resposta ~s demandas fei-
tas pelas organizaç5es que o homem criou para atingir obje-
tivos comuns - a religi~o. a educação, a produç~o, a guerra

(6)e a pr6pria vida social", seu desenvolvimento, como ar
te e como teoria, reflete as pr6prias mutaç6es da Hist6ria
da humanidade. Novas áreas de interesse surgem, novas tÉcni
cas se desenvolvem e a aceleração do rItmo das mudanças pr~
move a necessidade de fundir-se novas habilidades àquelas
das funções administrativas tradicionais para atender as e-
xig~ncias da moderna administração de empresas. A função de
Finanças não permanece a margem desse processo. o impacto
da mudança faz-se sentir tanto em Contabilidade como em Fi-
nanças. A abordagem de todos esses temas no estudo de Admi-
nistraç~o vem promovendo a integração de uma s~rie de ativi
dades, tradicionalmente sob a responsabilidade do contador
ou do gerente financeiro. Esta constatação não significa
que aquelas funções tenham sua importância reduzida na mo-
derna organização empresarial, mas que os profissionais que
atuam nas áreas de Finanças e Controle devem dar uma grande
dose de atenção à participação da função financeira no de-
senvolvimento de estratégias de neg6cios que conduzam à con
secução dos objetivos da empresa. "A administração finance!
ra interage com todas as outras funções da empresa.Todas as

"decisões na empresa têm implicações financeiras e frequent~
mente uma decisão isolada implicará tomar decisões financei
ras em outras áreas da empresa. Uma função importante da

(5) Business Week - Finance - "The Controller - Inflation
give~ him more clout with management" - August 15,1977-
pg. 87.

(6) A.C.A.Maximiano - J.Marcovitch - "Teoria Administrativa:
evolução e perspectivas" - O Estado de são Paulo - Su-
plemento Cultural - N9 45 - 21 de agosto de 1977 - pg.
12.
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3.3.

administraç;o financeira i acoordenaç;o das virias deci-
s5es tomadas na empresa de modo que elas se tornem mutuamen
te coerentes tendo em vista as metas e restriç5es financei-
ras (••• l. Contudo, a atuação do administrador financeiro
n;o se limita a uma coordenaç~o mec~nica. Sua funç~o princi
paI exige o conhecimento da estrutura dos problemas que s;o
objeto da tomada de decisão e a sistem~tica que justifica
os rnitodos disponfveis para solucioni-los, de modo que os
demonstrativos financeiros, ao proporcionarem as informa-
ções para a tomada de decisão.

(7)
estejam em conformidade com

o· uso a que se destinam."

~ nesse sentido que entendemos a participação da funçio de
finanças na tomada de decisão de preços. O executivo finan-
ceiro fornece as informa~5es - obviamente de natureza finan
ceira - que permitem o estabelecimento de procedimentos pa-
ra a aplicação da política de preços que nos conduza aos
objetivos estabelecidos para a empresa.

A utilização das informaç5es financeiras nas decis5es de preços

O uso das informações financeirô5 - principalmente das in-
formações sobre custos - nas decis5es de preços tem sido mo
tivo de extensa controvirsia entre administradores,economis

(8)tas e contadores.

Grande parte da discussão deriva do fato de que nao existe
ã disposiç~o do administrador um processo descritivo ao
qual possa recorrer para a determinação sistemitica do pre-
ço de venda dos seus produtos. "A tomada de decis5es de pr~
ços como área de interesse foi abordada pelos economistas
clássicos há muito tempo atrás (••• ). Recentemente, restri-

(7) B.V.Carsberg & H.C.Edey - "Modern FinanciaI Management"-
Penguin Books Ltd. - Middlesex - England - 1973 - pg. 7.

(8) W.T.Baxter & A.R.Oxenfeldt - "Approaches to Pric1n~:
Economist versus Accountant" - em B.V.Carsberg & H.C.
Edey (eds.) - op. cito - pgs. 184 ~ 208.
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çoes têm sido feitas à teoria clássica (••• ) apontando suaS
limitaçaes (••• l. A teoria cl~ssica incorpora somente parte
da influ5ncia da empresa sobre o mercado; ela ~ normativa,e
não descritiva, não proporcionando nenhuma explicação de to

(g) -mada de decisão de preços na realidade." Na ausência
desse modelo vemos que a prática corrente se localiza em
qualquer um ou em todos os pontos do intervalo limitado em
'um extremo por aqueles que entendem que preços são determi-
nados exclusivamente por fatores externos ~ empresa - pr1~
cipalmente a demanda -. e do outro por aqueles que advogam
que preços são determinados exclusivamente por fatores in-
ternos - principalm ente custos.A aparentemente impossível
reconciliação entre os dois extremos pode ser resolvida no
dia-a-dia empresarial por processos de aproximaçã;i sucessi
va que traduzem o dinamismo - as contínuas mutaç5es simultã
neas - nas variáveis que participam da formação de preços.
Edwards conclue que a
ção do preço de venda

prática administrativa para a forma-
reflete as constantes alteraç5es que

o administrador e ~specialmente os contadores fazem nos va-
lores inicialmente estabelecidos com base em dados da conta
bilidade de custos. de modo a atenderem as condiç5es de mar

(10)cada.

Não podemos afirmar que o custo e as demais informaç5es fi-

nanceiras internas sejam os ~nicos ou mais importantes de-
terminantes do processo de formação de preços. mas sim. que
seu conhecimento nos conduz a uma melhor decisão. "O preço
competitivo so e afetado pelo custo de produç;o na medida
em que este influa na oferta (••• l.A oferta depende intima
mente do custo

(lI)
( ... ) e o mesmo deve acontecer com o pre -

ço."

(9) W.M.Morgenroth - "A Method for Understanding Price
Determinants" em 0.F.Mu1vihill & S. Paranka - op.
cito pgs. 231 e 232.

(10) R.S.Edwards - "lhe Pricing of Manufactured Products" -
em B.V.Carsberg & H. C. Edey - op. cito - pg. 217.

(11) P.A.Samuelson - "Introduç;o ~ An~lise Econ6mica" -
Livraria Agir Editora - Rio de Janeiro - 7a. Edição -
1972 pgs. 580 e 581.
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Um outro aspecto da controvirsia tem sua origem na dificul-
dade em conceituar, identificar e medir os custos. N;o exis
te um conceit6 de custos Que sirva igualmente bem a todas
as possíveis aplicaç5es. Entretanto, independentemente dos
processos utilizados na sua identificação e mensuração.o c~
nhecimento da informação de custos é necessário para a sele
ção de alternativas na tomada de decis~o sobre preços.

Qualquer que seja o tamanho da empresa. o custo m~dio míni-
mo é o nlvel ótimo de produção para aquele tamanho da fi r-

(12)ma. A identificação da alternativa de mlnimo custo
não só reforçará a posição competitiva da empresa como pro-
porcionará maior flexibilidade para a determinação do seu
preço de venda. E a partir dessa perspectiva que analisare-
mos o uso das informaç6es .para efeito da tomada de decisão
de preços. Uma importante função da Contabilidade na deter-
minação de preços ~ assegurar o estabelecimento de uma hie-
rarquia bem definida de custos e dos procedimentos de acom-
panhamento e controle que possibilite o acesso da adminis -

de
tração ~s informaç5es relevantes para a tomada de decisão

(13)preços.

o estudo das vari~veis financeiras possibilita o desenvolvi
mento de mecanismos que permitem operacionalizar a tomada
de decisão de preços a nlvel de empresa. A adequação dos me
canismos desenvolvidos está diretamente relacionada ao nos-
so conhecimento da estrutura e das principais caracterrsti-
cas da tomada de decisão de preços. O conhecimento da com -
plexa estrutura da tomada de decisão de preços envolve a
consideração de um grande n~mero de fatores que direta ou
indiretamente a influenciam. A an~lise desses fatores - di-
vididos em duas grandes categorias entre fatores externos e
internos - e da extens~o de sua influ~ncia na implementaç~o
da política de preços ~objeto das secções que seguem.

(12) R.H.Leftwich - "O Sistema de Preços e a Alocaç~o de Re
cursos" - LivrQria Pioneira Editora - são Paulo -
1972 - pg. 160.

(13) D.Cooper Jones - op. cito - pgs. 40 a 42.
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4.

4. 1.

INFORMAÇOES EXTERNAS NECESsARIAS AO DESENVOLVIMENTO
DE UMA POL!TICA DE ADMINISTRAÇAo DE PREÇOS

Introdução

Embora algumas empresas possuam um grau maior de liberdade
na determinaç~o de seus preços - isto i, se diferenciem
quanto ao grau de liberdade no desenvolvimento das respecti
vas pOlíticas de administraç;o de preços - este grau de li-
berdade est~ diretamente vinculado, entre outros fatores,ao
meio ambiente onde atuam. Nem sempre i fácil caracterizar o
meio ambiente onde a empresa atua mas n;o podemos deixar de
considerá-lo um importante fator na definição da política
de administração de preços.

Analisaremos a seguir as informações sobre asrelevantes
condições externas à empresa - o meio ambiente - que o admi
nistrador deveria ter para a formulação de sua política de
administração de preços que teoricamente o habilitaria ~ de
terminação do preço 6timo de venda. Entendemos por preço
6timo de venda aquele que maximiza o lucro a curto prazo da
empresa, otimizando simultaneamente o crescimento de merca-
do para o produto ou seu composto ~ercado16gico, viabilizan
do-a ao longo do tempo e portanto, dando-lhe condiç5es a m~

(1)ximizar o lucro a longo prazo. são in~m8ras as informa
ções disponíveis, hem como as combinações que o administra-
dor pode A quest~o da reiev~ncia e s t e r âcom elas compor.
sempre presente ao considerarmos as informações para a toma
da de decis;o, fato que sem d~vida adiciona mais uma dimen-
são à já difícil tarefa do administrador.

Analisaremos as informações potencialmente relevantes para
a formulação de uma política de administração de preços em-
bora reconhecendo que nem todo o tipo de informação será r~
1evant~ para cada decisão d8 pre~os considerada individual-

( 2 )mente.

(1) A.R.Dxenfeldt - "Industrial Pricing and Market Practic8s"-
Prentice~Hall, Inc. New York - 1951 - pgs. 96 ~ 100.

(2) D.C.Hague - "Pricing in Business" - George Allen &
Unwin Ltd. - London - 1971 - p~s. 95 e 96.
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Cabe aqui ainda um coment~riu adicional: embora a empresa
possa selecionar as informaçSes que consirlera potencialmen-
te relevantes sobre o meio ambiente, compondo-as da maneira
que julgar mais adequada para instruir uma dada decis~o so-
bre preços, entende-se que a empresa nao exerce nenhum con-
trole sobre as mesmas, ou se exerce o faz de uma maneira ex
tremamente tênue, embora deva-se reconhecer que a empresa
por sua prSpria iniciativa possa empreender uma sirie de aI

dessasternativas objetivando influenciar o comportamento
( 3 )variáveis.

Podemos entender o meio ambiente da empresa como composto
por três elementos básicos: o mercado onde a empresa atua
incluindo-se o tipo e características de seus consumidures,
'o~ seja, a natureza da demanda (ou procura) pelos bens ou
serviços que ofereceJ a natureza da indústria à qual ela
pertence, ou seja, a estrutura do mercado e o tipo de con -
corrência existente (oferta)J e as condiçSes prevalecentes
na Economia dentro do contexto das decisões e políticas go-

(4)vernamentais e0seué aspectos institucionais.

Estes três elementos - consumidores, concorrentes e gove~
no - convivem e interagem nas fronteiras de toda a empresa,
alterando de forma din~mica as condições externas prevale -
centes para o seu desenvolvimento.

A natureza da demanda

A natureza da demanda por um produto ou serviço tem sido
considerada um dos fatores externos decisivos na formulação

(3) A.R.Oxenfeldt - op. cito - pgs. 201 à 322.

(4) Referimo-nos aqui aos elementps que influenc~am direta-
mente o meio ambiente da empresa. Fornecedores de maté-
rias-primas, peças e c~mponentes e de outros bens indus
triais exercem influência sobre o meio ambiente e sobre
as decisSes de preços feita por produtores, mas o fazem
indiretamente. Ver D.V.Harper - "Pricing Policy and
Procedure" - Harcourt, Brace & World, Inc. - New York -
1966 - pgs. 78 B 79.
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de uma política de administraç~o de preços, tamb~m, um dos
fatores mais importantes entre todas as vari~veis (de car~-
ter interno e externo) que influenciam a tomada de decis~o
sobre preços. Por sua vez, a natureza da demanda depende de
um número de fatores que interagem entre si tornando sua
configuração extremamente difícil, já que a influência de

cada um deles sobre a demanda depende - de alguma maneira-
do comportamento dos demais fatores. A natureza da demanda

( 5 )depende, entre outros, dos seguintes fatores : preço do
produto ou serviço sob consideração, preço ~ disponibilida-
de de substitutos, renda do consumidor, h~bitos e preferên-
cia do consumidor, condições de concorrência além do preço,
características do bem ou serviço, número e import~ncia dos
concorrentes e número e importância dos compradores. Como
vemos. preço é apenas uma entre todas as variáveis que in-
fluenciam a demanda. Uma das informações importantes para
caracterizar a demanda é a relação entre vários níveis de
preços possíveis pelos quais u~ bem possa ser comercializa-
do e a quantidade daquele bem que os consumidores estariam
dispostos a adquirir aos diferentes níveis de preços. Esta
relaç~o pode ser descrita por uma função do tipo Q ~ f (p).
A expressão gráfica da função é denominada curva de deman-

(6 )da, na unida-onde Q representa a quantidade demandada
( 7 )de de tempo e p o preço unitário. Em geral, a curva

é representada com a inclinação apresentada na figura 4.1 ••
caracterizando níveis de consumo progressivamente menores a
níveis de preços crescentes, mantidos constantes os preços
dos demais bens.

Deve-s8 considerar dois tipos de curva de demanda. Uma se
relaciona ~ demanda do me~cado como um todo: a demanda agr~

(5) D.V.Harper - Opa cito - pg. 61.
(6) R.H.Leftwich - "O Sistema de Preços 8 a Alocaç;o de Re-

cursos" - Livraria Pioneira Editora - S~o Paulo - 1972-
pgs. 25 ~ 32.

(7) Vor M.Friedman - "Teoria dos Preços - Um Texto Provis6-
rio" - APEC Editora S.A. Rio de Janeiro - 1971 - pg.
16 - Para uma discuss~o sobre a distinção entre demanda
e curva de demanda.
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gada para todas as empresas de uma indústria no mercado.
A curva de demanda para uma 8mpre~a em particular pode apr~
sentar a mesma forma ou uma forma inteiramente distinta da-
quela da demanda agregada.

Esta situação -nao a difícil de se visualizar. Muito provava!
mente a curva de demanda por uma marca de gasolina (p.ex.Pe
trobrás. Shell, etc.) será muito semelhante à curva de de-
manda do mercado de gasolina como um todo. devido ao grau
de homogeneidade da gasolina na avaliação da consumidor. En
tretanto espera-se que haja diferenças entre as curvas de
demanda agregada e demanda para uma empresa no mercado de
cervejas. já que existe um grau de diferenciação maior en-
tre as marcas existentes no mercado.

o conhecimento da natureza da demanda e a maneira pela qual
a quantidade demandada venha a ser influenciada por flutua-
ç5es no preço significa em outras palavras estimar a "eI8s-
ticidade preço da demanda" para o bem ou serviço em ques-
tão. entendida co~o a sensibilidade da quantidade demandada
após mudanças nos preços. Especificamente elasticidade pre-
ço da demanda e a relação entre a variação na quantidade de
mandada e a variação de preços. ambas medidas em termos po~
centuais. (8) Esta relação nos dará a elasticidade "ponto"
da demanda. isto é. a elasticidade calculada em um dado po~

( 9 )to da curva de demanda.

Quando a elasticidade da demanda por um produto ou serviço
é maior que 1. dizemos que a demanda é elástica. isto' ~e, a

receita tntal aumenta quando o preço é reduzido. Quando a
elasticidade da demanda é menor que 1 dizemos que a demanda
é inel5stica. isto é. a receita total decresce com reduç5es
no preço. Assim quanto mais a quantidade demandada for sen-
sível ~s variaç6es de preço. maior é a elasticidade do pro-
duto ou bem em questão. Quando a elasticidade for igual a

(8) Ver R.H.Leftwich - op. cito - pgs. 36 ~ 47. para uma
apresentação mais detalhada sobre o assunto.

(9) Existe também o conceito de "elasticidade arco" -apli-
cado a trechos da curva - Ver R.H.Leftwich - op. cito
p g s , 39 e 40.
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1 (10) (elasticidade unitária) a receita total
( 1 1 )

permanece
constante para variações no preço.

Como apresentado na figura 4.2 •• temos:

Demanda elástica A receita total variará na mesma dire
ção da quantidade e na direção oposta
ao preço. ou vice~versa.

'Demanda inelástica - A receita total variará na mesma dire
ção do preço e na direção oposta'
quantidade. ou vice-versa.

.
a

Demanda unitária A receita total não se altera - o e-
feito de alterações porcentuais no
preço se iguala em valor absoluto à

alteração correspondente na quantida-
de.

A função Q = f (p) será uma reta horizontal para a demanda
perfeitamente elástica e uma reta vertical
perfeitamente inelástica. (Figura 4.3.).

para a demanda

Os preços de diferentes produtos se relacionam entre si. Mu
danças de preços no produto Y podem influenciar não somente
a sua própria demanda. mas a de outros produtos. em menor
ou maior grau. Esta medida é dada pelo conceito de elastici
dade cruzada da demanda. (12) ou seja. a relação entre a
variação na quantidade demandada do produto X e as varia -
ções de preços do produto Y. ambas medidas em termos porce~
tuais. Dizemos que dois produtos são substitutos quando a-
presentam elasticidade cruzada positiva. Em geral. quanto

(10) Na realidade o coeficiente de elasticidade da demanda
terá sinal negativci porque o preço e a quantidade va -
riam em sentidos opostos. Entretanto quando os econo -
mistas tratam da magnitude dã el~sticidade ignoram o
sinal negativo. Ver R.H.Leftwich -op. cito - pg. 40.

(11) M.Friedman - "Teoria de Preços" - op. cito - pgs. 23 a
27.

(12) R.H.Leftwich - op. cit. - pgs. 47 à 49.
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maior a elasticidade cruzada positiva, maior o grau de sub~
tituiç;o. Qualquer aumento ocorrido no preço da manteiga e-
leva o consumo da margarinaJ ao baixar o preço da manteiga,
automaticamente diminue o consumo de margarina. As mudanças
porcentuais no preço da manteiga e no consumo da margarina
t~m o mesmo sentido, quer o preço aumente, quer diminua, i~
to i, a elasticidade cruzada i positiva. Quando a elastici-
dade cruzada i negativa dizemos que os produtos são ~mple-
mentares, que são aqueles geralmente usados em combinação
ou como componentes de um outro produto. As variações nos
preços de camisas sociais são acompanhadas por variações no
sentido oposto nas quantidades demandadas de gravatas.

Dada a importância do relacionamento preço e quantidade de-
mandada de produtos, pareceria evidente que o administrador
dispusesse das informações sobre as características de de-
manda agregada e a demanda para a sua empresa em particular
na formulação de uma política de administração de preços.
Contudo, na prática. uma série de_razões impede o seu me-
lhor conhecimentQ:-

1) Dificuldades na obtenção de dados confiáveis sobre a de
mandaJ

2) O custo e o tempo necessários para a formulaç~c de con-
clusões a partir dos dados levantados;

E principalmente

3) A dificuldade em isolar-se o efeito do preço sobre Q de
manda em função da influ~ncia simult~nea de outros fato

(13)res.

(13) O.V.Harper - op. cito - pgs. 65 ~ 70. apresenta uma
ria de métodos emp!ricos para a coleta de dados que
permitem a an~lise da relação entre preço e volume de
venda.

~
58
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4.3. A natureza da indústria

o conhecimento da estrutura do mercado ( 14) onde a empre-
sa atua e a natureza da concorrência que enfrenta é um dado
importante n;o s5 para. a formulaç;o de uma política de admi
nistração de preços como também para determinação da nature
za da demanda da empresa.

Não é uma tarefa muito simples para o administrador identi-
ficar e caracterizar uma estrutura de mercado. Esta pode ser
definida basicamente por três fatores: o número da concor-
rentes, a importância da cada um deles no mercado (o seu ta
manha com relação ao mercado) e o grau de diferenciação que
existe antre os seus produtos. Outros fatores que auxilia-
riam a caracterização da estrutura de mercado, do ponto de
vista da tomada de decis5es de preços, s;o: condiç5es de
entrada de novos concorrentes na indústria, suas possibili-
dades de efetivamente disputarem o mercado e possíveis poli

(15 )ticas de preços.

A teoria econômica - dentro das hip5teses que formula _(16)
identifica quatro modelos básicos de estrutura de mercado:
concorrência pura, monop6lio puro, competição monopolista e
01igop61io.

No mundo real, os mercados não sao sempre exatamente de um
tipo ou de outro~ podendo ser híbridos e apresentar caract~
rísticas intermediárias dos modelos isolados na teoria. To-
davia, os modelos teóricos simplificados nos ajudam a ente~
der a curva de demanda com que se defronta a empresa em pa~

(17)ticular.

(14) Alguns autores se utilizam de uma dupla classificação
distinguindo o conceito de mercado do conceito de in-
dústria. Ver D.C.Hague - o p, cito - pgs. 97 e 98.

(15) D.V.Harper - o p , cito - pg. 70.

(16) Em uma economia de mercado as empresas procuram maximi
zar lucros e possuem conhecimento completo das caracte" . - .. .. -r1st1cas das funçoes custo e demanda. Sao hipoteses
simplificadoras que permitem antecipar a reaç~o da em-
presa face a situaç5es de concorr~ncia e demanda com
que se defronta.

(17) R.H.Leftwich - op. cito - pg. 99.
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- Concorrência Pura

As condições necessárias e que definem a existência da con-
corrência pura s;o aquelas existentes em um mundo "sem atri
tos", caracterizado pela insignific~ncia de cada unidade 8-

con6mica individual diante do mercado.

Estas condições, como enunciadas na
- (18)5ao:

literatura econ6mica.

1) Existência de um grande numero de compradores e vendedo
res, cada u~ deles suficientemente pequeno em relaç~o
ao mercado de modo a não influenciar o preço de mercado

2 ) A entrada e saída de empresas não provocará alterações
substanciais da ofert~ de modo a causar flutuações per-
ceptíveis no preço.

3) Os bens e serviços oferecidos são homogêneos.

4) Pleno emprego de todos os fatores de produção nB eco -
nomia.

5) Todos os elementos participantes do mercado possuem com
(19)pleto conhecimento das condições e prazos de venda.

Nas situações enunciadas. a empresa pode vender tudo o que
~roduz aos preços fixados pelo mercado, ou preço de equil{-
brio, que iguala as quantidades que os vendedores 8St~o di~
postos a vender às quantidades que compradores desejam com-
prar.

Desse modo, a demanda pela produção de uma empresa indivi-
dual ~ perfeitamente elástica (ou infinitamente el~stica).e
é representada por uma reta paralela ao eixo horizontal, co
mo apresentado na figura 4.4. "Quaisquer forças que alterem
a procura ou oferta no mercado mudarão o preço de mercado

"do produto e consequentemente a curv~ de procura defrontada

(18) R.H.Leftwich - op. cito - .pgs. 24 ~ 26.

(19) As condições anteriores são consideradas necess é r í e s a
definiç~o da concorr~ncia pura. A inclus~o desta Glti-
ma condiç~o define a concorr~.ncia perfeita. Ver R. H.
Loftwich - o p , cito - pg s, 25 e 26.
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pela firma (••• ). Se a oferta da indQstria aumenta para SI
(ver figura 4.4.), o preço de mercado cai para PI e a curva
de demanda defrontada pela empresa passa a ser dI. Qualquer
alteraç;o estar~ fora do controle da empresa individu
aI (••• )", (20) cuja ~nica decis~o ~ vender ou n~o vender.
Se vender, quanto prod~zir, produç~o que ser~ toda ela ven-
dida ao preço de equilíbrio.

-. Monopólio puro

o monopólio puro é o outro extremo com relaç~o à concorren-
cia pura. Trata-se da situação onde uma ~nica empresa man-
t~m controle total sobre a produç~o de um bem ou serviço p~

ra o qual não existem substitutos próximos cujas variações
de preços possam influenciar seu volume de vendas e vice-
versa. O monopolista ~ a própria ind~stria. Isto significa
que a sua curva de demanda é a curva de demanda da indús
tria. Graficamente, a curva de demanda de um monopólio puro
é inclinada da esquerda para a direta. Isto é, dada uma cur
va de demanda a empresa pode alterar u volume de suas ven-
das variando seu preço. (figura 4.5.).

- Oligopólio

A indústria oligopolista é caracterizada pela presença de
um pequeno número de vendedores de tal forma que as mudan -
ças - ao nível de preços e de produç;o - introduzidas por
um deles repercutir~ em todos os demais. Ao contrário da

concorr~nciapura e do monopólio, no oligopólio as empresas
são interdependentes. O oligopólio pode ser puro - as empr~
sas comercializam um bem ou serviço homogênem - ou diferen-
ciado - as empresas comercializam produtos que, embora bons
substitutos entre si, apresentam do ponto de vlst~ do consu
midor diferenças reais ou imagin~rias.

(20) R.H.Leftwich --op. cito - pgs. 101 e 102.
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r-----
Devido i interdepend~ncia existente entre as empresas em um
oligopólio torna-se difícil caracterizar a curva de demanda
de uma empresa individual, pois ela depende diretamente das
reações das demais empresas participantes do mercado às mu-
danças de preço e volume iniciadas por qualquer uma delas.A
curva de demanda no oligopólio tende a ser indeterminada.
Ela pode vir a ser determinada, mas seu grau de determinação
depende do conhecimento que a empresa tem da reação dos con
correntes.

Nos casos de oligopólio puro costuma-se caracterizar grafi-
camente a curva de demanda para uma empresa através de uma
"linha quebrada" como apresentada na figura 4.6.

Dado o preço estabelecido" no mercado PI' caso a empresa re-
duza seus preços para P2 (P2 ~ Pl) as outras empresas prov~
velmente reduzirão também os seus preços. Isto significa
que a empresa manterá a posição no mercado que tinha ante -
riormente reduzindo a sua receita. No sentido contrário. ca
so a empresa aumente seus preços. a concorrência provavel-
mente nao a acompanhará, resultando na perda de todo ou pa~
te de sua participação para as demais empresas.

Nestas circunst~ncias a empresa oligopolista tende a evitar
mudanças de preços. Note-se que a "1inha~quebrada" represen
ta apenas uma situação possível para a curva de demanda de

uma empresa oligopolista. "Geralmente a curva de procura
com que se defronta um oligopolista sera bem elástica. devi
do à existência do bons substitutos produzidos por outras
firmas na ind~stria. Contudo a elasticidade da procura, bem
como a posição da curva, dependerão das reações dos concor
rentes a mudanças no preço e produção por parte de um vende

(21)dor."

(211 R.H.Leftwich - Opa cito - pg. I07~
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- Concorr~ncia monopol!stica

A concorrincia monopolIstica ~ uma situação de mercado tam-
bém caracterizada pela presença de muitos vendedores e mui-
tos compradores mas ao .contr~rio da concorrincia pura exis-
te uma diferenciação - real ou imaginária - entre os produ-
tos oferecidos pelas diversas empresas. fator determinante
.da forma da curva de demanda com que se defronta uma empre-
sa individual. A curva de demanda para uma empresa indivi-
dual em concorrincia monopol!stica se apresEnta levemente
inclinada para a direita. caracterizando a diferenciação en
tre os produtos. (figura 4.7.).

A elasticidade dessa curva é muito alta: um pequeno aumento
nos preços provoca acentuada perda de receita. Entretanto.o
número de consumidores perdidos se distribuirá pelas numer~ .
sas empresas do mercado. não afetando a demanda de nenhuma
delas em particular. Do mesmo modo, uma redução no preço
por parte de uma das empresas não retirará um número de com
pradores significativo de cada uma das demais. embora para
ela individualmente o aumento seja expressivo.

Em resumo, portanto, podemos concluir que as diferentes es-
truturas de mercado com que se defronta a empresa dependem
basicamente de tris fatores: o número de empresas existen-
tes no mercado, a importãncia relativa de cada um deles no
mercado'e o grau de diferenciação dos produtos da indús
tria. Nos extremos, temos a concorrincia pura e o monopólio.
Entre elas vamos encontrar a concorrincia monopolIstica e o
oligopólio.

Subsidiariamente, outros fatores influenciam na carac~eriz~
ção da estrutura de mercado e em dadas circunstâncias. nao
podem ser relevados na formulação de uma polItica de admi -
nistraç~o de preços. Entre eles destacam-se:

. \
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F I r, U R A 4.7

DEMANDA EM CONCORRENCIA MONOPOLISTICA

p

CURVA DE DEMANDA DE UMA
EMPRESA INDIVIDUAL

38



1) A mobilidade dos recursos econSmicos traduzida
maior du menor facilidade com que novas empresas
participar da indQstria.

pela
podem

2) O grau de desenvolvimento e maturidade da indústria.

A maior ou menor facilidade do aporte de novos recursos à
indústria depende de um extenso número de fatores,que abra~
g~m desde as restriçSes de ordem legal (marcas, patentes,d!
reitos. etc.) até as de ordem tecnológica, que determinam o
volume de investimentos a serem realizados e os riscos in -
corridos. A facilidade de entrada de novas empresas na in-
dústria influencia as condiçSes de concorrência enfrentadas
pela empresa tornando mais elástica a sua curva de demanda.
Suas receitas tendem a ser mais sensíveis a mudanças nos
preços. Por outro lado. quanto maiores forem as dificulda-
des de ingresso de novos concorrentes, maior a tendência a
inelasticidade da cllrva de demanda e menor a sensibilidade
da receita a variações nos preços ao longo do tempo.

A análise do grau de desenvolvimento e maturidade da indús-
triapara efeito de formulaç~o de uma política de adminis -
tração de preços deve ser conduzida em face do ciclo de vi-

(22)da do produto. Cabe. entretanto, salientar que nas in
dústrias modBrn~s, existe muito mais agressividade pela co2

quista de maior participação de mercado. A indústria neste
caso encontra-se em fase de definição. O preço - extensiva-

(23)mente utilizado no instrumental estrat~gico - sofre
"frequentes mudanças e. portanto. requer maior atenção do

administrador. atribuindo-se grande ênfase ~ tomada de deci
são sobre preços. Essa ênfase, em uma indústria já consoli-
dada, é consideravelmente menor não só pelo menor grau de
concorrência existente mas também porque nas estratégias
competitivas a variável preço nao ocupa um lugar de desta -
que. Isto é devido, em parte. ao feto de as empresas em lima

(22) P.Kotler - "Product Life Cycle" - em"Marketing Manag~
ment - Analysis. Planning and Control" - Prentice-Hall
Inc., Englewood Cliffs, N.J. - 1972 - pgs. 429 ~ 438.

(23) 8usiness Week - "Computers - The price busting race
for market share" - July lI, 1977 - pgs. 388-1 ~ 380-1-
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indústria consolidada, em função de sua experiência, dispo-
rem de um maior conhecimento do mercado e de suas funç5es
de produção~ o que proporciona mais alternativas na escolha
de uma estrat~gia competitiva. AI~m disso, como resultado

'de sua maior experiência - por aplicação do conceito de
·curva de aprendizagem -, espera-se que empresas em indús
trias consolidadas possuam custos mais reduzidos que empre-
sas em indústrias mais recentes~ dado que se pode acrescen-
tar às demais variáveis para a formulação de estratégias aI
ternativas.

~s considerações sobre a estrutura de mercado e definição
da curva de demanda que se apresentam à indústria e à empr~
sa, em cada segmento de mercado, devem-se acrescentar al-
~uns comentários sobre as caract~rrsticas dos fornecedores
e consumidores participantes do mercado. Os fornecedores in
fluenciam, mesmo indiretamente, as políticas de preços ado-
tadas pela empresa. Os custos de matérias-primas, outros ma
teriais e mesmo mãci-de-obra, podam atingir níveis que pass~
rão a pressionar a empresa e farão com que se condicione
seus preços de venda à política de preços de seus fornecedo
res.

~ verdade que a situação pode se inverter em casos
quais os preços dos insumos são determinados pelos

nos
preços

do produto final. Em ambos os casos nota-se que a maior ou
menor pressão em um ou outro sentido está vinculada ao núm~
ro de fornecedores de que a empresa dispõe e da import~ncia
-que existe na Telaç~o empresa/fornecedor (ou fornecedores).
Uma análise semelhante pode ser feita com relação aos consu
midores da empresa. Quanto maior seu número e menor o tama-
nho relativo individual, menor a influência que cada um de-
les exercerá sobre a política de preços da empresa e vice-

"versa. Frequentemente ocorre a situaç~o na qual a empresa
comercializa um mesmo produto ou a mesma linha de produtos
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4.4.

em mercados distintos, resultando na necessidade de diferen
tes políticas de preços para atender à diferenciação desses
mercados. Este é o caso de um fabricante de autopeças, for-
necendo simultaneamente às montadoras de veículos e distri-
bu1doras que suprem o mercado de reposição. Não se espera
que a empresa - formal ou informalmente - mantenha a
política de preços para ambos os segmentos de mercado.

mesma
(24)

A definição e avaliação das características, dimensão e ta-
xa de expansão da indústria - e dentro dela para cada seg -
mento ou subsegmento - onde a empresa atua, embora vitais
para o conhecimento do meio ambiente, devem ser analisadas
dentro da perspectiva maior da situação econômica vigente e
do contexto institucional e legal dentro do qual ela se de-
senvolve.

A situação econômica

~ diff.cil compreender que uma entidade econômica possa es-
tar isenta de influ~ncias dos movimentos globais da econo -
mia, por mais restrita que seja sua atividade econômica e
por mais tênue que sejam os reflexos que sobre ela se fazem
sentir.

Em um perlodo de prosperidade econômica - onde a quantidade
demandada tende a superar a oferecida - as condiçôes para a
implementação de uma polltica de preços adequada à empresa
sao mais favoráveis do que em um período de depresão ecoômi
ca. Condiçôes favoráveis não significam que a empresa tenha
total liberdade de impor seus desígnios, pois o prôprio de-
senvolvimento de mercado incentivará a presença de concor-
rentes ou a ampliação das empresas já existentes.Em uma eco
nomia em espansão. como resultado da ação dos seus fornece-
dores a empresa pode ter seus custos totais elevados. E~te

(24) D.V.Harper - op. cito - pgs. 78 ~ 81.
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4.5.

aumento pode significar redução no lucro caso não haja uma
ccmpensaç~o pela maior utilizaç~o da capacidade instalada.
Se, por outro lado, a expansão do mercado vier acompanhada
de tondências inflacionárias, muito provavelmente a presen-
ça reguladora e/ou controladora do governo, será sentida
com mais intensidade.

A tomada de dBcis~o torna-se mais complexa em uma situação
econ6mica desfavorável, uma vez que em funç~o da redução
das quantidades demandadas ocorre uma reduç~o na utilizaç~o
da capacidade instala~a, resultando em elevação dos custos
·unitários que, se repassados ao consumidor, muito provavel-
mente contribuir~o para a depress~o de mercado. As alterna-
tivas disponíveis ao administrador - embora numerosas mesmo
nestas circunstâncias - deverão ser avaliadas em função dos
objetivos da empresa, a longo prazo, de modo que a flexibi-
lidade necess§ria a política de administração de preços, a
curto prazo, para fazer frente a uma situação de mercado
mais severa, não comprometa os resultados da empresa, quer
pela perda de horizontes mais amplos~ quer pela rigidez em
interpretar desvios momentâneos como fuga definitiva aos ob
jetivos maiores do empreendimento~

A política governamental

Ao se analisar a influ~ncia da política g~v~rnamental sobre
a ind~stria e a curva de demanda com que se defronta a em-
presa, a questão da relevância adquire aspectos quase dram~
ticos, não só em função da quantidade e diversidade d8 leg!s
lação - principalmente de iniciativa do Governo Federal-
que regulamenta, fiscaliza ou controla a atividade empresa-
rial, mas da dificuldade eM se projetar no futuro 05 efei-
tos da legislação vigente e as características importantes
que a lecislação assumir~ no fyt~ro, e que poderão influen-
ciar a indGstria e a empresa.

o assunto e extremamenté complexo na medida em que nao pod~
mos limitar a nossa an~lise ~ atuaç~o reguladora ou contro-

,
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ladora do Estado. Modernamente, ele atua como consumidor,
fornecedor eao mesmo tempo concorrente em significativas
áreas da economia. Suas atitudes abrangentes adquirem impo~
t~ncia fundamental na slaboraç~o da estrat~gia empresarial
e na determinação de seus objetivos, exercendo definitiva
influ~ncia na formulaç~o de uma política de administraç~o
de preços. D conhecimento da legislaç~D vigente,sua influ~~
cia nos negócios da empresa e a extrapolaç~o de seus efei -
tos no futuro s~o dados que o administrador n~o poderia di~
pensar no processo de tomada de decis~o sobre preços. Esta
import~ncia n~o poderia ser mais claramente demonstrada do
que pelo fato de o Estado concentrar na ~rea de preços a
absoluta maioria de suas atividades de regulamentação e con
trole, desde que se exclua a legislaç~o fiscal.

5. INFDRMAÇOES INTERNAS NECESsARIAS AO DESENVOLVIMENTO DE UMA
POL!TICA DE ADMINISTRAÇÃO DE PREÇOS

5. 1. D uso das informações cont~beis na tomada de decisão

5.1.1. A tomada de decisão - elementos da teoria de decisão

Ganiricamente, podemos caracterizar decisão como um prcce~
50 para se atingir objetivos. Decidir significa escolher e~
tre alternativas futuras com base em um objetivo determina-

(1)do.

Para efeito de análise teórica, podemos dividir a tomada de·
(2 )decisão nos seguintes elementos b~sicos:

(1) C.T.Horngren - "Cost Accounting - A Managerial Emphasis"-
Prentice/Hall International. Inc. - Englewood Cliffs,
N.J. - Third Edition - 1972 ~ pg. 349.

(2) D.V.Harper - "Pricing Policy and Procedure" - Harcourt,
Brace & Wor1d, Inc. - N.Y. - 1966 - pgs. 128 ~ 131.
e R.D.Calkins - "The 08cision Process in Administration"-
in Wi.E.Thomas - "Readings in Cost Accounting, Budgeting
and ContraI" - South Western Publishing Co. - Cincinatti,
Ohio - Third Edition ~ 1968 - pgs. 24 à 32.
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1. Objetivos

2. Medida de
Resultado

3. Estratégias
Disponíveis

4. Ambiente da
Tomada de
Decisão

5. Seleção das
'.Estratégias
Alternativas

identificação e formulação de objeti-
vos relevantes como critérios para a
escolha da alternativa adequada entre
as alternativas disponíveis.

determinação dos critérios para ava-
liação do grau de utilidade alcançado
por uma decisão em função dos objeti-
vos estabelecidos.

identificação dos usos alternativos
para os recursos sob controle da em-
presa.

ide~tificação dos fatores externos re
levantes à tomada de decisão e que fo
gem ao controle da empresa.São os cha
mados -estados da natureza".

estabelecimento de critérios que ar!
entem na escolha de estratégias alter
nativas.

Portanto, o administrador (3) no processo de tomada de de-
" (4)cisão dever~ atentar para a seguinte sequ~ncia:

1. reconhecer a necessidade da escolha;
2. determinar o conjunto das possíveiS alternativas;
3. avaliar as alternativas disponíveis;
4. escolhor a mais adequada.

o processo de tomada de decisão e essencialmente um proce~
so de previsão ou especulação. j6 que manipula dados sobre

(3) Passaremos a usar a palavra administrador como sin6nimo
de "tomador de decisão". Na vcirdade. nos textos 8 arti-
gos especializados as 8xpress6es "tomada de decisão".
"soluç~o de problema" e "admini~tração" são usadas de
maneira intercambl~veis.

(4) C.T.Horngren - op. cito - pg. 350.
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o~~"t uro .A própria determinação dos obj et1vos e a escolha
e seleção de alternativas são previsões.

Embora o processo de tomada de decisão esteja longe de ser
uma tarefa repetitiva, o elevado grau de incerteza e risco
inerentes a eventos futuros torna necessário sua sistemati-
zação ou o uso pelo administrador de m~todos para a tomada
de decis~o."A pesquisa operacional ~ a teoria de decisão a-
plicada.que utiliza todos os instrumentos lógicos, matemáti
cos e científicos na abordagem dos problemas empresariais
quando se procura alcançar completa racionalidade nos pro-
·blemas de tomada de decisão." (5) A maior parte das aplic~
ções em teoria de decisão se concentra na utilização da mo-
delas. Um modelo de decisão proporciona uma representação
60nceitual que permite ao administrador medir os resultados
de ações alternativas. (6) Miller & Starr (7) informam:
"Um modelo é uma representação da realidade que procura ex-
plicar o comportamento de algum aspecto do objeto ou situa-
ção sob consideração." Os modelos mais utilizados sao os
chamados modelos simbólicos, onde os diferentes objetos, e-
ventos e processos sao representados por algum tipo de sIm-
bolo~ como por exemplo sImbolos matemáticos.

05 modelos simbólicos matemáticos prestam-se a três
( 8 )

funções
básicas:

1. modelos descritivos limitam-se a descrever algum
objeto ou evento do mundo real;

2. modelos projetivos prestam-se a facilitar a pre-
visão de eventos futuros, além de descrever obj~
tos e eventos;

(5) D.W.Miller G M.K.Starr - "Executive Decisions and
Operations Ressarch" - Prentice-Hall, Inc. - Englewood
Cliffs, N.J. - 1960 - in D.ViHarper - Opa cito - pg. 132.

(6) C.T.Horngren - Opa cito - pg. 351.
(7) D.W.Miller & M.K.Starr - op. cito - in D.V.Harper - op.

cit. - pg. 134.
(8) D.V.Harper - Opa cito - Capo 5 - pgs. 135 e 136.
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3. modelos de controle descrevem, projetam e forne-
cem as bases para a escolha entre linhas de ação
alternativas. Portanto são o tipo mais abrangen-
te. Os modelos matemáticos de controle são tam-
bém chamados de modelos maximizantes.otimizantes
ou normativos •

. 08 modelos matemáticos de controle para a tomada de decisão
(9)possuem em geral as seguintes caracterIsticas:

1. apresentam um objetivo organizacional quantific~
do, isto s, apresentam uma função-objetivo quan-
tificada;

2. apresentam um conjunto de alternativas
vas e mutuamen~e exclusivas;

exausti-

3. apresentam um conjunto de todos os eventos ou es
tados da natureza que possam ocorrer;

4. apresentam um conjunto das possibilidades de
ocorrência dos vários eventos;

5 • apresentam um conjunto dos resultados esperados
n

que descrevem as consequincias das várias alter-
nativas possíveis avaliadas em termos da função-
objetivo.

Justifica-se a utilização dos modelos matemáticos de contl~
le porque as hipóteses manipuladas durante o processo de t~
mada de decisão tornam-se explícitas. aumentando a probabi-
lidade de que as decisões sejam coerentes com os objetivos.
Além disso. proporcionam respostas de melhor qualidade
são mais precisos e rápidos - e seu uso é mais econõmico.

A escolha do modelo matemático adequado a cada situação es-

ministrador e apresenta dois aspe?tos básicos:
pecIfica é um problema de particular importância para o ad-

(lO) a fun-

(9) C.T.Horngren - op. cito - pg. 778.

(10) C.T.Harngren - op. cito - pg. 780.
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ç;o-objetivo escolhida condiciona a escolha do modelo a ser
Bdotado, que por sua vez determina a escolha da informa-
ç~o (11) a ser coletada e relatada. Simultaneamente, deve-
se atentar para a viabilidade operacional e econ5mica do mo
dela a ser adotado.

Estes breves comentários sobre 05 elementos da Teoria da De
cis~o, sua aplicação na empresa e a análise das caracterís-
ticas e uso de modelos formais para a tomada de decisão nos
proporcionam os elementos básicos para avaliar a importãn-
cia do papel das informaç5es na operaç~o daqueles modelos.
Vimos que a escolha do modelo determina o tipo da informa -
ç~o e que 05 métodos de previsão s~o parte integrante do
processo de tomada de decisão. Qualquer modelo de decisão
exigirá projeç6es específicas, já que a tomada de decisão
se refere a eventos futuros. projeç6es (previs6es) são fei-
tas com base em informações. A escolha das informações e
feita obedecendo a seguinte seq~~ncia: (12)

1. identificação do parãmetro do modelo de decisão
a ser projetado;

2. escolha do método para a projeção do parâmetro;

3. coleta e relato da informação a ser usada como
dado de entrada para o método de projeção.

O esquema da página seguinte nos ajuda a compreender a par-
ticipação da informação no processo de decisão. (13)

(11) C.T.Horngren faz uma distinção entre informação e da-
do. Informação é um subconjunto de dados capaz de alte
rar as previsões do administrador. A informação pod~
ser tanto quantitativa como qualitativa. C.T.Horngren-
Opa cito - pg. 351.

(12) C.T.Horngren - Opa cito - pg. 783.

(13) C.T.Horngren - Opa cito - pg. 782.
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5.1.2. A contabl1idadecomo sistema de informaçio

Em termos amplos pode-se dizer que a contabilidade fornece
a linguagem da empresa. Verificamos sua import~nc~a ao cons
tatarmos que algumas funç5es cont;bei~ - implicita ou expl!
citamante - estio sempre presentes na administração de qual
quer organizaçio hwmana. Embora tradicionalmente considera-
.da como um instrum~nto de administração, a evolução da con-
tabilidade coloca-a como parte integrante do processo admi-

(1)nistrativo.

"Por muitos anos os administradores consideravam a contabi-
lidade um dos principais instrumentos no processo de tomada
de decisão. Os sistemas contábeis em administração, tradi-
cionalmente, forneceram grande parte dos dados financeiros

parae parte significativa da interpretação desses dados
( 2 )efeito de tomada de decisões." Entretanto com o desen-

volvimento e complexidade da atividade empresarial em uma
conjuntura de inflação duradoura, com elevados custos finan
ceiros e operacionais, "os contadores v~m se envolvendo ca-
da v~z mais com as operações da empresa, aconselhando e in-
fluenciando a tomada de decisões nas áreas de produção, mer
cadológicas e de investimento, bem como no seu planejamento

(3)global. "

o sistema contábil é o principal sistema de informação qua~
titativa em quase toda organização. O administrador contá-
bil é responsável pela organização do sistema de informa -
ções financeiras da empresa, pela supervisão do seu funcio-

(1) Journal of Accountancy - Maio 1959 - em NAA - Junho
1963 - "O Campo da Contabilidade Gerencial" - em F.Qui-
lici (Ccord.) -"Leituras em Administração Contábil e
Financeira" - Fundação Get~lio Vargas - RJ - 1973 - pg.
14.

(2) H.J.Davidson & R.M.Trueblood - "Accounting for decision
making" - in W.E.Thomas Jr.· - "Readings in Cost
Accounting. BudEetinE and Control" - South Wes.tern
Publishing Co. - Cincinatti, Ohio - Third Edition -
1968 - pg. 176.

(3) Business Week - Finance - "lhe Controller-Inflation gives
him more clout with Management" - August 15, 1977 -
pg. 84.
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namento e pela comunicação dos resultados em uma forma útil
a administração. Portanto, a comunicação inclui a interpre-

- _ (4 )taçao dos resultados de modo a garantir sua compreensao.
A informação contábil é fornecida à administração para as-

( 5 )Sistí-la no processo de tomada de decisão.

- O processo administrativo - a tomada de decisio

(6)Administrar. como observado por P.Orucker significa a--çao para alcançar o resultado desejado. "( ••• 1 o administra
dor profissional (••• ) tem se beneficiado dos avanços em
disciplinas como a Matemática. a Teoria da Administração Fi
nanceira, a EconQmia e a Contabilidade. que v~m formar ao
lado do elemento comportamental (••• ) um vasto arsenal de
tecnologias das quais pode lançar mão para facilit"3r o pro-
cesso de decidir a que. em última instância. se reduz a a-

(7)çao administrativa." Para efeito de descrição os auto-
"res frequentemente subdividem o processo administrativo em

várias funç5es. Assim, por exemplo, C.T.Horngren nos infor-
ma que o processo administrativo i composto de duas fases
importantes e interdependentes: a primeira fase se consti-
tue na análise e escolha da decisão - concentra-se na deter
minação da alocação ótima dos recursos escassos da empresa.
A segunda fasecorresponde a implementação da decisão esco-
lhida, qme gera por sua vez as informaç5es de realimentaç~o
do processo ~ecisório, indicando a necessidade ou não de mo
dificações nos mitodos de projeção e/ou nos modelos de deci
sao.

Embora separadas para efeito de descrição, o administrador
deve considerar ambas as fases simultaneamente sob pena de

(4) NAA - op. cito - em F.Quilici - op. cito - pg. 14.
(5) C.T.Horngren - op. cito - pgs. 3 e 4.
(6) P.Drucker - "The practice of management" - Harper &

Brothers - New York - 1954 - pg. 11 - em F.Qui1ici -
op. cito - pg. 15.

(7) A.C.A.Maximiano e J.Marcovitch - "Teoria Administrativa:
evolução e perspectivas" em O Estado de são Paulo -
Suplemento Cultural - N' 45 - pg. 12.
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(8)ter apenas uma visão parcial do processo administrativo.
As funções da administração podem ser apresentadas de múlt!
plas maneiras mas "independentemente de como essas funções
sejam subdivididas e definidas. elas são partes integrantes
de um processo único que não pode ser separado em funções
distintas com limites determinados." (9)

- O papel da contabilidade na administração

Sabedores que o processo administrativo trata-se de um todo
integrado podemos analisar a participação da Contabilidade
em cada uma das fases nas quais ele possa ser dividido para
·melhor avaliarmos sua contribuiç~o ao processo decis6rio.P~
ra analisarmos este interrelacionamento distinguiremos as
seguintes fases (refere-se também a figura 5.1):

1. O estabelecimento de objetivos ou a escolha do
modelo de decisão.

2. Planejamento ou análise e comparaçao de alterna-
tivas de ação e a implementação da decisão.

3. Controle ou avaliação do resultado obtido.

- O estabelecimento de objetivos

I

Salientamos no início deste trabalho a importância da exis-
tência de objetivos para o processo administrativo. ImpIici
ta ou explicitamente, sabemos que toda organização empresa-
rial possue objetivos operacionais e portanto redutíveis a
termos financeiros. A formulação de um objetivo financeiro
para a empresa implica a coordenação e consolidação de obj~
tivos financeiros específicos para cada setor ou departame~ ..
to que a compõe. Compete ~ Contabilidade apresentar a info~
mação necessária·~ fixação desses objetivos. localizados

(8) C. T. Horngren - op. cito - pgs. 6 e 7.

(9) NAA - op. cito - em F. Quilici - op. cito - pg. 15.
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·AI~m disso. as t~cnicas s~o empregadas na traduç~o de pa-
drões físicos em padrões financeiros e na coordenaç~o de o~

(10)jetivos individuais." "O papel do controlador (••• ) á
expressar as atividades do empreendimento em termos de deno
m1nadores comuns de modo que todas as pessoas

(1l)
na empresa

possam entendê-las."

- Planejamento

Os objetivos proporcionam os critérios para a escolha da a-
ç~o para atingir os resultados desejados. Planejar signifi-
ca identificar e comparar ações alternativas determinando
aquela (ou aquelas) que nos conduzem aos resultados deseja-
dos de acordo com os objetivos estabelecidos. A esrolha de
alternativas entre aquelas disponíveis é uma decis~o; plan~
j~r. portanto. é um processo de tomada de decis~o. no elo
de ligaç~o entre o processo contábil e o processo de tomada
de decis~o. descrito acima. é basicamente um 56: a informa-
çao. No seu significado mais amplo e mais útil. a contabili
dade é uma funç~o supridora de informaç~o ou dados - infor-
mação que. de um ou outro tipo é necessária em cada fase
do processo de tomada de decisão." (121 N~o h~ dGvida que
atingir os objetivos financeiros da empresa é função das de
cisões tomadas pelos seus administradores. mas "o acerto
das decisões depende em grande parte da pertinência e da
correção das informações financeiras empregadas pela

(13) -nistração na tomada de suas decisões. Diz
admi -
C. T.

Horngren: no contador ("controller") á mais ou menos como o
"cão farejador. Frequentemente o presidente ou o gerente de

da"."
departamento não chegarão a nada de importante sem sua aju-

(14 )

t i o i NAA - ap. cito - em F.Quilici - op. cito - pg. 16.

(11) Business \\1eek. - Finance - op: cito - August 15. 1977 -
pgs. 86 e 87.

(12) H.J.Davidson & R.M.Trueblood - op. cito - em VJ.E.Thomas
Jr. - op. cito pg. 177.

(13) NAA - op . cito - em F.Quilici - op , cito - pg , 18.

(14) Business Week. - Finance - op. cito - August 15. 1977 -
p g , 86.
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~ Controle

o conceito moderno de contr~le esti diretamente associado
ao processo de descentralização administrativa na empresa a
fim de atender ~s exigincias de um mercado em expansão den-
tro de uma economia em contínua diversificação.

-A delegação da responsabilidade e da autoridade através de
toda a organização para o atendimento daquelas exigincias
implicaram o desenvolvimento de sistemas através dos quais
a administração possa avaliar o grau de atingimento dos ob-
jetivos desejados determinando as aç5es corretivas necessi-
rias a sua consecução em tempo hibil. "O processo de contra
le é um ciclo contínuo. consistindo de planejamento, avaliá

maç5es recebidas através do processo de controle."
ção de desempenho e um novo planejamento com base nas infor

(151 -

Identificamos as seguintes atividades desempenhadas pela
contabilidade na fase de controle do processo administrati-
vo:

1. Estabelecimento de padrões - trata-se de quanti-
ficação dos objetivos da empresa na forma de re-
lat6rios financeiros.

2. Medida do desempenho - refere-se ~ identificação
dos resultados atingidos e sua comparaçao com os
resultados planejados.

3. Desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de
controle financeiro.

Observa-se. então. que a contabilidade proporciona ~ admi -
nistração um programa sist~m~tico de planejamento de lucros,
orçamentos e relatórios financeiros. Esta função da contabi
lidade é ilustrada na observação que segue: "Nossa orienta-
çao e nossos relat6rios prestam-se essencialmente a corri -
gir desvios. Cada gerente de departamento atualiza suas pr~
visões anuais de lucro e seu fluxo de caixa, comparando-o

(15) NAA - Opa cito - em F.Quilici - Opa cito - pg. 19.
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· "tanto com o orçamento anual como com o plano quinquenal-
atualizado anualmente.Todo e qualquer desvio do orçamento

(16)é então analisado exaustivamente."

As funç5es da informação contibil

No contexto da anilise da participação da Contabilidade na
,administração podemos identificar tr~s finalidades bisicas
desempenhadas pela informação contibil - que correspondem
em altima instãncia as tr~s funç5es desempenhadas pelo sis-
tema contibil:

1. Coleta, classificação e registro de dados para a
elaboração de relat5rios externos para acionis-
tas, credores, 5rgãos governamentais, et~., des-
tinados à avaliação do desempenho e demonstração
da situação da empresa.

2. Coleta, classificação e registro de dados para a
elaboração de relatórios internos destinados ao
planejamento e controle das operações correntes.
Tratam-se aqui dos problemas rotineiros de toma-
da-de decisão onde a ~nfase do processo contábil
é a ligação dos fluxos de informação com as deci
sões a serem tomadas. "Os fluxos de informação
aos pontos de tomada de decisão devem ser preci-
sos e pontuais, quer seja o ponto de decisão uma
miquina, uma pessoa, um departamento ou uma reu
nião de diretoria." (17)

3. Avaliação quantitativa e recomendação de altern~
tivas de açao. Esta atividade está associada ao
processo de tomada de decisão não rotineira. Em
uma situação rotineira conhece-se o tipo de dec!
são a ser tomada (por exemplo: quanto e quando
repor o estoque de um ítem) e especifica-se en-
tão o fluxo de informação necessário. Mas nem sem

(16) Business Week - finance - "The controller expands his
territory" - August 15, 1977 - pg. 90.

(17) H. J. Davidson & R. M. Trueblood - op. cito - em W. E.
Thomas Jr. - op. cito - pg. 181
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pre a decisão a ser tomada é evidente. Estas si-
tuações requerem relatórios e análises especiais
da contabilidade. "Qual a decisão a ser tomada?
~ uma pergunta que muito provavelmente resume a
ess~ncia do atual est~do da arte de administrar

(18 )(••• )" Ainda não se conhece, atualmente_um
método satisfatório que facilite a identificação
das decisóes que devem ser tomadas. Sabemos_sim_
que os administradores obt~m informações que os
auxiliam na identificação das decisóes a serem
tomad~s de uma maneira não sistemática.

A Contabilidade tem uma participação significativa no dese~
volvimento de sistemas de informações quantitativos que per
mitema identificaç~o e a .implementação de decisões. Para
tanto há necessidade de contInua integração das suas respo~
sabilidades de registro. acompanhamento e controle com a
responsabilidade

(19)
por decisões ~dministrativas mais am-

pIas.

(18) H.J.Davidson & R.M.Trueblood - op. cito - em W.E.
Thamas Jr. - op. cit.-pg. 182.

(19) Idem - pg. 183.
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5.2.

S.2.1.

5.2.2.

Contabilidadafinanceira, de custos e gerencial

Introduç~o

Identificamos tr~s funç5es administ~ativas bisicas desempe-
~hadas pela informaç~o contibil. Tanto a Administraçio da
empresa como o público e demais entidades com as quais a em
"presa se relaciona t~m interesse, de uma maneira geral. nas
informações geradas pela Contabilidade) a diferença esti na
~nfase que atribuem a cada tipo de informaçio.

A denominaçio contabilidade financeira denota um tipo de ~~
fase que a distingue da contabilidade gerencial e da conta-
bilidade de custos.

Afim de obter a adequada compreensao da participaçio da
contabilidade no processo de tomada da decisio cumpre anali
sarmos o objetivo e as principais "funções - portanto a ªnf~
se - que cada denominação exerce, principalmente como inte-
ragem e se complementam, no processo de geraçio do fluxo de
informaçio para o processo de tomada de decisio.

Subsidiariamente nossa discussão permitiri a contrução do
contexto e do instrumental teórico bisico necessirio para
identificarmos a informação contibil relevante para a toma-
da de decisão sobre preços.

A contabilidade financeira

o objetivo principal da contabilidade financeira e a apu~a-
(I )ção peri6dica do lucro. Preocupa-se CORI a colabora-

çao de relatórios e demonstrativos para uso externo. procu-
rando atender as necessidades de acionistas, investidores
potenciais e credores visando tam~~m cumprir as exig~ncias
de ordem legRI 8 fiscal necessirias ao desenvolvimento da
atividade empresarial.

(1) W.L.Ferrara - "Funções Administrativas servidas pola
Contabilidade" em F.Quilici (Coord.l Leituras em Admi
nistraç~o Contibil 8 Financeira - Fundação GetGlio Var7
gas - RJ - 1973 m pg. 31.
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As principais funç5es da contabilidade financeira sao: (2 )

1. Medir os rscursos passardos pela soci8dade - re-
laç~o da ativos.

2. Refletir asreivindicaç5es B interesses nossa so
ciedade - relaç;o de passivos.

3. M8dir as morlificaç5es ocorridas nesses recursos.
reivindicaç5es 8 interesses - demonstraç~o de lu
eros 8 perdas.

4. Associar as modificações a períodos
de tempo - exercício social.

específicos

5. Expressar as modificaç5es em termos monet~rios.

Dessa forma. a contabilidade financeira registra as recei-
tas nuferidas e as despesas incorridas na obtenção dessas
receitas reportando ,o conjunto das transações comerciais e~

preendidas, permitindo o julgamento por terceiros »da lucra
um período de-tividade ou do progresso da empresa durante

(3)terminado."

Os relat6rios comumente produzidos pela contabilidade fina~
ceira s~o o demonstrativo do custo das mercadorias vendid~s.
o demonstrativo de lucros e perdas. o balanço e eventualmen
te o demonstrativo de fluxo de caixa e fluxo de fundos.

Como disposto na Lei n9 6404 de 15 de dezembro de 1976 (A
Nova lei das S.A.), as empresas constituídas sob a forma de
sociedades an6nimas se obrigam. por ocasi~o do encerramerlto

a elaborar as demonstraç6es finande cada exercício social.
e 4)ceiras que incluem:

(2) M.Moonitz - "lhe Basic Postulates of Accounting"
Accounting Research Study n9 1 (N.Y. - AICPA· - 1961)
pg. 23 - em E.S.Hendriksen - "Accounting lheory" -
Richard O.Irwin, Inc. - Homewood. 111. - Revised
Edition - 1970 - pg. 103.

(3) W.l.Ferrara - op. cito - em F.Ouilici (Coord.) - op.
cito - pg. 33.

(4) lei das Sociedades
Art. 176.

por Ações - Capo xv - Secção 11 -
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1. Balanço patrimonial.

2. Oemonstraç~o do resultado do exercício.

3. Demonstraç~o dos lucros ou prejuízos acumulados.

4. D8monstraç~o das origens e aplicaç5es de recursos.

Note-se que a elaboraç~o e divulgaç~o das demonstraç5es fi-
nanceiras na forma da lei são obrigatórias a partir da pu-
blicação da lei para as empresas constituídas desde aquela
data e a partir do exercício social que se iniciar após 19

d j i
-. (5'-) --e ane ro de 1978 para as empresas ja eXlstentes.

A importãncia da contabilidade financeira em relatórios ex-
ternos faz com que ela adquira determinadas características
que limitam sua utilidade para a administração da empresa.
Dando ~nfase a relatórios para uso externo. seus demonstra-
tivos apresontam informaç5e5 de car~ter geral. omitindo de-
talhes que são Gteis ~ administração. Adicionalmente a con-

"tabilidade financeira - como consequªncia direta do princí-
i - (6)_p o contabil de continuidade - mantem uma perspectiva

de longo prazo. A administraç~o necessita de dados de car~-
ter mais din~mico. que relacione custos e volume de produ -
ç~o, tanto em uma perspectiva de longo como de curto prazd.

Entretanto. a contabilidade financeira ~ Gtil ~ administra-
ç~o na medida em~que proporciona uma medida geral ou resumi
da do progresso econ6mico da empresa, cujos detalhes sao
fornecidos pela contabilidade de custos. "Essa medida geral
do progresso econ6mico ~ um conjunto de indicas financeiros
e valores em cruzeiros, que pode ser de grande utilidade •••

(5) Price Waterhouse Peat & Co. 7 "Resumo das Prin~ipais
Normas da Nova Lei das Sociedades por Aç5es" - 2a. Edi-
ç~o - Fevereiro 1977 - S~o Paulo - pg. 54.

(6) A entidade cont~bil ~ vista como permanecendo em opera-
ç~o indefinidamente em condiç~es normais de opera
ç ô es (••• ) a entidade c ont âb í 1 p s r-manecer â em operação
o tempo suficiente para atender a todos os compromissos
existentes - E.S.Hendriksen - OPA cito - pg. 100.
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A utilidade desses Indices resido na possibilidade de comp~
raç5es antro exercícios, ~irmas similares o m~dias da indGs
tria. Por meio dessas comparaç5es. a administraç~o pode
identificar f~cil B rapidamente suas fr~quozas ou pontos
fortes B t8nd~ncias gerais pi3ra eliminar s ous pontos .f re ccs

. (7)
8 fortalecer ou manter seus pontos fortes."

Entretanto, a fim de que as avaliaç5es B comparaçoBs de re
sultados para um dado exercício social e ao longo do tempo
possam sev feitos, ~ necess~rio ~stab81ecer crit~rios que
orientem a elaboraç~o e publicaç;o dos demonstrativos finan
ceiros.

A formulaç~o de crit~rios normativos - conhecidos por Prin-
cIpias Cont~beis Geralment8 Aceitos - para a elab~raç~o de
demonstraç5es financeiras visando estabelecer-se um corpo
de princlpios atualizado - que proporcione adequada opera -
cionalidade e coerªncia ao fluxo de informaç~o da ernpl'8Sa
quer para uso interno como externo - ~ mat~rin pol~mica. cu
jo equBcionamento apresenta ainda uma s~ri8 de ~ificuldad8s.

Assim, por exemplo, a Resoluç~o n9 220 de 10 de maio de
1972 do Banco Central (regulamentada pela circular n9 179
de 11 de maio de 1972) nos fala de "Princípios e No r-rne s de
Contabilidade que fundamentar~o as peças cont~beis a S 8 r em

auditedas." Por outro lado sabemos que a legislaç~o tribut~
ria criou pr~ticas cont~beis que, mesmo sendo obrigatórias
para efeito de obt8nç~0 do benefício fiscal,nem sempre ate~
dem aos requisitos recomendados pelos princIpios
geralmente aceitos.

co ntâb e í s

Embora a nova lei .das S.A. tenha estabelecido normas cont~-
beis mais completas, aplicáveis a todas as sociedades anBni
mas - excluindo aquelas cujo capital n~o for dividido em
açoes 8 incluindo sociedades sujeitas a legislaç50 especial
(instituiç6es financeiras em gerai. empresas de comunicaç5ü,
etc.)~ ela mesma contempla a 8xist~ncia simult~neB de re~1~
tros auxiliares paralelos a fim de adaptar as demonstraç5es

(7) W.l.Ferrara - op. cito - em F.Quilici - op. cito - pg. 33.
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ff.n e n c e t r-e s as 8xig~ncias fiscais
(8 )

8 de leg1s1aç~o especial
(Art. 177 - par~grBfo 29).

Esta situaç;o - que se espera seja translt6ria - -nao ofnre-
C8 as condiç5es mais propIcias para a consolidaç~o de um
conjunto de princIpias que facilite a comparaç~o dos d8inon~
trativos financeiros - de uma empresa ao longo do tempo e
de v~rias empresas entre si em um dado instante no tempo
para efeito de an~lise e avaliaç~o de desempenho 8con6mico.
Faz-se necess~rio que a legislaç~o tribut~ria e as legisla-
ç5es especiais sejam adaptadas para que seus procedimentos

( 9 )sejam atualizados tendo em vista a nova Lei das S.A ••
Observe-58 que o Decreto-Lei 1598 de 26 de dezembro de 1977
constitue importante passo naquela direç~o uma vez que

"abrange (••• ) as alteraç6es na legislaç~o do imposto consi
deradas neces5~rias para adapta-la ã Lei n9 5404

(lO)
de 15 de

dezembro de 1976.-

(8) Pric8. Waterhouse Peat & Co. - op. cito - pgs. 56 ã 58.

(9) Price. Waterhouse Peat & Co. - op. cit. - pg. 58.

(10) Exposição de motivos ao Decreto-Lei n9 159S' de
26.12.1977 - Item 3.
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S.2.3. A contabilidade de custos e a contabilidade gerencial

Podemos determinar o I n Lc í o ela c o n t e b Ll Ld e d n moderna quando
ela começa a ser utilizada para a avaliaç~o do rf3sultado
(lucro ou prejuízo] obtido pelos propri8t~rios de uma empr~
SB.

Historicamente, a contabilidade j~ era conhecida e utiliza-
da desde a Idade M6dia por comerciantes e banqueiros, mas
apenas para efeito do registro de suas transaç5es. Embo~a a

id5ia de calcular custos de produç~o j~ f6sse utilizada pe-
los pioneiros mercadores de Florença nos s~culos XIV e XV •
somente com o advento da Revoluç~o Industrial no final do
s~culo XIX ~ inIcias do s~culo XX na Inglaterra 8 nos EE~~

criou-se a necessidade do desenvolvimento sistem~tico da i-
dentificaç~o. coleta 8 mensuraçao de dados para a determina
ç~o do custo dos produtos.

A implantaç~o de um sistema de pioduç~o industrial em s~rie)
o aumento da concorr~ncia. a diversificaç~o da produç~o e o
crescimento dos chamados "custos indiretos de fabricaç~o" 8

xigiram mais cGord8naç~o e eficiência ,- ~ ~da proouçao. 50 poss~
vel atrav~s de um adequado sistema de informaç~o gerencial.
"O artes~o cedeu seu lugar ~ f~brica. na qual a produç~o
era executada com m~o-de-obra contratada, usando me t e r Le I

comprado 8 instalaç6es dispendiosas. T.a1 situaç~o criou a
necessidade de saber o custo dos produtos como diretriz
ra o c~lculo do preço da venda e a apuraç~a do lucro."
Desenvolve-s8 8nt~o a contabilidade de custos.

pa-
(1)

Coube aos adeptos da chamada "administraç~o cient!fica" -
na busca de maior 8fici~ncia na produç§o atrav~s dos estu -
dos de tempos 8 ~~todos - ampliar as atribuiç6es da contabi
lidada de custos enfatizando a idiia da controle de custos
em lugar da sua medida. mudando pçrtanto o enfoque dos fa-

(1) NAA - uO Campo da Contabilidade Gerencial" - Junho 1963-
Secç;o 3 - em F.Quilici - op. cito - pg_ 6.
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tos passados para os presentes e futuros. (2 )

Tradicionalmente, a contabilidade de custos atem-se a co18-
ta, acumula~~o e aloGaç~o de custos hist6ricos a unidades
de produtos e departamentos basicamente para a valoraç~o de

( 3 )estoques 8 a apuração do lucro. A ênfase em controle e

planejamento leva ao desenvolvimento do conceito de "custo
padr~o" tornando a contabilidade de custos em poderoso 1n5-

(4)trumento de administração.

Do ponto de vista histórico, a evolução da contabilidade 8~

t~ intimamente ligada a evolução da administraç~o.Por outro
lado, o progresso na administraç~o somente se tornou ~poss~
vel quando se disp5s de informaç5es mais seguras que servis
sem de base para a tomada de decis5es. Por esse moiivo a

contabilidade pode ser encarada como uma parte integral da

moderna ci~ncia da administraç~o. (5 )

o r~pido desenvolvimento dos conceitos de contabilidade de

custos e sua integraç~o na contabilidade financeira foram
fatores decisivos para o desenvolvimento da Teoria Cont~bil
e o aperfeiçoamento da medida do lucro para as empresas in-
dustriais e, em Gltima an~lise,

(6)
para o desenvolvimento de

administraç~o.

Ainda que tanto falar quanto escrever sobre custos sejam.h~
je em dia, atitudes bastante comuns e muitas vezes desgast~

(2) NAA - "O Campo da Contabilidade Gerencial" - Junho 19G3-
Secç~o 3 - em F.Quilici - op. cito - pg. 7.

(3) C.T.Horngren - "Cost Accounting - A Managerial Emphasis"-
Prentice/Hall International, Inc. - Englewood Cliffs.
N.J. - Third Edition - 1972. - pg. 4.

(4) E.S.Hendriksen - "Accounting Theory" - Richard D.lrwin,
Inc. - Homewood. 111. - Revised Edition - 1970 - pgs.
34 à 36.

(5) NAA - "O Campo da Contabilidade Gerencial" - Junho 1963-
S8CÇ~O 3 - em F.Quilici - op. cito - pg. 8.

(6] E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 36.
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das, (7 ) f' •o continuo desonvolvimento da administraçao do em-
p r e s a 9, P a r él I 8 Ia m 8 n t e a o cr 8 S C 8 n t 8 nÚ rn 8 ro Lie r (3g u 1 a m e n t a -

çoes governamentais, tornou imperativa a melhoria da quali-
dade dos dados de custo acentuando a r818v~ncia dessa vari~
vaI no processo de tomada de d8Cis;0.

No decorrer dessa 8voluç~0, a diferença entre contabilidade
de custos 8 contabilidade financêira tornOU-S8 menos n{tida.
pois t~cnicas como as de orçamento exigem a vis50 das con-
tas de custos e financeiras como parte integrada da estrut~
ra cont~bil da companhia. Um novo e amplo campo de cantabi-
l:i.dade se desenvolveu - a partir do início do século XX
tomando como base a contabilidade financeira 8:a contabili-
dade de custos: a contabilidade gerencial, que so destina a

proporcionar informaç5es financeiras que permitam ~
(8 )

adminis
traç~o guiar-se orientada para o futuro.

Atualmente a contabilidade de custos confunde-se com él con-
tabilidade gerencial ou contabilidade interna porque p r e s t a

se a m~ltiplos obj~tivos. Fundamentalmente a contabilidade
de custos refere-s8 a coleta e ao fornecimento de lnforma-
ções para todo tipo_de decisão ..desde decisões relativas a

operaçoes rotineiras at~ decisões estrat6gicas e formulaç~o
das principais polIticas organizacionais. Como no passado.a
contabilidade de custos também colabora no atendimento de

prescrições legais fornecendo informações para acionistas,
credores e governos. O objetivo de um sistema moderno de
contabilidade de custos é auxiliar a

da de decisão a curto e longo prazo.
administração

( 9 )
na toma-

o esquema que segue (ver figura 5.2.). procura proporcionar
uma vis;o abrangente dos aspectos discutidos até aqui aj u-

dando-nos a entender o amplo envolvimento da contabilidade
no processo de tomada de decisão na administração de empre-

(i o isas.

(7) P.F.Orucker - op. cito - pgs. 86 ~ 109.
(8) NAA - "O Campo da Contabilidade Gerencial" - Junho 1953-

Secç~o 3 - em F.Quilici - ap. cito - pgs. 9 B 10.
(9) C.T.Horngren - op , c ft , - pg . 4.

(lO) J.Sizer - "An Insight into Management AccountingU
-

Pengui.n Books Ltd. - Middlesex ~ Eneland - 1976 - pgs.
13 à 76.
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5 • :3 • lJ conceito e 1 ! ~i ~c e s s r r CFlÇi.H) d e custos

5.3.1. o conceito de custo

Na linEuagem corrento de administraç;o a idªia do custo B

da conhecimento generalizado - qu~se intuitivo. lI. noção de
custo, sua identificação o medida, po~~m. t~m sido objeto

'de in~meros trabalhos e motivo de consider5vol
sia - e contradiç5es - na literatura 8 textos

controvér -
especializa-

dos. E interessante notar por exemplo que o Co~it~ de Pa-
dr5es e Conceitos de Custos da Amarican Accounting Associa-
tion estabeleceu como um dos objetivos do seu trabalho "ch~
mar a atenção para a natureza ampla e indefinida do custo
como expressão gen~r1ca e revelar que a adequaç~o ~~S custos

(1)depende da finalidade a que se destinam." Em outras p~

lavras n~o podemos falar em definiç~o de custo mas em con -
ceito j~ que existem custos diferentes para diferentes fina

(2 )lidadas.

o economista nos informa que os custos de um dado produto..sao o valor de outros produtos que poderiam ser produzidos
com os mesmos recursos, sendo que o custo dos recursos para
a empresa ~ igual ao valor desses recursos quando aplicados
nos seus melhores usos alternativos. Ou seja, a sua concsi-
tuaç~o de custos faz uso da chamada "doutrina do custo alter
nativo" ou "doutrina do custo de oportunid~dB".Exemplifica~
do. a ind~stria automobilística. para poder dispor de todo
o aço de que tem necessidade dever~ pagar preços capazes de

desviar as quantidades
( 3 )

desejadas de aço de seus outros usos
alternativos.

(1) American Accounting Association - Commitee on Cost
Concepts and Standards - "Tentativa Statement of Cost
Concepts Underlying Reporte for Management Purposes" -
em, W.E.ThoMas Jr. - "Reôdings in Cost Accounting,"
Budgeting and Control" - South Western Publishing Co.
Cincinatti. Ohio- Third Edition - 1968 - pg. 53.

(2) Definiç~o entendida aqui como "enunciaç~o de qualidades
características distintivas" 8 conceito como "id~ia.opi
ni~o" -

(3) R.H.Leftwich - "O Sistema de Preços e a Alocaç~o de Re-
cursos" - Livraria Pioneira Editora - S~o Paulo - 1972-
p g , 144.
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"o P r 8ç o P i) g o paru adquirir os recursos possuidos pela
(4 )

em-
presa - ou seja, os ativos." Entende-se por custo - em

geral dada a uma quantidade
m8nsur~v81, normalmonte, em termos monetSrios, de valor ~8-

lacionada com a criôç~o de recursos Bcon5micos tangíveis ou
intangíveis. Na c once í t ue ç âo de custos usada em administra-
ç~o excluem-se a ~emuneraç~o do capital e a distribuiç~o de
lucro, bem como certos valores relacionados com o risco. (5)

Portanto, o conceito d~ custo como 8nuncia~0 em economia ~
mais abrangente do que aquele usado em administraç~o. Na e-
conomia os custos da produç~o em quea empresa incorre cons
sistem das obrigaç5es exnlicítas e implicItas para com os
proprietários dos recursos. Geralmente os custos administra
tivos compreendem apenas as obrigaç5es explicitas -
gistradas na contabilidade

como re

tos dos economistas, que s~o em geral maiores.
- diferindo dos valores

( 6 )
de cus-

A diferenciação básica gravite em torno do conceito de valo
raçao. Hendriksen discute o assunto dizendo que "a contabi-
lidade coloca ~nfas8 na quantificaç50 das relaç5es econ6mi-
cas e das mudanças econ6micas em termos de uma unidade mone
tária. A quantificaç50 de ativos em termos de uma unidad9
monetária ~ o processo de valoração, embora outras medidas,
como por exemplo
circunst~ncias especificas"

unidades físicas, podem ser relevantes em
(7) indicando que "os conceJ-

tos relevantes de valoraç~o devem estar baseados em valores
( [J )de troca", tanto valores de troca de saída - fundos fu

turos que a empresa espera receber com base no preço de tr~
ca de sua produção - como valores de troca de entrada - me

(4) J.Sizer - "An Insight Into Management Accounting" - Pen
guin Books Ltd. - Middlesex - England - 1976 - pg. 417

(5) American Accounting As socLa t Ion - Opa cito - em ~~.E.Tho
mas J1'. - op. c ít , - p g , 53.

(6) R.H.Leftwich - op. cito - pgs. 144 ~ 145.
(7) E.S.Hendriksen -

Inc. - Ho rnew ood ,
254 e 255.

(8) E.S.Handrikssn - op. cito - pg. 260.

n Ac c ou n t i ri g T h e o r y" - R i c h a r dO. I rw in.
111. R8vised Edition - 1970 - pgs.
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5.3.2.

dida do pagamento efetuado pela empresa na obt8nç~o dos ati
vos n ecess é r í.o s ~

as suas atividades.

Dentre todos os conceitos considerados~ o conceito de valo-
raç~o mais comum em Contabilidade - e portanto na adminis -
tração - é o conceito de custo, qU8 S8 confunde muitas ve-
zes com a pr6pria idéia de valoraç~o cont~bil propriamente
dita. Hendriksen define custo como sendo o preço de troca
"de bens e serviços na época de sua aquisiç~o. "Custo e por-
tanto o 'sacrifIcio econ8mico - expresso em termos monetá-
rios - necessário à obtenção do ativo na forma,
po em que ser~ Gtil as atividades da empresa."

local e tem
( 9 )

Embora um conceito tão amplo como o en~nciado acima encan -
tre um grande nGmero de avlicôç5es deve-s8 reconhecer forç~
samente que n~o existe um conceito de custo que sirva igua!
mente a todas as finalidades. Assim, por exemplo,J.Dean i-
dentifica nada m8GOS que dez pares de tipos diferentes de

custos, cada um deles entendido
r i o ifinalidade espec!f!ca. Em

como o mais adequado a uma
outras palavras, o custo de

qualquer coisa depender~ do objetivo para o qual se determi
(11)na este mesmo custo. Disto resulta que todo sistema

de informaç~o cont~bil dever~ ser estruturado a fim de aten
der a uma multiplicidade de usos cuja base ~ uma classifica
çao de custos adequada que normalmente depend8r~ dos objet!
vos administrativos a que se destina.

Classificação de custos

Em termos amplos, classificar custos significa identificar
cada Item de custo 8 reduzI-los de maneira sistern~tica a

grupos ou conjuntos formados com base em características co
muns. De uma maneira geral, os custos são classificados em

(9) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 267.

(10) J.Dean - "~1anélb8rial Economics" - Prentice Hall -
EnElewood Cliffs, N.J. - 1958 - pg. 258.

(111 Amarican Accounting ASGociation - op. cito - em W.E.
Th ome a Jr. - o p , cito .. pg , 54.
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funç~o de um objetivo administrativo. Considerando-s8 que
as funç5es administrativas podem ser agrupadas em duas gra~
das categorias - plan8jamontu 8 controle -, a classificaç~o
de custos se desonvolvo a fim de atender aos objetivos 8Sp~
cfficos de cada uma daquelas funç5es. Os conceitos de cus-
tos Gte1s para o planejamento 5~O aqueles relevantes para a

tomada de dec1s~o sobre acontecilnentos futuros.snquanto que
os conceitos Gteis ~
sibilitam a execuç~ü

funç~o de controle s~o aqueles que po~
d 1 t :l (12)'os p r e n o s r-e ç e o o s , Vimos que

planejamento 8 controle s~o partes integrantes do processo
de tomada de decis~o e portanto podemos concluir que ~ fina
lidôde de classificação de custos na administração é orien-
tar a escolha de alternativas, que implica, por sua vez, o
conhecimento de dados sobre o futuro, isto ~, o conhocimen-
to de custos futuros. predeterminados ou projetado~.Cabe o~
servar que embora os custos do passado (custos hist6ricosl

Hnao possam ser usados como medida de eventos futurosj eles
sao "frequentemente utilizados em administração como base de

(I31projeção para efeito de planejamento e controle.

Dessa forma, o administrador procurara associar custos com
as alternativas de decisão. Para tanto, teremos que asso-
ciar custos ao objeto de cada alternativa disponIvel. Ideal
mente. portanto~ terIamos um sistema de custo associado ao
objeto de cada alternativa. Embora a abordagem b~sica a ser
utilizada ao fornecer dados para a tomada de decisão seja

(141"custos diferentes para necessidades diferentes", tor
na-se invi~vel criar um sistema de custo especialmente es-
truturado para atender instantaneamente cada
disponivel ao administrador.

a 1t e r n a t.ivo

(12) American Accounting Association - Opa cito - em W.E.
lhamas Jr. - op , cit. - pg. 55.

(13) C.T.Horngrsn - "Cost Accounting - A Managerial Emphasis"-
Prentice/Hall International, Inc. - Englewood Cliffs,
N.J. - Third Edition - 1972 - pg. 21.

(14) C.T.Horngren - op. cito - pg. 23.
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A pr~tica da contabilidade de custos 8 supor necessidades
comuns para um nGmero de alternativas, utilizando-se os ob-
jetos dessas alternativas para a acumulaç~o B classificaç~o
rotineira de custos. 08ssa maneira os custos passam a 5er

1 ssifi j .CIO ,...~1I:l0C a cal05 por ~~~~O~~. dentro das quais os custos sôo
coletados por centros de custo ou unidades de custo. A uni-
dade de custo pode ser uma opBraç~o do processo produtivo.
uma quantidade ou ~olume de produç~o. um contrato ou linha
de produto, dependendo da natureza da indGstria a qual a em
presa pertence. Em Gltima an~lise, todos os custos ineren -
tas a um centro de custo terminam alocados, divididos ou ab
sorvidos pelas unidades da custo.

Usamos o termo custo direto quando podemos aS50c15-10 ~ pro
duç~o de uma unidade de custo atrav~s de obs8rvaç~o física
explicitamente mensur~vel em termos de quantidade do insumo
usado. Custo indir8~~ é aquele que so pode ser associado a

unidade de custo por interm~dio de um crit~rio
(15 )çao.

de aloca -

Podemos identificar tr6s elementos b~sico5 na composiç~o do
custo de produtos industriais:

1. Custo de Material Direto (MO)

S~o todas as mat~rias-primas, peças ou partes componen-
tes que integram o produto final e que podem ser conve-
nientemente associados a unidades físicas específicas

importância,de produç~o. Os demais materiais de menor
ou cuja associaç~o n~o 5 t~o 6bvia, s~o denominados su-
primentos ou material indireto.

2. Custo de M~o-de-Obra Direta (MOD)

~ todo o custo da remuneraçao ~o trabalho explicitamen-
te associado a uma unidade física de produç~o. Aq u e le

(15) A express~o "custo direto" usada aqui refere-s8 t~o s5
mente a uma forma de clnssificaç~o de custos. N~o dev~
ser confundida com o sistema de custeio chamado da
"custeio direto" que abordaremos no ítem 5.4. adiante.
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trabalho que, embora relacionado ao processo produtivo,
n;o possue uma associnç3o 6bvia ~ denominado mão-de-
ohra indtrcta.

o custo de Material Direto som~do
Direta é chamado de custo base ou

ao custo de Mão-da-Obra
(16 )custo primário.

3. Custo Indireto de Fabricaç~o (CIF)

S~o todos os demais custos de produç~o nao abrangidos
pelas categorias anteriores. A soma dos Custos
tos de Fabricaç~o com o Custo de M~o-de-ObrB

Indire-
Indireta

compoe o Custo de Convers~o. Finalmente,se adicionarmos
os Custos Indiretos de Fabricaç~o. o Custo de Material
Direto e o Custo de M~o de Obra Direta, obteremos o Cus
to de Produç~o, (vide quadro abaixo). Os custos indire-
tos de fabricaç~o subdividem-se, por sua vez, em custos
indiretos de. fabricaç~o fixos e variáveis.

MATERIAIS MÃO DE OBRA
~STO+ =

DIRETOS DIRETA ÁRIO

+

--lMATERIAIS +
MAo DE OBRA OUTROS CUSTOS CUSTO

+ INDIRETOS DE =
INOI~~TO -.INDIRETOS INDIRETA FABRICAÇÃO
FABRICAÇÃO

=

CUSTO DE
PRODUÇÃO

(16) Termo usado em A.Matz, O.J.Curry e G.W.Frank - "Conta-
bilidade de Custo" - Editora Atlas S.A. - S~o Paulo
S.P. - la. Ediç~o - 1973 - pg. 51.
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A cQnc8ituaç~Q de custos em fixos e vari~veis ~ geralmente
feita em funç~o do S8U comportamento com r8laç~o
ç6es no nível da atividade escolhida como objeto

a fllJtua~
de custo

"ou de alocBç~o. Frequentemente, utilizam-se as unidades pr~
duzidas ou vendidas como objeto de an~lise para a conceitue
çao de custos em fixos 8 vari~veis, embora outras ativida -
des possam ser objeto da mesma an51ise, como, por exemplo,
nGmero de horas diretas trabalhadas, qUi15metros percorri -
dos, etc.

Se o valor total de um custo apresenta alterações diretamen
te relacionadas às mudanças no nível de atividade, dizemos
tratar-se de um custo v~ri5vel com relaç~o ~quela atividade.
QUflndo seu valor total ten~~ a permanecer constante, apesar
de significativas flutuações no nível de atividade, dizemos
tratar-se de um custo fixo. Isto n~o significa que o valor
total de um custo fixo perman8cer~ sempre constante. Um cus
to ~ fixo somente com relaç~o ~ atividade escolhida para um
dado períodO de tempo.

Obviamente. n emn sernp re a classificação dos custos em uma
dessas duas cateGorias e muito nítida. Este fato tem levado
~ classificaç~o de alguns custos como semivari~veis. Tratam
se de custos cujo valor total é uma funç~o descontínua da .~
tividade permanecendo constante para intervalos de valores
da atividade. Ou então, função que variando diretamente com
o nível de atividade, apresenta um valor positivo quando o

nível de atividade cessa, ou seja, o valor total do custo 8

formado de uma parte constante (fixa) e de uma parte vari~-
vel com relação ~ atividade escolhida.

A impossibilidade de classificar nitidamente o valor total
de um custo como fixo ou vari~vel coloca-nos diante do pro-
blema de sua mensuração. Caso todos os valores que influen-
ciam o comportamento de um dado c~sto fossem considerados
simultaneamente, concluiríamos da precariedade medida
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dos custos fixos 8 vari~v8is possíveis na pr~tica. Isto 8,

ao analisarmos o comportamento do valor total
com rolaç~o a uma dada atividade - na pr~tica

de um custo

que as demais atividades permanecem imut5vais durante o pe-
r{odo de an~lis8.

Cumpre notar que a dist1nç~o entre custos fixos e custos va
ri~veis ~ uma dasposs{veis descriç5es do comportamento do
valor total dos custos relativos a uma dada atividade. e 1m
portante observar que o conhecimento dos padr5es de compor-
tamento dos custos (funç5o de custos) 6 essencial para o

planejamento da empresa e para o processo de tomada de dec1
s~o do administrador.

Muitas vezes f ez v se necessário, no processo de t om.i da ele d e
c i são, o c o n h e C i Ine n t o li e cus tos u r. i t á r i os. o use j a. ~~~3 t o

fotal (custo fixo + custo vari~vel) expresso em termos de

unidades de um objeto de custo apropriado. 05 custos unit~-
rios representam, portanto, uma m~dia que depende do denomi
nadar utilizado. Não devem ser confundidos com custos variá
veis, cujo valor total ~ funç~o (isto ~, mant~m uma relaç;o
definida) com o denominador.

Na nossa breve discussão sobre o conceito de custo vimos
que alguma forma de valoração sempre é necessária no praces

"so contábil - em consequ~ncia, os objetivos da valoraç~o
confundem-se em grande parte com os pr6prios objetivos da

contabilidade.

Um dos principais objetivos da Contabilidade ~ a medida do
Lucro. Para efeito de sua medição podemos conceituar lucro
como o fluxo de bens ou serviços que excede aquele necessá-
rio ~ manutenç~o do capital, sendo que este e entendido co~
mo um estoque (potencial) de riqueza que pode proporcionar

(17) Para uma discuss~o detalhada sobre a r81aç~o entre cus
tos e volume de atividade ou produç~o ver I.P.Dias
"An~lise das Relaç5es entre Custo-Volume-Lucro" em
"Principios de Administraç~o Cont;bilU - Tomo 1 -
E.A.E.S.P./F.G.V. - Julho 19G3 - pgs. I ~ 25.
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~Brviços futuros. (1 fl ) A abordagem corrente para a medido
do lucro de um período B a comparaç~o das Receitas obtidas
com as Despesas incorridas na sua obt8nç~o. Para efeito de
mediç~o de lucro faz-se necess~ria a adequada distinç~o en-
tre os conceitos da ativo e despesas.

Ativo sao direitos a potenciais de serviços
b f~· - i f t (19) O8ne1C10S econom cos ·U .uros , e sp eses

ou direitos a
são mudanças

desfavoráveis nos recursos da empresa. Representam o uso ou
consumo dos bens

( 2 O)
e serviços no processo de obtenç~o de 1'8-

atrav~s de custos n~o expira -ceitas. ~ledimos ativos
dos, ou seja, custos que se relacionam com períodos futuros .

Custos expj.rados sao aqueles que Se relacionam com o •.perlo-
do corrente e apresentam-se sob a forma de despesas ou per-
das 8xtraordin~rias. (21) S~o tamb~m denominados custos do
período.

Durante o processo de produção o custo de mat~ria-prima 8

m;o-de-obra diretas mais os custos indiretos de fabricação
5;0 acumulados como custo do produto e mantidos como ativos
sob a forma de estoque de produtos acabados at~ o instante
da venda. Ocorrida a vendsl os "custos do produto" em esto-

(18) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 126.

(19) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 253.

(20) E.S.Hendriksen - op. cito - pgs. 176 8 177.

(21) Deve-se distinguir entre a medida de uma despesa bas8B
da no custo e a definiç~o da .despesa como uma ativida-
de ou processo -ver E.S.Hendriksen - op. cito pg.
177.
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mercadorias vondidas.»
que transformam-s8 em despesas

( 22)
sob a forma de "custo das

o quadro da
acima.

- .pagIna sEguinte apresenta o processo descrito

de Custos na Contabilidade Financeira.
demonstrando a integraç~o dos dados da Contabilidade

, ( 2:3 )

(22) Custo das mercadorias vendidas ~ uma express~o de am-
pla aceitaçao mas algo imprecisa quandoprocura-s8 es-
pecificar o significado da custo. Custo das mercado-
rias vendidas ~ uma despesa porque trata-se de um cus-
to expirado. f uma despesa tanto quanto comissão SO'-
bre vendas. Custo das mercadorias vendidas 6 frequente
mente chamado também de custos das: vendes , \ler C. T.-
Horngren - op. cito - pg , 32.

(23) Ver I.P.Dias - "Conceitos de Contabilidade de C~stos"-
em "Principios de Administra~~o Cont~bil" - Tomo· 4 ~
E.A.E.S.P./F.G.V. - Julho 1966 - pg. B.
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ESTOQUE EJDE
MAT~RIAS VENDA.S .
PRIMf,S

MÃO-DE-
OBRA DI-

RETA

C. L F.

EMPRESA INDUSTRIAL

menos

PRODUÇÃO ESTOQUE DE
EM 1-----+"'-""" PRODUTOS

PROCESSe I ACABADOS

CUSTOS
DOS

PRODU-
TOS

CUSTO
DA

t1ERCAOO
RIA VEN
DIOA

igual

LUCRO
BRUTO

menos

DESPESfiS AOMI
NIS TRAT IVf\S.
COMERCIAIS E
FINANCEIRAS

igual

LUCRO

LíQUIDO

OBS.- Na empresa comercial os produtos passam diretamente
da conta "estoques" (ativo) para a conta "custo das
rne r c ad o'r i a s vendidas" (despesa), j; que - "nao sao sub

ffi8tidos a
teúdo.

um processo que lhes altere forma 8 con
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5 .4. Sistemas de custeio

Da nossa discuss~o anterior vimos que um sistema de custo
possue, além do objetivo que corresponde à tarefa tradicio-
nalmente desempenhada pela contabilidade de custos - dete!
minaç~o do custo dos ~rodutos para a valoraç~o de estoques
8 apuraç~o do lucro -, o objetivo que consiste na acumula-
ção de custos por ~centro de custos" como instrumento de

'planejamento 8 controle. Vimos que o sistema de custo deve
fornecer ao administrador informações relevantes para o pr~
cesso de tomada de decis~o na empresa.Ou seja, fornecer-lhe
as informaç5es necess~rias para a solução de problemas esp~
cfficos. Para tanto podemos classificar os sistemas de cus-
tos (ou sistemas de custeio) em duas categorias principais:
ccsteio por otdem de serviço, ou por

( 1)
pedido, e custeio por

produtosprocesso. Uma empresa produzindo um ou mais
padronizados continuamente para estoque. por processos de
produção bem definidos. muito provavelmente det8rminar~ o
custo para cada um dos processos. ou seja, usara o custeio
por processo. A ~n~ase no custeio por processo é dada pela
acumulaç~o de custos para todas as unidades produzidas du-
rante um dado intervalo de tempo. ao final do qual o custo
por unidade produzida ~ determinado como um custo unit~rio
mªdio. Este custo mªdio ~ utilizado na valoração do estoque
de produtos acabados e do estoque de produtos em processo.

Outras empresas trabalham sob encomenda. s6 pFoduzem quando
recebem um pedido de um cliente ou uma requisição para est~
que. Os produtos diferem entre si e os pedidos - -nao sao ne-
ceisariamente iguais. o que implica em fluxos de produção
distintos.o custo deverá ser determinado para
requisiç~o ou lote de produção.

cada pedido,

(1) A.Matz, o.J.Curry e G.W.Frank -
tos" - Editora Atlas S.A. -são
ção - 1973 -pgs. 66 e 67.

"Contabilidade
Paulo - SP -

de Cus-
la. Edi-

76



Este sistema de custeio B donominado pusteio por ordem de
sBrvi~o. A 6aracterIstica b~sica para a utilizaç~o do siste
ma ~ a possibilidade de identificar ordens de serviço ou p~
didos individuais em cada um dos est~gios de produç~o.

o fato importante a salientar ~ que a determinaç~o do custo
do produto em ambos os sistemas de custeio ~ um processo de
determinaç~o de m~dias. D ·custo unit5rio para efeito de va-
loraç~o de estoques ~ obtido pela divis~o de custos acumul~
dos por alguma medida de produç~o. A distinç~o b&sica entre
os dois sistemas de custeio ~ a dimens~o do denominador: no
custeio por ordem de serviço referimo-nos a um nGmero limi-
tado de unidades produzidas, enquanto no custeio por proc8~
50 falamos em grandes quantidades.

Independentemente do sistema de custeio utilizado. C. T.
Horngren classifica-os em: 1. sistema de custo efetivo, on-
de o custo do produto 6 o resultado da adiç~o dos custos e-
fetivamente incorridos de material direto, mão-da-obra dire
ta e custos indiretos de fabricaç~o; 2. sistema da custo-------------------normalizado. onde o custo do pruduto 8 resultante da adi -
ç~o dos custos efetivamente incorridos de material direto e
mãO-da-obra direta e um custo indireto de fabricaç~o pr~-d~
terminado ou "normalizado". Ou seja, utilizam-s~ fatores

custos indiretos de fabripr~-deter~inarlos de aplicaç~o dos
(2)

e 3. sistema de custo padrã~, onde valores pr~-caça0;
determinados de material direto e m~o-de-obra diieta s~o u-
tilizados al~m daqueles para custos indiretos de fabrica-
ção. Define-se custeio padr~o como a preparaç~o 8 o uso de
custos predeterminados. sua comparaçao com custos reais e a
an~lise dos desvios para a determinaç~o de suas causas. Cus
tos padr5es sao valores previamente determinados para o cus

(2) Dada a sua pr6pria natureza os custos indiretos de fa-
bricaç~o n~o podem ser especificamente identificados
com unidades físicas de produto. Entretanto os custos
indiretos de fabricaç~o 850 aplicados por necessidade
da pr6pria administraç~o como uma aproximaç50 dos cus-
tos dos diferentes produtos. Basicamente esta informa-
ç;o ~ utilizada para a d8terminaç~o de preços. apuraçao
do lucro 8 valoraç~o de estoques. C.T.Horngren - "Cost
Accounting - A Managerial Emphasis" - Prentice/Hall
Int., Inc. - Third Edition - 1972 - pg. SO.
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to de materiais dir8tos~ custo de m50-de-obra direta e cus-
t os iinHretos de f ab rdce ç é o aplicáveis a um produto ou 5e1'-

viço. Repres·sntam um m~toJo
proLiuçao de um bem ou a presteç30 de um serviço.

cuidadosamente planejado para a
( :3 ) Cus-

tos padr0Gs s~o a t~cnica mais comumente utilizada,devida a

sua moior simplicidade 8 utilidade em relaç~o a outras t~c-
n Ices , quer para a d e t e r-m Ln e ç á o d o ocu s t o dos produtos. quer
para fins de planejamento e controle.

Pe re Le Le m cn t e à escolha de um sistema de c us t e í o , o adminis
trador deve decidir qual o m~todo de valoraç5o
a ser usado. Como j5 foi dito. a valoração de

de estoqu8B
estDques 8

uma informaç~o b~sica para a apuração do lucro do exercício
e, portanto. instrumento fundamental para a avaliação e

controle de desempenho. Entretanto. a import~ncia do m~todo
de valoraç~o de estoques tambªm est5 associada a qualidade
e relev§ncia da informaç~o que dela se origina para o pro -
cesso de tomada de decisão em geral e para a
preços em particu.lar.

decisão sobre

A discuss~o gira em torno da pergunta: Que custos devem ser
"ativados" e quais devem ser considerados cdmo despesas do
perfodo? Na abordagem tradicional - tamb~m denominada "cus-
teia por absorç~o" - al~m dos custos de material e rnão-de-
obra diretos os custos indiretos de fabricação
dualizados e a somatóría destes três elementos

sôo Lnd í.v L>
de custos

~ associada a cada unidade de produto. Portanto. os custos
indiretos de fabricaç~o se incorporam ao custo de cada pro-
duto, são "ativados" sob a forma de "estoque de produtos a-
cabados" e lançados como despesas no instante da venda. sob
a forma de "custo das mercadorias vendidas". No método do
"custeio rJ:i.reto"- também chamado de custeio variável ou

custeio marginal - somente os custos indiretos de fabrica-
ç~o vari~veis s~o asso~iados a cada unidade de produto e

(3) para uma ampla B detalhada abordagem sobre Custo 8 Cus-
teio Padr~o e Orçamento flexível. vide C.T.Horngren -
op. cito - peso 186 ~ 290.
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portanto "ativados". A parte fixa dos produtos indiretos
de fabr1caç~o i lAnçada diretamente como despesas do perío-
do. No custeio direto, portanto, a diferença est~ na exclu-
s~o dos custos indiretos de fabricaç~o fixos do valor dos
estoques.

Os dois m&todos de valoraç~o de estoques (4) podem ser us2

dos indistintamente, quer com um sistema de custo normaliza
do, quer com um sistema de custo padr~o. Assim, teremos os

ques:
seguintes m~todos possíveis para a valoraç~o

( 5 )
de e s t o . >

1. Custeio por absorç~o normalizado - custo efetivo para
materiais e m5o-de-obra diretos mais custos indiretos
de fabricaç;o (fixos + vari~v8i5) pr~-det8rminados.

2. Cust8.io por absorç~o padr~o - custos pr~-d8terminados
para materiais ~ m~o-de-obra diretos mais custos indi
retos de fabricaç~o (Fixos + vari5veis) pr6-determin~
dos.

3. Custeio direto normalizado - custo efetivo para mate-
riais e m~o-dG-obra diretos mais custos indiretos de

fabricaç50 vari~v8is pr~-determinados. Os_custos indi
retos de fabricação fixos são excluídos.

(4) Uma distinção deve ser feita entre:

l.m~todos dedeterminaç~o das quantid~des físicas em
estoque (tamb~m chamados de m~todos de "controle de
estaques"): m~todo perí6dico de contagem. m~todo per
manente. combinaç~o peri6dico mais p8rp~tuo e m~to~
dos para B det8rminaç~a de valores totais (m~todo do
lucro bruto e de varejo). Ver E.Hendrik.sen - "Accoun
ting Theory" - Richard O.Irwin. Inc. - Homewood, -
111. - Revised Edition - 1870 - pg. 316.

2. m~todos de valoraç~o de estoques: valores de saída
ou valores de entrada - os.valores de entrada in-
cluindo o custeio por absorç~o. o custeio direto e o
custo padr~o. Idem - pgs. 270 ~ 278 e pgs. 317 ~ 331.

3. m~todos de associaç;o de custos com unidades físicas
em estoque cujos exemplos mais conhecidos s~o:
ponderada, primeiro que entra-primeiro que sai
~ltimo que entra-primeiro que sai (LIFO). Idem
334 ~ 355 B C.T.Horngren - op. cito - pgs. 554

m~dia
(FIFO) •
-pgs.
à 558.

(5) C.T.Horngren - op. cito - pg. 311.
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4. Custeio direto padrão - custos pré-determinados para
materiais e m;o-de-obra diretos e custos indiretos
de fabricaç~o vari~veis~ Os custos indiretos de fa -
bricaç;o fixos s~o excluídos.

A abordagem pelo uso do custeio direto permite isolar-so o
valor total dos custos fixos que devem ser amortizados an-
tes da determinaç~o do lucro l!quido. Isto tem contribuído
para a sua crescente adoção para efeito da medida de desem-
penho e análise de custo, já que salienta o total de custos
fixos que devem ser amortizados, permitindo que o adminis -
trador determine a "contribuição" que cada produto ou linha
de produtos presta ~ amortização dos custos fixos totais e

em Gltima an~lise para o lucro. Comparado com o si~tema tr~
dicional - custeio por absorç~o - o custeio diret~
de maneira diferente sobre o lucro, uma vez que os
fixos de produç~o são encarados como despesas do
do - e lançados diretamente contra as receitas - em

influe
custos

,perlO-
vez de

custos dos produtos lançados como despesas somente no p8rí~
(6)do correspondente a realizaç~o da venda.

As diferenças na apuraç~o do lucro t~m sido o ponto central
da divergência quanto ao uso do custeio direto na contabili
dade financeira para efeito de relat6rios externos. N~o nos
compete Ileste texto discutir o m~~ito da controv~rsia, mas
apenas salienta~ que para efeito de tomada de decis~o torna
se útil a separaç~o entre custos fixos e variáveis. de modo
que os relat6rins internos para avaliaç~o 8 controle deve-
riam enfatizar a abordagem do custeio direto ou o conceito
de contribuiç~o. Para efeito de relat6rios externos a essªn
cia da discuss~o resume-se na determinaç~o da classificaç~o'
mais adequada para os custos indiretos de fabricação fixos.
Se entendidos como custos associados a cada unidade de pro-
duto ser~o incorporados ao estoque e liberados como despe-

(6) C.T.Horngren - Opa cita - pg. 311.
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Sé!S no instante da vend'" j j tu 08 cal í:l prol ut O. Se consideré:Hio:;

do no instante de Sua ocorr~ncia.
período s~o lançados como

(7)
despesas do per{o-como c u s t o s de

NOSSrJ discussôo a r e spa í t o J o .t "t dao" t ,_ C O n C e J. o s e m 8 o o s d e valor a

nos sa·lien~ar qua jmpor·t~jnc·~~ j tLo - ~ • I . c •••. ci pura o processo' e ·ornc3da de

ÇdO 8 f) j~8 t 8,"'"a L~ o' 8 C U c t 8 J' () I - . l ~- ~. Jara a apuraçao 00 lucro permitiu

c7) Para uma discuss~o mais detalhada da utilizaç~o ou nao
do custeio direto para efeito de apuraç~o do lucro, vi-
de:

~
t
I

í

P.E.Fess & W.L.Ferrara "lhe Per10d Cost Concept for
Incom8 Measurement - Can it be defended?" - lhe Accoun-
ting Revieew -. Det. 1961 - pg. 598 - onde os autorss a
presentam a argumentação a favor do custeio por absor-
s:ao, e

C.T.Horngren & G.H.Sorter -"Direct Costing for External
Reporting" The Accounting Review - Jan. 1961 - pg.
84 onde os autores arzumentamque o custeio vari~ve1
(direto) ~ superior ao custeio por absorç~o na teoria
(conceitualmente) 8 na pr~tica (pragmaticamente) para a
apuração do lucro.
E.S.Hendriksen "Accounting Theory" -
276 - para uma ava1iaç~0 comparativa dos
absorç~o e direto.
Veja tamb~m G.Amerman - "Facts about Oirect Costing for
Profit Determination" em H. R. Anton e P. A. Firmin
"Contemporary lssues in Cost Accounting - A disci81ine
in transition" - Houghton f'1iffin Co. - Boston - .z" edi
tion - 1972 - pg s , 426 à 440. e --
Y.Ijiri, R.K. Jaedicke e J.L.livingstone - "Theeffect
of Inventory costin~ methods on Full and Oirect Costing"
em H.R.Anton 8 P.A.Firmin - op. cito - pgs. 441 à 452
pAra uma an~lisé quantitativa comparativa entre o cus-
teio por absorç~o e direto, sua influ~ncia sobre a de-
terminaç~o do ponto de equilibrio e dos luc~os.

o p , c ít , - pg.
custeios por

81



decis~o em geral e para a d8CiB~O sobre preços em particu-
lar. O processo de tomado de d8Cis~o. dada sua complexida-
de, n~o segue padr5es pr~-dBtBrminados B g8ralmente as d8C!

~soes surgem como resultados do trabalho 8 considerações
de um grupo de pessoas. Na maioria das vezes, a decis50 ~ o
resultado de um esforço coletivo, onde os dudos de custos
sempre 8st~O presentes. Tendo analisado as características
da v~ri~vel custos e dos diversos sistemas para sua identi-
ficaç~o e mensuraç~o. cumpre analisarmos os dados de cus-
tos relevantes para a tomada de decis~o sobre preços.
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6.

6. 1•

AS OECISOES DE PREÇOS

A natureza da tomada de decis~o do preços

Como observamos no início deste trabalho, adotamos a equiv~
l~ncia das express68s "adm1nistra~~o de preços", "tomada de
decis~o de preços" 8 "apreçamento", entendendo por "políti-
Ca de administraç~o de preços" o conjunto de princIpios e
~~oC8dim8ntos necess~rios ~ determinaçffio de preços dos bens
ou serviços produzidos pela empresa. Faz-se nec8ss~rio, nse
ta altura, uma an~lise da natureza da tomada de decis~o de
preços, procurando identificar as características amplas
dos problemas de administraç~o de preços.

Em termos gerais. os principais elementos de toda decisão
de preços s~o id~nticos aos principais elementos de toda de

(1)cis~o em administraç~o~ Quando discutimos a tomada de
decis~o vimos que no caso de aus~ncia de objetivos para em-
presa nenhuma decis~o racional poderia ser tomada. Caracte-
rizamos a tomada do d8cis~o como um processo de atingimento
de objetivos. Em particular, uma decis~o racional de preços
s6 i possível na presença de objetivos que a empresa procu-
ra atingir quando estabelece o preço de seus produtos. Vimos
tamb~m que a tomada de decis~o sobre preços envolve um ex-
tenso n~mero de vari~veis de natureza interna e externa a
empresa - que se interrelacionam de maneira complexa. A bu~
ca da compreens~o desse interrelacionamento nos leva ~ cans
truç~o de modelos nos quais se procura isolar as vari~v8is
relevantes ao problema. especificandQ as características a~
pIas das relações entre aquelas variáveis e expressando-as
de maneira operacional. A construç~o de um modelo implica a
necessidade de projeções de valores das vari~veis. o que d~
termina a escolha do m~todo de projeç~o e a coleta da infor
maçao a ser usada como dado de entrada para o m~todo de pr~

(11 D.C.Hague - "Pricing in Business" - George Allen &
Unwin Ltd. - London - 1871 - pg. 19.
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6 • 2 •

6.2.1.

jeção. ( 2 )

s6 ent;o a dBCis~o deve ser tomada. Dado o problema de pre-
ços, como definido no modelo. juntamente com os

da empresa, procura-S8 determinar a alternativa
n08 aproxima daqueles objetivos.

objetivos
que mais

Tivemos oportunidade de descrever v~riostipos de estrutura
de mercado como identificados pela teoria econ6mica. Para e-

feito da tomada de decisão de preços. a teoria econ5mica
nos fornece modelos normativos que procuram explicar a for-
mação de preços em uma economia de mercado. Analisaremos a
seguir os principais modelos de formação de preços da Teo-
ria Ec on ôrnlce , Na formulação desses modelos s upoe+ se que o

objetivo da empresa seja a maximização dos lucros e que o

administrador possua o conhecimento completo das funções de
custo e de demanda da empresa. Trata-se evidentemente de hi
p6teses simplificadoras que possibilitam antecipar o compo~
tamento da empresa face a diferentes situaç5es de concorr~n
cia e demanda. Estas hip5teses, embora Gteis na explicação
dos mecanismos de formação de, p r-eç os ;.Lí m.í t em a a sua aplJc~
bilidade na pr~tica empresarial. Contudo a an~lise desses
modelos 5 n8c8ss~ria para a compreensão dos fundamentos do
problema de formaç~o de preços permitindo-nos a partir de
suas pr6prias limitaç5es entender a complexidade da efetiva
tomada de decisão de preços pelo administrador.

A formação de preços na teoria econômica

A formação de preços na concorr~ncia pura

As condiç5ss necess~rias para a exist~ncia de uma concorren
cia pura s~o aquelas que prevaleceriam em um mundo isento
-de "atritos" caracterizado pela insignific~ncia de cada uni

(2) C.T.Horngren - "Cost Accounting -
Prentice/Hall Intarnatlonal. Inc.
N.J. - Third Edition - 1972 - pg.

A Managerial Emphasis"-
- Englewood Cliffs.
782.
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dada econ6mica individual diante do mercado.Da nossa discus
sao sobre a natureza da demanda na concorr~ncia pura, vimos
que a empresa pode vender qualquer quantidade do produto p~

lo mesmo preço unit~rio, fixado pelo mercado. Em um r e g imo

de concorr6ncia pura. uma voz quo o preço do produto 8 fi-
xO,a variaç50 da roceita total, proveniente da variaç50 de
uma unidade de venda, ~

( 3 )produto. Em outras
igual ao preço unit~rio.

necessariamente igual ao preço
palavras, a receita marginal é

( 4 )

do

Sendo a demanda para a empresa, no regime de concorr5ncia
pura, perfoitamente 81~stica - e igual em todos os nIveis
possfveis de produç~o ao praça unit~rio - concluImos que a

~urva de recoita marginal da empresa coincide com sua curva
de procura (segmento de reta horizontal pd = pMR, na figura
6. 1) •

.A.. curto prazo, a maximiza~~o do lucro ~ obtida ao ~ível de
produção n'o qual o- custo marginal (f'1C) iguala a r eceLt e mar
ginal (MRl ou preço, ou seja, ao nível de produç~o x •

(5)

At~ ~qu9le nível um aumento dA produç~o significaria um au-
men tom a i o r na rec 8 ita do que n o S cus tos (MR:::...f4 C l . A 1 é m d a

quele nIvel um aumento de produç~o implica aumentos de cus-
tos maiores que os correspondentes aumentos na receita
(MR L ~1C).

(3) R.H.Leftwich - "O Sistema de Preços e a Alocaç3o de Re-
6ursos" - Livraria Pioneira Editora - S~o Paulo - 1972-
p g , 185.

(4) DefinA-s8 receita marginal como a variação na receita
total da empresa quando ocorre uma variaç~o unit~ria no
volume fIsico de vendas.

(5) Na verdade a .empresa me x í mã z'e o lucro - Oll'm í n t m Lz e o
prejuízo - quando produz lima quantidade em que MC = MR
(ou preço). Há, entretanto, uma exceção: se o preço de
mercado for menor do que o custo vari~vel médio, o pre-
juIzo ser~ m{nimo (igual aos custos fixos) quando dei-
xar de produzir. Ver R.H.Leftwich - op.cit. pgs.18G
à Hl8.

85



F I G U R A 6,1
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6.2.2.

Ao n Iv e í de p r-o uu ç âo x a empresa 8St~ obtendo lucros adi-
c i n n ,3 i s , o LJ S e j i:l r 3.u C r iJ S d C i rna Li o l' (3 t o r rio n o r Ini;l1 S o b r (3 o

c e p ít e l .i nv e st I d o , itltc ó, e c í.rne d e uu e l e qUE:; s e r í e ob t Lrí o

e m u rn u s o a 1 t e r na t i v o. Gr ê:1f :l.C e rne nte (f :l.g u r fl 6. 1 ) • e s t 8 1 u c r o

8xcedenta corrosponde 60 r8t~ngulo ARpC. representando a di
ferença entre o preço de mercado 8 o custo total m~dio (AC).
A exist~ncia de lucros excodentes em regime de concorr~ncia
pura promover~ a Qxpansao da oferta -quer pelo ingresso de
·novas unidades produtoras na indGstria. quer pela expans~o
das existentüs - pressionando os preços para baixo. O equ!
l!brio no longe prazo ser~ atingido quando o preço tendE a
igualar-se ao valor mínimo do;custo m~dio total (AC), desin
centivando a entrada ou saIda de unidades produtoras da in-
dGstria pela aus~ncia tanto de lucros excedentes como de
prejuízos. Para a empresa 'individual a situaç~o de equilí-
brio no longo prazo é apreS38ntada na figura 5.2.

A formação de preços no monopólio pur.o

Nestas circunst;ncias. vimos que a curva de demanda para a
empresa monopolista ~ a própria curva de demanda para a 1n-
d~stria. A empr.esa monopolista procurar~ determinar o par
quantidade-preço sobre sua curva de demanda (figura 6.3)que
maximizar~ a diferença entre receitas e custos totais,ou se
ja. quando a receita marginal iguala o custo marginal
(MR = MC). maximizando portanto seu~ lucros no curto prazo.
Na figura 6.3 os lucros são m~ximizados ao nível de produ-
ção x. Para níveis de produção abaixo de x a receita mar-
ginal ~ superior ao custo marginal (MR ~ MC). Portanto, ao
aumentarmos a produção os acr~scimos ~ receita total
ram os acr~scimos ao custo total aumentando o lucro.

supe-
Acima

do nível de produção x ocorre o i nver 5 o (r1R ..c:: MC) e o 1u-
ero diminue. Tanto no curto co."rnono longo prazo a empresa
monopolista maximizar~ ~eus lucros ao nível de produção que
iguala o custo marginal ~ receita. marginal (MC = MR).O BjU~
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6.2.3.

tamento básico que o monopolista necessita fazer para
ter sua posiç~o maximizadora de lucros no longo prato

man-
~
e a

mudança da escala da empresa. A escala da empresa a ser US~

da ~ configurada pela 5ituaç~o em que Eua curva de custo m6
dia de curto prazo tôngencia a curva de custo médio a longo
prazo, ao nível de produção que maximiza os lucros. Nestas
circunst~ncias o custo marginal de curto prazo ~ igual ao
de longo prazo e tamb~m igual ~ receita marginal ~quele n!-

- ( 6 )vel de produçao.

Formaç~o de preços na concorr~ncia monopol{stica

A existência de diferenciação - real ou imaginária ~ entre
os produtos oferecidos pelos numerosos vendedores a um gre~
de nQmero de compradores implica que a curva de demanda pa-
ra a empresa individual em um regime de concorrência monop~
lística. embora apresente elevada elasticidade, -nao seja
perfeitamente elástica como na concorrência pura.

No curto prazo, vemos pela figura 6.4 que a empresa operara
a um' nível de produç~o de x unidades de modo a igualar
custo marginal a receita marginal, maximizando seus lucros
(demonstrado na figura pela ~rea do ret~ngulo ABpe). Da mas
ma maneira que no regime de concorrência pura, também no r~
gimede concorrência monopol{stica a presença de lucrus ex-
cedentes promovera o aumento da oferta - tanto pela entrada
de novas empresas na indQstria como pela e~pans~o das unid~
des j~ existentes - pressionando os preços para baixo, da
modo que a tendência no longo prazo seja a sua eliminaç§o.
Na geomet~ia da figura 6.4 a curva de demanda d se deslo-
caria progressivamente tendendo a tangenciar a curva de cus
tos totais médios AC ao nível de produç~o x. Falamos em
termos de tend~ncia uma vez que a teoria econ5mica reconhe-
ce que embora o grau de semelhança entre produtos em concor

(6) R.H.Leftwich - op. cito - pgs. 219 ~ 222.
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6.2.4.

r;ncia monopolIsticA seja bastante elevado
B 1imi n a r' c o iTIp la t a tn n n t 8 é3S d i f e !'e n c j a ç Õ D S

não é p o s s f v e I
(i')e x ín t e n t e s ,

impedindo a total eliminaç~o dos lucros excedentes na indGs
tria. Tanto no curto cOmo no longo p~azo a maximiznç~o dos
lucros da Bmpresa em concorrência rnonopolística implica a

tentativa de igualar seu custo marginal a sua receita ma~g!
nal.

Formaç~o de preços em um oligop6lio

.Um oligop61io ~ um regime de mercado em que uns poucos pro-
dutores ri~ais controlam a oferta de um produto ou serviço
(que pode ou n~o ser homog~neo). A principal característica
dos mercados oligopolistícos ~, portanto. o pequen~ numero

( 8 )de vendedores. A curva de dBmanda em um oligop6lio te~
de a ser indeterminad~. Seu grau de determinaç~o depende do
conhecimento que a empresa tem da reaçao dos concorrentes
dada a interdepend~ncia existente.entre as empresas neste
tipa de estrutura ~8 mercado. Por seu turno, o conhecimento
da reaç~o dos concorrentes ~ funç~o do grau de entendimento
existente entre as empresas da indGstria. As situaç5es de

coniv~ncia organizada caracterizam um cartel onde no cu~to
prazo a formaç~o do preço para a indGstria toda é aquela
que prevalece no caso de um monopólio. O slLu cros
mizados ao nível de preço e produç~o, .onde a receita margi-
nal iguala o custo marginal da indGstria. ~ada empresa ind!
vidual deveria produzir a quota para a qual o custo margi-
naI de curto prazo iguala a receita marginal da indústria.
Quando o grau de organizaç~o diminue, embora ainda permane-
ça um acordo informal entre as partes - situaç~o caracteri-
zada pela liderança de preços exercida por um dos partici -
pantes da ind~stria - o preço tender~ a ser menor e a pro-
dução maior. (9)

(7) A razão b~5ica encontra-se na maior ou menor mobilidade
(ingresso e retirada) de recursos da indGstria.Ver R.H.
Leftwich - op. cito - pgs. 282 ~ 286.

(8) B.P.St:i.gum 8 r·1.L.Stigum - "Economia" - Editora
BIDcher Ltda. - são Paulo - 1973 - pg. 260.

Edgard

(9) S.C.Webb - "Managerial fconomics" - Houghton Mif~lin
Co. - Boston - 1976 - pgn. 315 à 316.
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No oligop61io caracterizado pela açao isolada 8 ind8penden~
te das empresas participantes as probabilidades de uma gU8~
ra de preços s~o elevadas. Muitas s~o as causas possíveis
para uma glJSrra de preços. mas todas elas derivam da situa-
ç~o da interd8pend~hcia entre os vendedores. Em uma indús-
tria nascente. as empresas participantes provavelmente des-
conhecem a reaç~o dos seus concorrentes ou ainda
uma posiç~o no mercado. fato que pode gerar uma

(10) C l'd M da indu-stria. apreços. ,om a canso 1 açao

lutam por
guerra de
tendência

para maior inªrcia na rnovimentaç~o dos preços se acentua.As
empresas temem uma guerra de preços e passam a se utilizar
de outras vari~veis al~m do preço para conseguir maior par-

( I 1 )ticipação de mercado.

~~ longo prazo temos dois tipos de ajustamento possíveis na
ind~stria oligopolIstica. As empresas podem adotar qualquer
escala de produç~o desejada e podem ocorrer ajustes na
d~stria. tanto pela entrada de novas empresas como pela

in-

da de antigas. Na presença dos acordos formais ou informais
entre os participantes da indústria. a empresa poderá ajus-
tar sua escala de maneira conveniente j~ que ~ possível pr~
ver com boa chance de acerto a divis~o do mercado e o nível
de produção para cada empresa. No oligopólio caracterizado
pela ação independente dos participantes. o receio de uma
possIvel guerra de preços pode conduzir a escalas de prcdu-
ç~o bem determinadas e a uma razo~vel segurança quanto ao
tamanho a ser adotado. Em ambas as situações o grau de cer-
teza quanto ~ escala de produç~o da ind~stria nao implica
necessariamente que o tamanho ótimo ser~ adotado pelas em-
presas individuais. A escala de produçQo adotada -sera a que
produza a quantidade de produto prevista ao menor custo
dio possível.

-me-

A facilidade de entrada de empresas na indústria oli~opoli~
ta condiciona seu grau de organ1zaç~o. A exist~ncia ou nao

(10) Esta situação é claramente ilustrada na indústria de
mini-computadores - Ver Business Week - "Computers -
The Pric8 Busting Race for Market Share" - July lI,
1977 - pgs. 388-1 à 380-1.

(11) A indGstria de papel e celulose nos Estados Unidos se
constitue em interessante exemplo desta situaç~o - Ver
Business Week - uHow Slow Growth 19 Remaking the Papor
Industry" - May 2, 1977 - pgs. S4 ~ 60.
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6.2.5.

do oligop61io ser5 funç~o da dimens~o do mercado em r81aç~o
ao tamanho 6timo da empresa. Uma indGstria lucrativa atrai-

~ra uma oferta maior prossionando os preços para baixo. A ex
pansao da oferta c8ssôr~ quando o preço igualar os custos
m~dios de longo prazo das empresas. Se apesar da expansao
de oferta o mercado for suficientemente pequeno para que o

comportamento de cada empresa continue influenciando o das
demais, o oligop61io continua existindo. Se o mercado for
suficientemente amplo de modo a comportar um n~mero do e~-
presas tal que seu comportamento n~o seja interdependente,a
estrutura de mercado encaminha-s8 para a concorr~ncia mono-
pol{stica ou para a concorr~ncia pura.

As limitaç5es dos modelos da Teoria Econ5micB

Temos salientado ao longo desta dissertaç~o que a melhor rn~

neira de analisar os problemas de tomada de d8cis~o na em-
presa 6 atrav~s da construç~o de modelos onde s~oconsidBra
das as relaç6es fuhcionais entre as vari~veis relevantes.Es
pecificamente na tomada de decis~o de preços procura-se i-

dentificar o relacionamento entre as vari~veis custo, volu-
me de produç~o 8 receita de vendas (oferta e demandal.Vimos
que a teoria econômica nos fornece modelos normativos de
formaç~o de preços, que procuram explicar os mecanismos de
formaç~o de preços dentro das hip6teses que formula.Tivemos
oportunidade de analisar quatro desses modelos: concorrên -
cia pura, monop6lio puro, concorrência monopolfstica 8 oli-
gopólio. As dificuldades surgem exatamente quando da passa-
gem da teoria de preços, como construída pelo economista,
para a tomada de decisão de preços como necessária às 5itu~
ç6es particulares específicas do administrador. Uma grande
parte dessas limitaç5es se origina nas hip6teses
das quais os modelos se desenvolvem.

a partir

94



A teoria 8con6mica entende que a empresa A o administrador
na tomada de d8Cis~o sobre preços visam a maximizaç50 dos
lucros. Embora v~lido como objetivo permanente de longo pr~
20, sabemos que o administrador se utiliza de outros objet!
vos em substituiç~o ou em complementaç~o ~ maximizaç50 dos
lucros no curto prazo. Alem dos impedimentos de ordem orGa-
nizacional que tornam difícil para a empresa atingir o obj~
tivo de maximizaç~o de lucros (12) Kotler entende que a ma
ximização de lucros nem sempre e o objetivo imediato da po-
lItica de preços da empresa. Ele identifica pelo menos cin-
co objetivos diferentes de natureza mais concreta utiliza-

(13 )
.d os na prática.

1. Penetração de mercado. Algumas empresas estabelecem
preços relativamente baixos de modo a estimular o

cresci~ento do mercado e obter maior participação no
mesmo.

2. Penetração seletiva de mercado. A empresa procura 58

beneficiar do fato de existirem camadas da população
que estão sempre predispostas a pagar um preço muito
mais alto do que outros segmentos do mercado.

3. Recuperaç~o de caixa. Algumas empresas procuram esta-
belecer um preço que conduza a UMa r~pida geraçao de
caixa.

4. Objetivos satisfat6rios. Algumas empresas procuram ob
ter uma taxa de retorno considerada satisfat6ria (n~o
maximizadora) para os níveis de investimento
incorridos.

e risco

5. Promoç~o da linha de produtos. A empresa 8stabelecer~
o preço para um dado produto de modo a promover a vcn
da da linha do produtos como um todo em lugar da ob-
tenç;o de lucro para o pro~uto individual.

(12) D.C.Hague - op , cito -. pg. 20.

(13) P.Kotlsr - "Marketing Management - Analysis, planning
and contral" - ~renticB-Hall, Inc. - Englewood Cliffs-
New Jersey - 2n Edition - pgs. 520 ~ 521.
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A segunda hip6tesB feita p~la teoria econ6mica ~ a de que a
tomada de d8ci~~o na empresa maxi~izadora de lucros i feita
com base Bminentemente racional, ~ luz de um completo conhe
cimento des vari~v8is relevantes. Sabemos, entretanto, que
seres humanos n;o apresentam sempre um comportamento racio-
nal no trato de assuntos econ6micos e que ~ significativo o

grau de desconhecimento sobre receita de vendas, volume de
produç~o 8 custos ~ var1~veis relevantes para a tomada de
decis~o gobre pre~os -, principalmente em 1nd~strias com p~

queno nQmero de produtores com linha de produtos diversifi-
cadas. (14) H~ que S9 reconhecer. entretanto~ que os mode-
los da teoria econ6mica objetivam. mais do que
um instrumental ; disposiç~o do administrador

servir como
na solução

fjOS problemas específicos de sua empresa na área de preços,
a explicação da formação de preços do ponto de vista do ob-
s~rvador externo ~ empresa. "Est~ evidenciado que na pr~ti-
ca da administraç~o. as decis5es envolvem muito mais do que
o ~stabelecimento da igualdade do custo marginal com a re-
ceita marginal para fins de determinaç~o do volume deprod~

N ( 15 )çao e preços."

Diante desta constatBç~o explica-se a necessidade do desen-
volvimento de outros modelos al~m daqueles apresentados na
economia. a fim de informar a tomada de d8cis~o pelo admi-
nistrador faCE a problemas localizados. minimizando o grau
da incerteza com que ele se defronta. Trata-se. pois, do de

senvolvimento de modelos que permitam operacionalizar a to-
mada de decis~o sobre preços.

o uso de modelos na tomada de decis~o implica a considera-
ç~o de fatores que se interrelacionam de maneira Bxtremamen
te complexa. se quisermos levar em conta todas as vari~vais
relevantes simultaneamente. Idealmente, a consideraç~o s1-
mult~nea das vari~veis relevantes no desenvolvimento desses

------,---
(14) D. C. Hague - o p , cito - pg. 23.

(15) O.V.Harper - "Price Policy and Procadure" - Harcourt.
Brace & World. Inc. - New York - N.Y. - 1966 - pg. 12.



6.3.

modelos nos conduziria a docis5ss 6timas sobro p~eçoG.

A detErminaç50 dHS vnri5vei3 relevantes 8 a complexidade do
S 8 U }' 8 1a c :i o f1 a íTi8 n t o [J p r 8 S e í1 t ern .. S f;] c orn o G é r :i a !.:; 1 i rnJ. t a ç Õ i·3 ~) Ln -
postas na pr~t1ca. O dB~envolvim8nto na pr5tica de mor10103

que permitam ao administrador aproximar-58 da d8cis~o 6tima
de preços ~ um dos principais objetivos da adm1ni5traç~o de
preços.

A import~ncia da vnri5vel custo na formulaç~o de modelos pn
ra a formaç~o de preços

Ap e se r 'elo d í f Lc u l.o e d r. para iJ construção de mo d e lo s na toma-
da de d8cis~o sobra preços, identificamos as vari5veis b~si
cas que comp5em B sua Bstrutura: receita de vendas, custo 8

volume de produç~o.

oetivemo··nos na apresentação do meio ambiente da empresa
procurando analisa~ a natureza tanto da dematlda com que ela
se defronta como da ind~stria a que pertence, a fim de ca+
racterizarmos a~ vari~veis externas relevantes B tornada de
detis~o sobre preços.

Apresentamos Lg ue Lmo n t e uma êliiálj.se c et s lhed e do
informaç~o cont~bil e a funç~o da vari5vel custo
50 de tomada de d8cls~0 da empresa.

flux·f) de

no pro cas r

Vimos como a Teoria Econ6mica desenvolve modelos normativos
procurando explicar o mecanismo de formaç~o de preços. Ana.-
lisamos tamb~m as limitBç~8s dessa abordaEem no encaminha-
menta dos problemas cotidianos na ~rea de preços. S u g e r~~.u-

58, ent~o. a construç~o de modelos que pudessem superar a-
quelas limitaç5es, adaptando-se melhor ao ambiente de toma-
da de décis~o na empresa. N~o S8 pretende negar a validuds.
1''\8 S mo p ,3r c1 o a d In :i. r. :i. s t r' a do r. (j o s mo d 8 1o 5 e c o 1'1 Õ rn i c D S. mas p r ~_
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cura-se dot~-10 de lnstrumAntos mais adequados ~() sua fUiI-

ç;o, modelos que sejam funcionais porque pnrmiteM operacio-
na 1 i Z éJ r fi ri 1v 8 I' da 8 rnp r G S i'l d t o ma d a d e d e c i são d 8 P r e r;o :J • E.:::

ta busca de modelos funcionais muito provavelmente 8StG na
base da ã mp ort Sn c t e a t r t bu í o e ã variável custo na tomada de
decis~o de preços.

Vimos que o relacionamento entre custos e preçcs ~ bem mais
c~mplexo do que aquele indicado pela igualdade entre custo
marginal e receita marginal. Por outro lado, sabemos tamb~m
que o conhecimento da funç~o custo - embora n~o Gnico -
importante na tomada de 'decis~G sobre preços.O reconh8cime~
to da import~ncia da vari~vel custo n~o implica a 8xclus~o
das demais funç5es administrativas na formulaç~o de uma po-
lítica de administraç~o de preços. "Custo ~ um elemento na
determinação do preço, mas deve ser consideréido em conjunto
com numerosos outros fatoras incorporados ao

(1)
c o n c e í t o me í s

amplo de demanda." As s í rn , exceto em uma estrutura de
mercado de ~onccrr~ncia pura, sabemos que o administrado!'
possue intervalos para a cotaç~o do preço da produç50 da
sua Bnpresa. Para decidir sabre produzir bens com cotaç6es
de preços bastante pr6ximas - dispondo de recursos econ5mi-
cos limitados - o conhecimento das 3stimat1vas de custos
correspondentes 8 ~til na determinaç~o de preços ralativos

(2)que pos5~bilitem adequada utilizaç~o daquel~s recursos.

Mostramos anteriormente que a contabilidad~ exerce um papel
definitivo no processo de tom3da de dscis~o. em geral, 8 em
particular na ~rea de administraç~~ de preços, fornecendo
ao administrador a informaç~o de custos relevantes ~ to~a-
da de decis~o sobre preços.

(1) American Accounting Associaticn - "Tentativa Statement
of Concepts UnderlyingReports for Managemsnt purposEs"-
em W.E.Thomas Jr. - "Readings in Cost Accounting. Budg~
ting a nd Control" Sout ~Jr:)sternPu b lf shLn g Co.
Cinclnatt1, Ohio - Third Edition - 186B - pg. 59.

(2) C.T.Devine - "Cost Accounting and Pricing Polici3s" -
em W.E.Thomas Jr. - op. cito - pgs. 427 ~ 432.

8í:l



Entretanto 6 utilizaç50 da informaç3o cont5bil na formaç~o
de preços tem sido motivo de controv~rsia. ( :3 )

Uma lias ra-:

z5esencontra-se na confus3o que 58 faz entre uma daJa cate
garia de custos com o concsito mais amplo de custo, confun-
dindo. por exemplo. custos hist6rlces com estimativas de

custos, custeado r8po5iç~o com correç~o monet5rin do cu~ -
tos, s t c ,

. P o r o u t r o 1a d o # g r a rt d e p é! r t. e d a d,i \J e r g ê li c:1.fi P r o v é rn d a i ri f 1 8

xibilidade, tanto de parte de cbotador85 como de administra
dores, no uso indiscriminado de sistemas de custeio tradi -
oiona1s. "O administrador deve ter um conhecimento preciso
do comportamento do custo ~ medida que altora as vari5véis
de decis~o sob seu controle. Na tomada de dGcis30 de praças
é importante saber como os custos v er í.e m com o voJ.!.'me d e
produção. T8f'!l~O idcrltifiCéJdo e quantificado os varias cus-
tos assoe:i..adas B lJr1 dado produto (.•• ) ele então pode reLa-

de custos."
cion~-los com o volume

( 4 )
de produção estabelecendo urne função

Embora reconheçamos a inviabilidede de 50 d e s e n v o Lv e r- um

sistema de informação cont~bil especIfico para cada ~inali-
dade, devemos ter em mente que nem todos os conceitos da
custos que se mostram apropriados ~ contabilidade sejam
igualmente adequados ~ tomada da decis~o sobra preços. "Ra-
ramante existe um relacionamento rígido entre preço de ven-
da ;'8 custos (••• ). Lucros

" '\

tisfat6ria de um n~mero de
SôO o resultado da combinaç~c s~
fatores incluindo preço, volume

de produç~o e composto msrcado16gico e. portanto. o volume
de produç~o deve ser considerado como uma varí~vel na elabo

cisão
raçao da informaç~o sobre

( 5 )
c u s t o s nec8ss5ria ~ tomada de de-

de preços."

(3) Ver por exemplo W.T.Baxt8r & A.R.Oxenfeldt - "Aproaches
to Pric:ing: Fconomist vers us Ac coun t ent" .. em "Modern
F i na n c i a 1 Ma nd 2 em 8 n t ti ., B. V •C'ar sb 8 rg & H. C .Ed e y ( e d s )
Penguin Books Ltd. - Middlessex - England - 1973 - pgs.
184 à20B.

( 4 ) D.C.Hagua - "Pricing
Unwin Ltd. - London -

in Bu s Ln es s " _. Goorge Allen
J.D71 - pg., 165.

g,

(5) J.Sizar - "An Insight into Managsment Accountlng" - Pen
guin Books Ltd. - Middlessex - England - 1970 - pg. 27~
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5 ..4 •

6<4.1.

f\lém do r-u l e c f o n ama nt o func:l.onal entre custo e volume ele

p rod uçâo , uma ou t re c í mo ns ê o Q'J8 deve S8r conat rte r-e de na d o
terminaç~o da 1nformaç~o de custos relevante ~ tomada de da
cisão de ~preços e dscisGes referem-s8 ao tempo. 8v8ntos
futuros, portanto os dados de custos ~teis ~ tomada de deci
são de preços são custos f u t u r o s , "A p r t n c í oe I Justif.icati-

va para o registre 8 compilaç~o de custos histGricos ~ pos-
s i b i 1i tal' a o a d rn:i ni s t r a d o r r> r e v 8 r o que a c o nt EC \3r f.j no f 1.1t u ~

ro. A projeç~o de custos ~ uma tentativa de medir os custos
esperados, orçados ou pr~-determinados. Custos hist6ricos
proporcionam muitas vezes a melhor base I ."08 proJsçao. 88S r~
ramente podem ser usados como medidas dos custos p r-o j e t e d o s

(G )sem serem modificados a luz de outros fatores."

f.: a ná I :í. S 8 dos da dos d 8 cus tos que s e p r e s t a rn à tom a do d e rí '"

cis~o de preços s8rvir~ como base para o deS8nVGl~imQnto de
modelos finan6eirüs para a formaç~o de preços.

Modelos financeiros para a tomada de. d8Cis~o sobre preços

Preços com base no custeio por absorç~o normalizadc (ou cus
to total m5dio normalizado)

Neste m~todo, a empresa determina o custo para produzir uma
unidade de cada produto ao nível de produç~o normal de n t ro

de sua atual capacidade instalada e acrescenta <305 custos
unitários totais, assim determinado, aqu:i.lo que S8 conside-
ra uma ma~g8m de lucro satisfat6ria. Esse pr oced Lrne n t o e

ilustrado no Quadro 6.6 a partir dos dados da empresa apro-
sentados no Quadro 6.5.

( G) C I, T • H o r n g r s n - 1/ C o s t lI, c c D u n t 1 n g - p, f1a " i) g e r i 1:) 1 E mp IIa s .i. s " -
Prentico/Hall International, Inc. - EnglewacrJ Cliffs.
N.J. - Third Edition - 1972 - pg. 21.
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Como vemos, os custos unit5rios totQis dos produtos
baseados em um VOJUfilD U8 p r-o d u ç à c c o n c í ds r auo n o r me I

ut111zaç~c tamb~m considerada normal das instaloç5ss
n :J mil

CBS da empresa. Oa! a express~o "custn total m~dio normal»,
Deve-se salientar, contudo. quo esta abordagom 86 se rrosta
~ din~mica da tomade de decis50 sobre preços S2 (] volume 0-

fetivo de produç~o for igu~l ao volume considerado n o r rrie I

para efe:ito de determinação de c u s t c s • Sua p r í n c t.p e I 1.:LnJ.ta

ç~o est~ em consideror o volumo de produç5o cemo um Jado fi
XO, J5 que PQra efeito da tomada de d8Ci5~O de praços ri vo-
lume ~ uma das mais importontes vari~v81s. Os custos unit~-
r i o s t o t i'l i ~3 C a 1c u 1 r3 fi os, P 8 1o .~J_~ t 8 i o P 0_1= r] bsor C; i3 ~ ....!2.? :r In a 1.L::2·'
do (ou custo total m6dio normalizado) n50 informam a varia-
çao no custo qUe resulta em uma

, (7)
- custo incrementaI - •

variaç50 de volume da prod~
a16m de incluirsm cUStos fifia0

xos n~o relevantes ~ tomada de decis~o de preços.

A u t í La ze ç âo do c uo t s t o por dtJ~JGrçDO ncrm nLíz eco
r:ie d 8 t 8 r rnl n B ç ão cJ8 p~' (3 ç os s:i g í\ :i. f i c a q U G h e \) (3 n d o

ociosa existe a possibilidado da cotaç58S abaixo do CU~Jto

total médio n o r-rns Lã z e d o rne s superiores ao custo v e r t âv e I rile

dia sarem rejeitadas 8, como resultado, acorrer rejaiç;2 de
podidos capaz8s de "contribuírem" para ô nmortiz3C;O de CUG
tos fi>~os.

(7) A introduç~o da 8xpress~o "custo incremental~ nostex-
tos de contabilidade A finanças refere-se a magnitude
da variaç~o no volume de produç5o. A economia define
~custo marginal" como a variaç~o no custo total r9sul-
ta n t 8 d a v a r i a ç (j o n o vo 1U!TI G d 8 Prod u"Çã o de --umã uni dadn
do produto. A inviabilidado da determinaç~o desses valo
res na pr~tica deu origem a 8xpres5~o ~custo incr8m8n~
tal" significando a. variaç~o do custo total resultante
d a v a r i a ç ã o n o v o 1ume d e p r o d li ç ã o d e-"l;;;-ri-tm El r D d e LJ rdd fl

des o n~o apenas de uma unid~d8. Ver J.LGrB "Pricini
Techniques for tha Financial Executiva" - John Wi1ey &
Sons, Inc. - New York - N.V. 1974 - pg. 45.
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QUADRO 6.~)

EMPRESA BRASILEIRA S.A.

- CAPACIDADE INSTALADA ]. O • O (J O T ON / MHJ

- N!VEL DE UTILIZAÇAo DA
CAPACIDADE INSTALADA (BO%): 8.000 TON/ANO

- HORAS TRABALHADAS
(300 DIAS/ANO X
2 4 HO R f,S / DI A ) 7.200 HORAS/ANO

( + )- CUSTOS FIXOS ANUAIS

- DE PRODUÇÃO Cr$575.COCl.OO

- DE VENDAS E
DISTRIE:.uIÇÃO Cr$560.000.00

- DE AOMINISTRAÇAo

E FINANCEIRr~s Cr$GOO.OOO.OO

TOTAL Cr$1.73E.üDU.C1D

( + ) I n c 1u 1.mos C O mO f i x o !:~ a 1g uns cus tos que a p r e S E n t a rn II m
ccrnp ort amcn to semi.var1.ávol (como p , ex. os custos f1.-
nanceiros) com o objetivo de facilitar a construç~o e
o entendimento do modelo.

) O?



QUADF,O f3.EJ

F::fWRES/\ Bf~/\SILEIRA :3.1\.

PREÇO COM BASE NO CUSTEIO
POR ABSORÇAo NORMALIZADO

- EXEMPLO NOMERICO -

f T E f1 O E CUS T O Cr$/TDf'J

A MAo-DE-OBR~ DIRETA
(0.9 horas a Cr$11,12/horal

B MATERIAL DIRETO
(1.25 TON a Cr$480,OO/TON) f.iDO,OO

c OUTROS CUSTOS DIRETOS DE PRODUçAo
(0.65 TON a Cr$123,lO/TON) SOlO')

D CUSTO PRIM~RIO (A+8+Cl 6~lO.OC

E CUSTOS INDIRETOS DE PRODUçAo
El VARI~IJEIS 30,00
E2 FIXOS

(CrtS7G.OOO.OO : 8.000 TON) 72.00

F CUSTO DE PRODUçAo (D+El 7fJ2.00

G DESPESAS DE VENDA E DISTRIBUIÇAo
Gl VARIÁVEIS 30,00
G2 FIXAS

(Cr$560.000,Oo : 8.000 TON) 70,00

H DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FIXAS
(CrS600.000,OO : 8.000 TO~) 75, DD

I CUSTO TOTAL (F + G + H) 967,00

J MARGEM SOBRE CUSTO (20%) 183,40

PREÇO DE VENDA (f + J) 1 " lf3 D I' ti IJ
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~ importante observar quo com o crescente desenvolvimgnto
tecno16gico as unidades industriais S8 tornam progressiva -
mente mais intonsas Gm capital (volume de ativos), aumentan

d o i'l :i. rnp [i r t Êl n c :t d ,) i:il c o rnp (1 11 G ri t e l-j P. cus 1. o 5 f i x o s nos CUS!:.CJ'3

tot211.S. Como os CU3tOS fí.x o s unitários são d e t e r-m í n e rl o s CUi!:

base eiO um v o Lume d e vendas estimado, c onc Lu t r se que os ClH,

tos totais unit5rios tornam-S8 funç~o do volume
estimedo 2 n3 modida em que c Volume de vendas e
preços, os pr6prios custos totais unit~rios se tornam fun ..

N •ç é.~o ~·1o s p r (~ç o S fi(

/)., c r E.'!S c P fl t e i rn po r t â t~ C 5.[~ d o ~3 cus tos f i x o S 8 m r e L~ ç a o dOS cu ,õ

t C!~; V e r' jõ V F: i s 1.!TIP 1i c d [1 1'1 n 8 c e ,,:S j d Q d 8 d f". IJ ma me i o r f:t H X :i b i 1 1.

do I.i r: n él d tl t e r-m j. n [J ç;; 1) ti e p r 8 ç o S d 9 '/81'1 d a , "( ••• ) n S S f" P r e C_, as

voltam-s8 para uma e5trat~gia da preços que seja fJexlv"J

Bnfatiz3 a d8terminaç~o ds pr8ços produto por produto em l~
bar do c c n j u n tc , (4. r') Ela~) c o ma en s ern as Vé!I"it·~ç:Õ9S de pr'f.:--

ço ~; 8 rit 1" n "9 U S P r od L' t ()~; - i'} um8 n ta [1 d o a 1.g uns. r G cl U Z ,i~'1d o c u -

tros - da modo a obter o melhor composto
U',)

de .lu-
ero .."

F'reç.os com base n a t e x e : requerida de r e to rn o

RGferimo-nos aqu1 ao modelo tradicionalmente 8m i!SO e r,;

pa~t1cular pelas grandes empresas norte-Bmsricanas - forma-
lizado no sistema administrativo introduzido GenereJna
Motors nos anos da d~cada de 1Q20 por Alfred P.Sloon. A Gm-
presa estabelece um preço que se espera proporcione no lon-
go prazo - para um d edo v o Lurnn de produção - a taxa plan~~j.:?_

da ou requerida de retorno. Dai surge a d8nominaç~o de »pr~
ço-objHtivo".

A detBrminaç~D do preço com base em uma taxa

(B) Business Wssk - "Flexible Pricing" - December 12, 1877-
pg. 79.

1D4



retorno ("preço-objetivo") inicia-s8 com o custo unit,=jrj.D

de produçio. Em geral o custo unit~rio de produç~o G dstcr-
minado como sendo o custe total m~dl0 baseado em um v o Lume

d e p r o d u ç 6 o c L)n S i d 8 r ci d 011 C r rll d:: fi Li 5 ej a t Ü C U fi t o t o t <:l 1 filé d t C?

normalizado. Portanto podemos irliciar a construç~o dn nesso
exemplo com o custo total c o mo apresentado no QUé3dro 6.G~

Para determinarmos B margem desujada por unidade de produto
faz-se necess;rio algumas consideraç5es adicionais!

1. o estabelecimento da ta~a requerida de retorno sobre
o investimento.

2. a configuraç~D do investimento ~obre o qual
a taxa requerida de retorno.

Em um sentido amplo podemos dizer que b valor da taxa Tequ~
ri da de retorno deve refletir os objetivos da empresa.Assim
sendo podemos antecipar que s~o numerosos os crit~rios 8 m~
todos pere a sua determinação. As t exes de retorno
ser tais que possibilitem a empresa gerar 05 recursos inte~
nos b 8 m c o mo o b t e r o s r 8 c u r So 5 e x t e r nos n e c 8 S s á r i a s n o p T.'8"

sente e no futuro. Portanto, a det8rminaç~o da taxa requer!

da de retorno implica na consideraç~o do volume do reCllrS0S
que a empresa necessita para as suas atuais bem

como para atender possíveis ampliaç6es de suas atividades,
8xpans5es das instalaç5es f{sicas e r8posiç~o daquilo que
foi consumido ou tornou-se obsoleto. Al~m disso a

retorno incorpora os valores utilizados na indGstria a qual
a ernp re se P8!'tc,nC8 e d av e levar 8'n c:onY:}it!8rôç3o :0.11(3 imagem

p e r a n t 13 o m e i o a m [-)i e n t e o n d 8 a tua (c o n ::3 um :i. d o r e !" f o r n c c; 'O>.cl CJ •.

1'8_<,0.,'. (~)';~:oe~ov"~roainont-j'l'c
# - L;'::' I';) b L~ •• ; .•• :-... t; ,."i" etc. "( ••• ) N~o ascondemos c ~A

to que quüremos obter um retorno de 15% sobr8 o inv8stimen-
to total (••• l. Uma nov~ uniJ~d8 industrial produtora J8 p~
pel~o corrugado iniciando oper'açG~s ·em 1881
produç~o U.S.S40.0D por tonelada eçima dos atuais preços de
v e n d e , "

Ul)

(81 Business W88k - "How s]ow growth ia rsmaking tha rapsr
industry" - May 2. 1977 - ~g. t· A

:) .,J t-
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Sarnento para efeito de ilu8traç~o suponhômos que ume taxa

de 15% tonha sido Gstabslocida como a taxa requerida de re-
torno o que o investimento nGc8ss5rio ~ atividade normal da
empresa ·(G.fiOO Lo n ze no l s ej e d e CI'$lCl.314.00(],flO. Com [)C!bP

nessa informaç~o e nos dados apresentadas no Quadro 6.8 de
terminamos o preço de venda unit~rio como apresontado no
Ouedro 6.7.

A determinaç;o do preço-objetivo, entretanto,
rne ã s complexa do que o e xarnp Lo parece Ln d Lc e r- .• f\ efetiva de

terminaç~o da taxa'requerida de retorno sobre o investimen-
to requ~r a definiç~o de seus dois componentes: ratornD P
investimento. A utilizaç~o do lucro como medidô isolada de
dos ernp 8 n h o e mp r f3 s a r ia I p e r d ('J S ig r. i f i c a d Q • Para analisarmos
<3S C o n c1i ç o e S G d 8 sem p e n h o f i n a n c 8 i r o g d 8 U m él 8 m f-11'8'." a p r e cL ..

sarnas de alguns par3metros. Em geral utiliza-58 fndices que
r e Le c í.o nam duas '.j:" Nln.ormaçoes financeiras entre
zao de trabalharmos com índices de desempenho que r e Le c ío+

nam o lucro ou retorno com o investimento. "O lucro ~ G TS-

sultado final de um grande numero de políticas
(••• ) Os Indices de lucratividade nos fornecem respostas d~

e drn í n í s t r-e d a , "

finitivas sobre a 8fici~ncia
r i o i

com que uma empresa vem s c n do

Uma das possíveis medidas de lucrativid3de ~ a taxa de re-
torno sobre o investimento dos acionistas (total de

o~din~rias e preferenciais] definida como a relaç~o entre o
Lu c r o líquido depois do

. ( 11)da empresa.
imposto de renda e o patrim6nio l!-

quido

Uma medida mais ampla usada na an~lise de lucratividarle ~ a
t él X a Li e ret o.r' nos o b r" e os at i v o G I ent end i d a co rno a relação
e n t r e o lucro líquidO depois do imposto de r.enda 8

(12 )
o total

dos ativos tangíveis.

(10) J.F.Weston e E.F.Brigham - "Managerial Financs" - The
Oryden Press - Hinsdale, I11inoi8 - fifth adition -
1975 .. p g , 3D.

(11) J.F.Weston e E.F.Brigham - op. cito - pg. 31.

(12) J.C.Van Horns - "Financial Management and POlicy" -
Prentice/Hall - Englewood Cliffs, New Jersey - Third
Edition - 1974 - p g , 666.
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QU/\DRO G.7

PREÇO COM BASE" NA TAXA REQUERIDA

DE RETORNO

Cr$/TON

A. CUSTO VARIAvEL : 7 Cj O. DO

B. CUSTO FIXO 2J.7.0n

C. CUSTO TOTAL UNITARIO (A+Bl 9 6 7 ~ t

D. RETor~NO RE[JlJEIUOD

TAXA REQUERIOfl.. x INVESTIi"lENTO TOTAL
POR UNIDADE

O. 15 x Cr$lO.314.000.00
--------" ---- -

8.000 TON

= O. 15 x 12BG • 25 '- 1 S3, "

E. P R EçD _.O8 J E T I VO (C + O) =
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Muitas vaZGS relacionAlnos O total da ativos com o volume de
vendas para obtermos a taxa ds rotaç~o dos ativos para me-
dirrnos a 8fici~ncia relativa com que a empresa utiliza os
recursos a sua disPQslç~o para n Geraç~o do receitas. ( 13 )

Um indice de lucratividade
era liquido' d eFd nLd a corno

i ~.I::' - d 1ma S 8 ~:;P e c 1 I 1 C o (:1 é:l rnLir g F!Iíl ,. e .:!..

a relação
depois do irr:posto- de renda com o volume do vendas.

entre o lucro lIquido
(14 )

Quando multiplicamos a taxa ds rotaç~o dos ativos pela mar-
gem de lucro liquido obtemos a taxa de rotorno sobre os ati
vos. Iso 1e d em en t e n em a rne r gem do 1u c ro 1íq IJ ido nem a taxa

de rotaç~o dos ativos nos proporcionam uma medida adequada
da eficiência operacional. A margem de lucro líqutdo ignora
a utilizaç50 dos ativos da empresa enquantn quo a taxa de
rotação dos ativos ignora .o lucro sobre vendas. A taxa
retorno sobre os ativos soluciona essas limitôç6ss.

de
(15 )

Em resumo temos:

=

Rotação
dos

f1i:lrgem deF~8torno sobre
Ativos x Lucro

Ativos Líquido

Retorno sobre Vendas Lucro Liquido
x

Ativos Total de Ativos Vendas

Lucro Líquida

Total de Ativos

Assim, para avaliarmos o desempenho global da empresa util!
zamos a taxa de retorno sobre os ativos. tamb&m denominada
de retorno do capital emprsgado. definido como a relaç~o e~

tre o lucro liquida depois do imposto de renda e o total

(13 ) J • C. Van Horne - op. clt. - pg. 66?

(14 ) J • C. Van Horne - op. cito _. pr;. 665.
(15 ) J • C. Ven Horno - op. clt. - pg. 668.
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dos ativos menos as contas de compensaçao. ( I 6 )

No modelo de formaç~o de preço8 com base na taxa requerida
de retorno referimo-nos em geral, ~ taxa de retorno sobr8 o
investimento como sendo o retorno sobre o capital empregado
como definido anteriormente, j~ que "o administrador. no
exercfcio de suas atividades. utiliza todos os velores que
constituem o seu ativo 8, portanto, deve ser considerado o

(17)total do ativo para a avaliaç50 de suas funç5es."

A quantificaç~o do investimento necess~rio a manutenç~o do
nível de atividade normal da empresa apresenta-se como uma
dificuldade adicional. Basicamente deveremos analisar qua-
tro categorias de ativos: caixa, cont~s a receber, estoques
e o ativo imobilizado, e seu relacionamento com o nível de

atividade da empresa.

De uma maneira geral, podemos dizer que o valor
imobilizado tende a permanecer constante para

do ativo
intervalos

significativos da atividade da empresa. Entretanto os {tens

que comp5em o ativo circulante mostram-S8 mais sensíveis as

variaç5es no nlvel de produç~o e vendas. Muito provavelmen-
te a empresa procurara ter uma relaç~o definida entre o n{-
vaI de seus estoques e o volume de vendas, utilizando-os co

mo elementos "reguladores entre o ciclo de produç5o 8 o pr~-
20 de atendi~ento dos clientes. O nível da conta "cont3s a

receber" tamb~m tend8r~ a ser uma funç~o di vendas. O nível
dos saldos em caixa tende a variar em funç~o do nrveI de a-
tividade da empresa. Mas seu grau de relacionamento apI'8se~

ta-se menos def~nido. A an~lise do relaeionamento hist6rico
entre o nfvel do saldo de caixa e o volume de vendas afers"
ce algumas indicaç5es, mas um processo mais criterioso exi~
gir~ a elaboraç~o de um orçamento de caixa para c
em quest~D.-

período

[IS) J.C.Hopp - "Retorno do Capital Empregado - Um instru -
menta para aval1aç~o da efici~ncia administrativa".
FIN-L-64 - E.A.E.S.P./F.G.V. - 1972 - pg. 1.

(17) J.C.Hopp - op.cit. ~ pg. 1.
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Dadas as consideraç6es anteriores suponhamos para efeito de
exemplificaç~o que os valores dos ítens componentes do ati-
vo tenham sido determinados. Esses valoras s~o apresentados
no Quadro 6.8.

Q U A O R O 6.B

CAPITAL EMPREGADO

ATIVO Cr$ (milhares)

CAIXA
CONTAS A RECEBER
ESTOQUES
IMOBILIZADO

825,12
1.237,68
2.475,36
5.775,84

TOTAL CAPITAL EMPREGADO 10.314,00

Supondo-se uma taxa requerida de retorno de 15% sobre o ca-
pital empregado podemos determinar o retorno requerido por
unidade de produto como segue:

RETORNO TOTAL
REQUERIDO

TAXA REQUERIDA
DE RETORNO

x TOTAL DO
CAPITAL EMPREGADO

0.15 x 10.314.000,00

RETORNO REQUERIDO RETORNO TOTALREQUERIOO
POR UNIDADE =

! VOLUME DE PRODUçAo NORMAL

1.547.100,00 =

8;000

= Cr$ 193,40/TON
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6.4.3.

Finalmente, como apresentado no Quadro 6.9, podemos determ!
nar o preço de vende com base na taxa requerida de retorno.

Podemos considerar os preços com base no retorno sobra o
capital empregada como. um refinamento da t~cnica de determi
naç;o de preços a partir do custo total m~dio normalizado.
Os preços s~o formados com base em um custa total m~dio e
uma margem de lucro relacionada a uma taxa de retorno sobre
o capital empregado, ambas determinadas a partir de um ní-
vel de produç~o considerado normal. Portanto, o m~todo apr~
senta as mesmas limitaç5es do preço fixado com base no cus-
to total m~dio normalizado, uma vez que transfere a arbitra
riedade da determinaç~o da margem de lucro para a determina
ç~o da taxa requerida de retorno. Esse ~~todo, por~m. apre-
senta a vantagem de orientar a determinaç~o de preços para
uma taxa planejada de retorno sabre o capital empregado
(da! a denominaç~o de preço-objetivo), apesar de n~o existi
rem garantias para o seu atingimento. Embora possa orientar
a tomada de decisão sobre preços, ainda permanece o risco
de rejeitar-se pedidos cujas cotaç6es sejam inferiores ao
custo total m~dio normalizado. Esta t~cnica presta-se me-
lhor ; determinaç~o de preços em situaç6es n~o-competitivas
onde o preço de venda ~ estabelecido de comum acordo com o
cliente (por exemplo contratos governamentais). tntretanto,
tanto esta t~cnica como a anterior apresentam desvantagens
principalmente para efeito de tomada de decisão a curto pr~
zo.

Preços com base no custeio direta (variável ou marginal)

Os m~todos de custeio direto proporcionam uma base mais 50-

lida para a tomada de decisão de preços, o que nos permite
atingir uma adequada utilização da capacidade instalada, bem
cama a otimizaç~o dos resultados quando se ultrapassa a ca-
pac~dade considerada normal. Sua" principal vantagem sobre
os d6is m~todos apresentados anteriormente reside na possi-
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C)UAD[~D 6.9

EMPRESA BRASILEIRA S.A.
PREÇO COM BASE NA TAXA DE RETORNO

- EXEMPLO NUMCRICO -

1. CUSTO TOTAL ANUAL A CAPACIDADE NORMAL

1.1 CUSTO VARIAvEL
Custo Vari~vel Unit~rio (O+El+GlJ Cr$750,OO/Ton
Volume de Produç~o Anual Normal
Custo Vari5vel Total a Capacidade
Normal (0.000 Ton X Cr$750,OO/Tonl

1.2 CUSTO FIXO

8.000 Ton

Cr$ S.ODO.OOO,Do/Anl

Custo Fixe de Produção
Custo Fixo da Venda 8

Distribuição
Custo Fixo de
Administração
CUSTO FIXO TOTP,L

Cr$ 57G.OOO,OO/Ano

Cr$ 560.0DO,DO/Ano

Cr$ SOO.DOD,DO/Ano
Cr$ 1.73G.OOD,OO/Anl

1.3 CUSTO TOTAL A CAPACIDADE NORMAL
(Custo Vari~v81 + Custo Fixo) Cr$ 7.73G.OOO,OO/Anl

2. CAPITAL EMPREGADO

CAIXA
CONT 1',S A RECEBER
ESTOQUES
ATIVO FIXO
CAPITAL EMPREGADO TOTAL

Cr$ B25.120.00/Anb
CrSl.237.6BD.OO/Ano
Cr$2.475.360,OO/Ano
CrSS.775.840,OO/Ano-_._._----

Cr$10.314. 000, OO/Atll

3. TAXA REQUERIDA DE RETORNO S09RE O CAPITAL EMPREGADO = 15%

4. RETORNO REQUERIDO POR UNIDADE

Retorno por Unidade
Taxa Requerida X Capital Empregado
de Retorno Volume de Produção

= O. 15 x 10.314.000,00
8.000

1.2ü9.25 ::= O. 15 X

193,40

5. CALCULO 00 PREÇO DE VENDA Cr$/Ton
Cu st o Vé.~riáv81
Custo Fl~o (CrSl.73G.OOO.OO
CUSTO TOT/\L

0.(100/Ton)
7~)O,OO
217,00----
967.00

193,40

PREÇO DE VENDA 1.1GO,40
::;~:::::::::1;::':::
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bilidade de analisar a variôç~o nos lucros em funç~o de va-
riaç5as nos níveis de preços. Esta vantagem'~ particularm8~
te siEnificativa para empresas em indGstrias altamente com-
p et Lt í.v es , onde a demanda apr8~8nta elevada elasticidade-
preço e onde a r81aç~0. custos
8 1e v a d éI • Ls t o é, e rn s i t u éJ ç Õ 8 S

fixos/custos vari~veis seja
onde v~rios nIveia de preços

sejam economicamonte vi~veis - preços capazes de gerar re-
ceitas suficient8~8nte elevadas para cobrir os custos to-
tais 8 gerar lucros.

Os preços sao determinados com base nos custos unit5rios ex
cluIdos os custos fixos unit~rios. Justifica-s8 esta aborda
gem porque a decis~o de preços envolve planejamento no fut~
ro. Os custos fixos resultaram de decis5es feitas no passa-
do e portanto imut~veis. independentemente da sua forma de
apresentaç~o para efeito de demonstrativos na contabilidade
financei~a. Os preços s~o determinados de modo a maximizar
a contribuiç~o total necess~ria ~ amortizaç~o dos custos fi
xos e gerar lucros ..
Quadro 6.10.

Um exemplo num~rico ª apresentado no

Embora seja
teia direto

possival argumentar que os princIpias de cus-
sejam superiores aos dos demais m~tüdos para a

d8terminaç~0 de custos visando a formaç~o de preços sabemos
que ele n~o fornece uma maneira sistem~tica de recuperação
dos custos totais mas fornece a combinaç~o 6tima "preço-vo-
lume de produç~o" a curto prazo que proporcionar~ a maior
contribuiç~o possIvel para a amortizaç~o dos custos fixos e
a realizaç~o de lucro no longo prazo. Muito provavelmente
isto explica o uso dos preços determinados com base no cus-
to total m~dio normalizado como "base prim~ria" para a deci
s~o sobre preços, enquanto que os preços com base no cus -
teia direto s~o utilizados como "bose secund~ria" envolven-

,...- do atividades marginais. A justificativa apresentada em de-
fesa desta abordagem ~ a de que n~ longo prazo todos os cus

113



Q U A O R O 6.10

EMPRESA BRASILEIRA S.A.
PREÇO COM BASE NO CUSTEIO DIRETO

- EXEMPLO NUM~RICO -

f TEM DE CUSTO

A - MAo-OE-OBRA DIRETA

B - MATERIAL DIRETO

C'- OUTROS CUSTOS DIRETOS

o - CUSTO PRIMARIO (A+B+C)

E - CUSTOS INDIRETOS DE PRODUçAo
El - VARIAvEIS.

G - DESPESA DE VENDA E DISTRIBUlçAo
Gl - VARIAvEIS

CUSTO VARIAvEL TOTAL (O+El+Gl)
PREÇO DE VENDA
r'lARGEM DE CONTRIBlJIÇ,!\o UNITJ\RIA
% SOBRE PREÇO DE VENDA
VOLUME DE VENDAS
CONTRIBUrçAo TOTAL (+)

(MILHARES DE Cr$)

PRODUTO A PRODUTO
Cr$/TON

10,00 20,00

600,00 200,00

80,00 27,00

690,00 247,00

30,00 60,00

30,00 60,00'

750,00
~)()O,OO

150,00
17 •.0
8.000 TON

357,00
525,OQ
158,00
30.0

7.500.']"

Cr$1.200,OO Cr$1.185, DO

CONCLusAo: Embora o Produto B apresente maior margem de con-
tr1buiç~0 unit~ria, deveríamos optar pelo Produto
A, cuja contribuição total é maior.

(+) Incluimos como fixos alguns custos que apresentam um com
p or t e me n t o semi-var:!.ável (como por exemplo "Custos finar!-=-
ceiros) para facilitar a construção 8 entendimento do mo
dela.
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6.4.3.1.

tos Sôo vari~veis. havendo a necessidade de sistematicamen-
te recuper;-los juntamente com uma taxa satisfat6ria de re-
torno sobre o investimento. Dev8-se salientar entretanto
,que preços cem bas~ no custeio por absorç~o normalizado so-
mente garantir~o a amortizaraç~o dos custos totais e a ger~
çio de lucros satisfat6rios quando o volume de vendas for
igualou superior ~ capacidade de produç~o normal.

As vantagens do uso do custeio direto na tomada de decisão
de preços

Vimos que a tomada de decis~o sobre preços nao é uma oeei -
s~o isolada das demais vari&veis internas e externas ~ em-
~resa. A empresa deve incorporar na sua tomada de dec1s~o o
preço da concDrr~ncia. Os preços com base no custeio direto
refletem melhor esta situaç~o de concorr~ncia, uma vez que
custos vari~v8is, correspondem ao resultado de decisSes a
curto prazo, muito mais que DS custos fixos, cujos valores
agregados s6 pode~ ser alterados a longo prazo.

Por outro lado, na tomada de decis;o sobre preços estamos
inter~ssados nas mudanças de custos causadas pela pr6pria
decis~o. O Custeio direto ~ uma representaç~o mais pr6xima
desses custos futuros. Na presença de uma demanda BI~stica
os preços que maximizam a margem de contribuiç~o s30 dife"
rentes daqueles que seriam utilizados pelo uso do: custo m~-
dia unit~rio normal (custo por absorç~o).

Uma das grandes restriç5es ~ determinaç~o de preços co~ ba-
se no custeio por absorç~o est~ na rigidez e uniformidade
da pol{tica de preços a que est~ pr&tica conduz. "Em geral,
o uso de uma margem fixa adicionada aos custos para a deter
minaç~o do preço dos produtos carece de 16gica (••• l. A me-
dida que a elasticidade de demanda muda (••• ) a margem 6ti-
ma tamb~m deveria mudar (••• 1. Sob condiç6es normais, a ma-
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nutenção do uma margGm
•. "( 18)maXlmo.

constante sobro custos n~o conduzlr~
ao lucro Os preços com base no custeio dire-
to proporcionam maior flexibilidade na polItica de preços -
existem v~rios preços economicamente via~eis - e portanto
um dinamismo maior na política de comerciAlizaç;o. "Uma vez
obtido o Indice de margem de contribuiç5o, isto e, (...)
quanto cada unidade vendida (••• ) contribuiu para cobrir o
total do custo fixo da empresa (••• l, pode-se ter uma me-
lhor id~ia da lucratividade de cada produto e maior flexibi
lidado na política de preços ("pricing")
resultar~ em maiores benefIcios finais."

da empresa,
( 1 9 )

o que

As principais vantagens dos preços com base no custeio dir~
to est~o relacionadas co~ as características da empresa mo-
derna. As contInuas mudanças introduzidas pela renovaç5o
tecnológica tornam imponder~vel o longo prazo dando maior
significado ,as decis5es de curto prazo. Por outro lado, a

multiplicidade de produtos, proGesso~ produtivos e mercados
torna quase impossível e as vezes absurda a alocaç~o de CU~

tos fixos por produto. "Focalizamos (••• l a fal~cia da an~-
lis8 pelo custo total, mostrando que conforme os custos fi-
xos sejam rateados aos v~rios produtos de uma empresa, dif~
rentes s8r~ a lucratividade de cada um deles (••• l. Aqueles
que est~o familiarizados com a contabilidade de custos sa-
bem muito bem que diversas s~o as bases para a apropriaç~o
dos custos indiretos de fabricação (••• l e por mais lógi -
oas que sejam, resultam quase sempre em um custo total dife

(20 )rente para cada produto."

D preço com base no custeio direto (vari~vel ou marginal),
embora essencialmente um instrumento de curto prazo, e uma
ferramenta vital para a pblltica de administraç~o de preços

(18) P.Kotler - "Marketing Management - Analysis, Planning
and Control" - Prentice/Hall Inc., Englewood Cliffs.
N.J. - 1972 - pgs. 524 e 525.

(19) I.P.Dias - "Conceitos de Contabilidade de Custos" - em
"PrincípiOS de Administração Cont~bil" - Tomo 4 -
E.A.E.S.P./F.G.V. - 1966 - pg. 44.

(20) I.P.Dias - "Algunlas obs~rvaç5es sobre a marzsm de con-
tribuiç~o" - Revista de Administreç~a de Empresas -
Vai. 7 - n9 24 - Setembro de l~67 - pg. 101 •.
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6.4.3.2.

a longo prazo, pois proporciona ~ empresa a necessiria fle-
xibilidade para o estabelecimento de preços de acordo com o
8st~gio de vida do produto - incorporan~o a influ~ncia da
renovaç~o tecno16gica - e refletindo diferentes e variiveis
li tax !3 S ,de a bs (J r ç ã o d e cus tos fix os" r epresentativa s da mul-
tiplicidade de produtos que

( 21)
são oferecidos em diferentes

segmentos de mercado.

Limitações ao uso do custeio direto na tomada de decisão de
preços

Embora o custeio direto como base de uma pol!tica de admi-
nistração de preços seja uma t~cni~a mais adequada ao dina-
mismo das situações com que se defronta a empresa moderna,
seu uso na prática encontra maiores dificuldades do que o
custeio por absorção. Uma das principais causas desta difi -
culdade ~ de ordem conceitual. Administradores e contadores
nao se mostram tão familiarizados com o conceito de contri-
buição como com os conceitos de. margem bruta e margem líqu..:!:.
da. Há a tend~ncia de pensar-se que o custo marginal ~ sem-
pre menor que o custo médio. o que dá origem à conclusão de
que custo

- Ieconomica
Ibelece;r

marginal deve ser usado em perrodos de recessão
enquanto que em períodos de ascensao deve=se esta

preços com base no custo m~dio total normalizado
(cust6 por absorção). Novamente aqui observa-se o equIvoco

/ í d I ~ , lt d Jem 70ns1 erar-se o ucro maX1mo como o resu a o oe preços
máximos. Como vimos. o lucro é maximizado quando a margem
de bontribuição ~ máxima.

I .

umaloutra dificuldade no uso do custeio direto para a forma
ção!de preços está na incerteza quanto à aceitação ou nao

I "de propostas sequenciais de neg6cios com margens de contri-
bUi~ão pequenas ou nulas que ocupando a capacidade de pr~
dU;!" existente. impediriam a aceitação de propostas futu-

I· .
(21) P. Kotler - op. cito - pgs. 434 à 437.
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res que proporcionassem margens de contribuiç~o maiores, a
menos quo S8 ampliasse B capacidade instalada, com os conse

"quentes aumentos nos custos fixos. A formulaç~o de um crit6
rio de aceitaç~o adequado i~plica o conhecimento, pela ad-
ministraç~o. dos mercados e seus seementos onde a empresa
atua, bem como dos consumidores que atende, a fim de antec1
par pedidos futuros.

Existe, por outro lado, a crença d eoqu e uma p o lLt í ce de ad-
ministração de preços baseada no custeio direto seria de
tal forma agressiva que a empresa, para maximizar suas opor

"tunidades de mercado, promoveria mudanças t~o frequentes em
seus preços que em altima an~lise conduziriam a uma instabi
lidade de preços generalizada. Aqui novamente pode-se obse~
var a tendência de encarar a formação de preços com base no

custeio direto como atil apenas em períodos de recessão.
Quando a economia se apresenta em franca atividade. contado
res e administradores tenderão a estabelecer preços com ba-
se no custo por absorç~o, concluindo que preços maiores ne-
cessariamente conduzir~o a lucros maiores. Entretanto,o pr~
ço com base no custo por absorção muito provavelmente nao
ser~ o preço que maximizar~ a contribuiç~o total e, portan-
to. os lucros.

Não se pode afirmar que uma pol{tica de administração de

preços com base no custeio direto conduz a uma situação de
instabilidade de preços generalizada. As mudanças de preços
para atender a alterações de curto prazo na demanda muito
provavelmente custariam mais do que os benefícios delas re-
sultantes. Na presença de concorr~ncia imperfeita, como por
exemplo em um 01igop61io puro, a ind~stria "adotar~ uma a-
ção conjunta para elevar os preços ou. em casos mais raros,
para reduz!-lo (••• l. Tipicamente, ~ma empresa assume a li-
derança. As demais acompanham qualquer mudança no
t '" (22)a pela empresa l1der.' A ~resença de uma'

preço fei
liderança

(22) P.Kotler - o p , cito - pg. 530.
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que organiza as mudançan da preços mlnimiza a amplitude das
flutuaçSes evitando a instabilidade.

Naconcorr~ncia perfeita, praços com base no custeio direto
d8s8ncorajar~o 8levaç~es nos preços de venda por aumentQs
nos custos fixos. Supostamente os preços com base no cus-
teio direto foram estabelecidos para maximizar a margem de
contribu1ç~o. A 81evaç~o ~os praças - S8m quo tenham ocorri
do alteraç5es nas condiç5es de demanda - conduzir~ necessa-
riamonte a uma reduç~o na margem de contribuiç5o 8 a nao-ma
ximização nos lucros. Um aumento no preço de venda ~sera com
pensado por uma reduç~o na quantidade demandada.

o maior obst~culo a utilizaç;o do custeio direto para a for
maç~o de preços na pr~tica, contudo, est5 na falt~, de infor
maç5es precisas sobre a funç~o de demanda que permitam o e~

tabelecimento de preços que proporcionariam a contribuiç~o
m5xima total. Vimos que a natureza da demanda para um prüd~
to ou serviço ~ uma das vari~veis decisivas na formulaç~o
de uma polItica d~ administraç~o de preços. Por sua vez, a
natureza da demanda depende de um nGmero de fatores que in-
teragem entre sI tornando sua configuraç~o extiemamente di-
fícil. j; que a influ&ncia de cada um deles sobre a demanda
depende, de alguma maneira. do comportamento dos demais fa-
tores.

o preço ~ uma das vari5veis influenciando a demanda. A di fi
culdade na determinação da maneira pela qual a quantidade
demandada ~ influenciada por diferentes nIveis de preços
ou seja. a elasticidade-preço da demanda - ~ um dos maiores
empecilhos na utilização do custeio direto para a formaç~o
de preços na prática da administração.

Entretanto. mesmo com um conhecimento impr'sciso da natureza
da demanda e de sua elasticidade-preço, os preços com base
no custeio direto apresentam menores margens de erro, uma
vez que os preços com base no custeio por absorç~o s~o em
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6 •4 .4.

geral mais elevados. Os preços com base no custeio por ab -
sorçao somente rGcuperar~o todos os custos 8 contribuir30
para o lucro se o volume de produç~o que serviu de base pa-
ra o seu c~lculo for atingido- e 58 o preço do mercado for
superior ao cuseo m~dio unit5rio.

Conclusão

Resumindo, podemos concluir que no processo de tomada de de
~is~o o administrador deve atentar para os resultados de
sua decisã~. Uma decisão 56 se faz nece5s~ria quando pelo

"menos uma vari~v81 deva ser mudada em consequ5ncia dessa
mesma decisão. O administrador. portanto, precisa determi-

»
nar quais são as possíveis consequ~ncias de sua decisão so-
bre as variáveis consideradas relevantes.

Quando a ,tomada de decisão ~ relativa a preços e a vari~v81
relevante ~ custo, o conceito de- custo importante para a to
mada de decisão drr preços 8 o conceito de custo futuro:a de
terminação de funç5es de custo que nos permitam determinar
como os custos totais variarão em funç~o de variaç5es no v~
lume de produção. Em outras palavras, precisamos determinar
o "custo marginal" - definido como a variaç~o no custo to-
tal resultante da variaç~o no volume de produç~o de uma uni
dade do produto. A dificuldade pr~tica na determinaç~o des-
se valor deu origem ~ express~o "custo incremental".que si~
nlfica a variação do custo total resultante da variação no
volume de produç~b de um certo n~m8ro de unidades e não ap~
nas de uma unidade.

Dentro deum determinado intervalo de produção podemos con-
siderar o custo variável unitário como constante, de modo
que o custo incrementaI S8 iguala ao custo vari~vpl unitá-
rio. Da! a conclusão de que Q sistema de custeio direto (va
riável ou marginal) seja a infdrm~ção de custo mais adequa-
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da ~ tomada da d8Cis~0 de preços. Cabe aqui uma obs8rvaç~o:
te6ricamente, no longo prazo todos os custos s~o vari~veis
8. portanto, nao pOderíamos ignorar os custos fixos na toma
da de decis~o de preços, ou soja. a informaç~o relevante s~

ria o custo total. Entretanto, as continuas mudanças intro-
duzidas pela r8novaç~o tecno16gica tornam o loneo prazo im-
ponder~vel, dando maior ~nfase ~s dacis~~s de curto prazo.
Al~m disso a multiplicidade da linha de produtos que carac-
teriza a empresa moderna torna quase impossível a determina
ç~o de custos fixos por produto.

Por ~ltimo. o custeio direto permite concentrar a atenç~o
do administrador no resultado agregado do empreendimento-
a somatória de todas as operações conjuntas - ao inv~s de
desviar essa atenç~o em considerações

(23)
individuais da margem

por unidade de produto.

(23) J.Dean - nCost Forecasting and Pric8 policy" - em W.E.
Thomas Jr. - op. cito - pg. 465.
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6.5.1.

Preços em uma conjuntura inflaci.onária

Introdução

o crescimento 8conSmico ~ um dos principais objetivos da p~

lItica ~evernam8ntal em quase todos os parses-ricos ou po-
bres. capitalistas ou socialistas. "A expansão econ5mica.,

(••• ) e o que permite aos indivíduos congregados em uma
ciedade antever padr6es de vida cada vez mais ~ltos."
Portanto não ~ de se estranhar que os parses pobres do mun-

so-
(1)

do v~m dando grande ~nfase ao aumento do produto "per cap!
ta" como fator fundamental para a elevaç~o do padrão de vi-
da das suas populaç6es. Stigum indica que um programa gove~
namental destinado a promover o crescimento dever~ possuir
três aspectos:,l. aumento da c epaoLt lade produtiva da 8con~
mia. 2. promoçao de uma alocação eficiente de recursos e
3. manutenção da economia ao nível de pleno emprego. ( 2 )

Portanto. a promoçao de um programa visando o crescimento
econ6mico nos coloca diante dos dois mais importantes obje-
tivos macroeconômicos do Governo: o pleno emprego e a esta-

(3 )bilidade de preços.

Embora tanto o ~leno emprego como a estabilidade de preços
sejam importantes em uma sociedade moderna os dados dispon!
veis indicam a dificuldade de sua consecuçao simult~nea. O
nível de desemprego e a taxa de variaç~o dos preços apres8~
tam uma relação inversa. "Sempre que conseguimos reduzir o

desemprego a níveis aceitáveis. enfrentamos alguma influ-
ç~OJ quanto mais sucesso obtemos ao eliminar o desemprego

(4)não-conjuntural, mais s~ria torna-se a inflaç~o." A ex-
peri~ncia dos países industrializados do mundo ocidental in
dica que o pleno emprego não pode ser atingido sem infla-
çao. "Evidentemente, a i~flação-pelo menos gradativa-tende
a tornar-se um problema antes mesmo de ser atingido o nível

(1) T.F.Dernburg & D.M.McOougalI - "Macroeconomia" - Edito-
ra Mestre Jou - são Paulo - Terceira ediç~o - 1971 -
p g , 303.

(2) B.P.Sti~um & M.L.Stizum -"Economia" - Volume 2 - Edito
ra Edgard BlOcher Ltda. - S~o Paulo - 1977 - pg. 505.

(3) B.P.Stigum & M.L.Stigum - op. cito - pg. 451.
(4) B.P.Stigum 8. M.L.St1gum - op , c ít , - pg , 480.
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de pleno emprego.» ( 5 ) "Na atualidade, a característica
mais marcante da economia mundial ª a sua pr8disposiç~0 in-
flacioniria - no todo 8 em cada uma das suas partes compo-
nentes. Isto ~ devido em parte a preBs~o que a demanda con-
junta das naç6es industrializadas exerce sobre as fontas de
suprimento. Mas uma raz~o mais importante ~ o compromisso

_, ( 6 )
mundial com o pleno emprego e a produçao maxima."

O professor M.Friedman da Universidade de Chicago diz: "Os
obst~culos para o fim da inflaç~o s~o polrticos e nao econo
micos. O fim da inflação significaria privar o Governo de
receitas que ele hoje obtem sem o amparo da legislaç~o per-
tinente. O fim da inflaç~o implicaria tamb~m em um período
passageiro. embora talve~ nossa se estender por um prazo

e uma taxa de desem-maior. de recessão. ou desaquecimento.
(7)prego relativamente elevada." E: o próprio professor

Friedman quem sugere a utilizaç~o de indices para o reajus-
te de nrvel de preços nas cl~usulas contratuais p~blicas e
privadas." A indexaç~o n~o é uma boa coisa em si mesma. Ela
~ apenas um mal menor do que o volume de dinheiro mal admi-
nistrado. O uso generalizado de indices de correç~o - por
si só - n~o aum8ntar~a nem reduziria a ta~a de inflaç~o.Mas
reduziria as receitas que o Governo obt~m por meio da infl~
ç~o - o que significaria desistimula-lo a inflacionar. Mas
o mais importante ~ que reduziria os efeitos lateràis adve~
50S que as medidas efetivas de combate a inflação teriam so

(8)bre a produção e o nIvel de emprego."

Não podemos deixar de reconhecer os esforços empreendidos
pela administração p~blica brasileira, na tentativa de red~
zir o impacto de eleVadas taxas de inflação no desempenho
da economia, atravªs principalmente do instituto da corre-

(5) B.P.Stigum & M.L.Stigum - op. cito - pgs. 479 e 480.
(6) Business Week - Executive Pbtfolio - "Specia1 Reports

on Major Business Prob1ems" - 1976 - pg. 10.
(7) M.Friedman - "Using Escalators to Help Fight Inflation" -

Fortuns - July 1974 - pg. 94.
(8) M.Friedman - op , cito - pg , 94.
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ç;o mon8t~ria, ou indexaç~o, para atualizaç~o dos demonstra
tivos f:tnanceiros des arnp r-esa s , "Só r ecen t ame n t s , na ú1.tj.ma
d~cada. ~ que a legislaç50 fiscal criou mecanismos efetivos
de ajustamento cont~bil que vieram eliminar as distorções
mais violentas causadas pela inflaç~o (••• l. O sistema cor-
retivo vigente 8 fragm8nt~rio, imperfeito e incompleto. Re-
presenta, ,.porem. conquista imensa em face da completa omis-
s;o anterior, e tem mesmo car~t8r de inovaç50
no cen~rio internacional.» (9)

e ineditismo

Embora se possa constatar a tend~ncia declinante na evolu-
ç~o dos preços como medida pelos indicadores apresentados
no Quadro 6.11, nao podemos deixar de reconhecer que a in -
flaç~o perman8cer~ no horizonte econ5mico nacional pelo me-
nos at~ um futuro pr6ximo, exercendo decisiva
nas atividades empresariais.

A antecipaç~o da perman~ncia da inflaç~o - rnsnos como expe~
tativa mais como uma informaç~o para a tomada de decis~o
~ um dado que nao poda ser ignorado pela administrador na
formulaç~o de sua 8strat~gia empresar.ial em geral
pOlítica de administração de preços em particular.

e na sua
J.Dean,

ao elaborar coment~rios retrospectivos sobre seu j~ classi-
(i o:co artigo "Pricing policies for new products", nos in-

forma: "A inflaç~o eleva os padr6es que o comprador usa pa-
ra avaliar as alternativas que concorrem com o produto novo.
Desse modo aumenta a apreciaç~o do comprador palas caracte-
rísticas distintivas de um produto novo (por exemplo:ele r~
duz as despesas com mão-de-obra). A inflação eleva a taxa
requerida de retornb sobre o investimento. feito pelo vende
dor para desenvolver e lançar o produto novo. (••• ) orque
o custo de capital pr6prio e de terceiros ser~ mais elevado
para compensar a inflaç~o antecipada. Pela mesma r e z e o , a

inflaç~o eleva o valor mínimo aceit5vel de retorno pelo co~
prador. A inflaç~o tamb~m intensifica a concorr~ncia para a

(9) F.de A.C.Oliva - "A Medida do Lucro da Empresa" - Li-
vraria Pioneira Editora - S~o Paulo - 1974 - pg. 70.

(10) J.Dean - "Pricing Policies for new products"
[3usiness Review - Novernber-[Jecember-195D.
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Q U A O R O 6.11

TAXAS PERCENTUAIS DE INFLAÇAo
(dezembro a dezembro)

íNDICES GEr~AIS DE PREÇOS POR íNDICE íNDICE frWICE

A N O ATACADO Custo Custo
G81~éll

de Vida de Cons
Gua- t r-u çê o- do

Oferta Produtos Produtos na
Global Agrícolas Industria:i.s nabara Civíl Pr8ço~3

1960 32.3 32.2 33.4 23.8 40.8 3 O • :)

1961 49.9 53.0 46.0 42.9 42.9 47. 7

1962 50.4 44.0 46.9 55.8 55.3 51.3

1963 82. 1 90.0 86. 1 80.2 54.4 81. 3

1964 93.3 86.5 1Dl. 3 86.6 104.2 91. 9

1965 28.3 25.2 31.5 45.5 43.4 34.5

1966 37.4 .42.7 32.0 41.2 35. 1 38.8

1967 22.5 21.1 23. 1 24.1 41.3 24.3

1968 25.0 16.7 34.6 24.5 32.7 25.4

1969 21.8 31.7 15.1 24.3 12.3 20'.2

1970 19.3 20.3 18.9 20.9 18.7 19.2

1971 20.2 24.7 16.7 18. 1 12.7 19. 13

1972 17.5 22.3 15.4 14.0 1 9 • 8 15.5

1973 16.9 16.7 16.4 13.7 20.8 15.7

1974 34.1 31.1 35.7 33.7 31.8 34.5

1975 30.5 33.8 29.4 31.2 24.2 29.2

1976 48.0 67.0 40.4 44.8 58.G 46.3

1977 35.3 34.2 35.5 43.1 44.7 3B.8

Fonte: Conjuntura Econ5mica Fundação Getúlio Vargas
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alocaç;o de recursos escassos 8ntra as alternativas de in-
vestimento disponíveis ao vendedor (••• ). Por estas raz5es,
a inflaç;o permanente tornar~ ainda mais atraente a aborda-
gero econômica
produtos novos."

do problema de
(1] )

dotsrminaç5o de preços pura

(11) J.Oean - "Retrospectiva commentary on Pricing Policies
for New Products" - HBR Classic - Harvard Business
Review - November-December 1976 - pgs. 152 e 153.
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G.5~2. A política de preços e a inflaç~o

A nossa discuss~o sobro os modelos finarlGsiros para a form~
ç;o de preços - 8 a an~lis8 de StJas vantagens e desvanta-
gens relativas - se dOSBllvolveu tendo por hip6tese a estabi
lidade do padr~o monet~rio.

A antecipaç~o da perman~ncia da inflaç~o - pelo menos no ho
rizonte de curto prazo - coloca o administrador diante da
necessidade de desenvolver uma política de preços que comp~
.tibilize a manutenç~o da qualidade do empreendimento no co~
texto dos objetivos quo a empresa se prop5o a atingir."A v~
lidade do conceito de poder aquisitivo resulta do objetivo
cont~bil de distinguir en~re capital e lucro. Dizemos que
ocorre lucro somente quando uma pessoa ou empresa est~ me-
lhor no final de um perrodo do que ela estava no início do
mesmo perrodo. O capital deve ser mantido em termos do seu
poder aquisitivo para que a empresa esteja t~o bem no final

(12)quanto no início d·o um dado período."

Em uma conjuntura inflacion~ria encontramos duas interpr8t~
ções básicas para a idéia de manutenç~o da qualidade do em-
preendimento:

1• Manutenç~o da capacidade física produtiva da empresa.
Teoricamente. o ~nico objetivo financeiro do acionista
é a obtenç~o de um retorno em dinheiro sobre seu inves-
timento. Ele nao tem nenhum compromisso com um tipo da

empresa ou mesmo em manter as aç5es daquela empresa;Ele
tamb5m n~o procisa tomar nenhuma decis~o quanto aos in-
vestimentos da empreSB; basta que ele guarde ou venda
as aç5es de sua propriedade. Ao administrador cabe a de
cisão mais difícil; e na medida em que o administrador
continua reinvestindo, os lucros a serem distribuidos
deveriam ser medidos de tal forma a gararltirem a manu-
tenç50 da capacidade física prOdutiva do emproendimen -

( I 3 )to •

.(12) E.S.Hendriks8n - "Purchasing Power and Replacement Cost
Concepts Are They Rslated?" - The Accounting Review
July 1963 - pg. 484.

(13) R.F.Vanci1 - "Inf1ation Accounting - lhe Great
Controversy" - Harvard Business Review - Marcl,-Apr11
1976 - pg. 62.
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2. Manutenç~o do poder aquisitivo do investimento da 8mpr~
sa. As restriç5a5 de carater institucional 8 o comport~
mento real das empresas indicam o conceito do poder a-
quisitivo do investim8nto como sendo o nível de poder
aquisitivo mais relevante para 05 ajustes em funç~o das
variações nos índices de preços. A escolha parece s8r
entre poder aquisitivo global do investimento e poder
aquisitivo do investimento em ind~strias especificas.
Considerando as dificuldades inerentes na caracteriza -
ç~o de uma dada ind~stria e na identificaç~o das ind~s-
trias a qual uma empresa pertence, a15m da mobilidade
potencial de recursos entre as diferentes indústrias, o

relevante.
poder aquisitivo global do investimento ~ a medida mais

(14 )

Na tentativa de operacionalizar a tomada de decisão do admi
nistrador, apresentando modelos de formaç~o de preços com
base em vari~veis financeiras (cust6s), vimos que a idéia
de relev~ncia, aliada ao concaito de contribuição,consti-
tuia-se em um instrumento poderoso pata efeito da tomada ds
decis~o n~o-rotineira.

Em uma conjuntura inflacionária acentua-se o aspecto da re-
lev~ncia na determinaç~o de custos para a tomada de dBtis~o
de preços. Vimos que, mesmo na hip6tese de estabilidade mo-
net~ria. custos hist6ricos -eram irrelevantes para a tomada
de decis~o de preços n~o rotineira. "Os custos hist6ricos
isoladamente s~o irrelevantes para a tomada de decis~o em

para a p,:r'evisãode custos futuros."
si, embora possam se constituir na melhor

(15)
base disponível
Observamos também

que 05 custos relevantes para a tomada de d8cis~o sao cus-
tos futuros esperados que diferem entre as alternativas a
disposição do administrador. Ou seja os custos relevantes
para a tomada de decis~o são os custos futuros esperados
que variam entre as alternativas disponíveis. Os custos his

(14) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 491.
(15) C.T.Horngren - "Cost Accounting: A Managerial Emphasis"-

Prentice/Hall. Inc. - Englewood Cliffs, N.J. - Third
Edition - 1972 - pg. 352.
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t6r1cos, embora Gto1s n~ previs~o de custos relevantes, Sôo

sempre - quando tomados isoladamente - irrelevantes. (16)

Para tanto, tem-se su~erido que o conceito de custo relevan
te para uma política de preços nainflaç~o e o custo de re-
posiç~o efetivo ou corrente. "r perfeitamente 16gico, para
determinadas aplicações, considorar-se o custo dos mate-
riais como sendo o preço de reposiç~o dos materiais consumi
dos. (••• ) Este problema torna-S8 algo mais complexo quando
considera-se os efeitos dos aumentos dos custos de reposi-
ção dos ativos fixos. Quando os preços desses ativos se ele
va, o sacrifício econômico pelo uso do ativo deveria ser ba

seado no custo de reposição equivalente de modo que a em-
presa estabelecesse o preço de sua produç~o capaz de gerar
um volume de caixa sufi~iente para sua r8po5iç~o. (••• ) O
administrador deve, portanto, planejar para a continuidade
de suas operaç5es baseando suas decis5es de preços nos cus-
tos de reposição. Procedendo de qualquer outra maneira sig-
nifica desconsiderar
mudanças no valor da

os efeitos
unidade mon8t~ria."

economlcos reais
(17)

devidos as

Embora o t~rmo "custo de repasiç~o" apresente uma s~rie de
significados distintos entendemos por custo de reposição de
um bem como o custo corren~e de um ativo id~ntico ou o cus-
to equivalente dos serviços gerados por aquele ativo. O cu~
to de reposiç~o representa o valor corrente somente quando
for uma boa aproximaç~o daquilo que um ativo (ou serviço)
idêntico custaria
o valor de troca ~e aquisição do bem.

no mercado, ou seja. o custo
(18)

relevante é

Cabe observar que se os custos de reposição funcionam como
uma boa aproximação dos valores correntes, nem todos os m6-
todos para a determinação do valor de reposição se apresen-
tam igualmente bons. Muitas vezes na aus~ncia de um mercado
para aquele tipo de ativo determina-se o valor corrente de

(16) C.T.Horngren - op. cito - pg. 353.
(17) J.J.W.Neuner & E.O.Oeakin - "Cost Accounting - PrincipIes

and Practice" - Richard D.lrwin, Inc. - Homewood, 111.-
Ninth Edition - 1977 - pgs. 638 ~ 639.

(18) E.S.Hendriksan - op. cito - pg. 488.
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reposiç~o pela aplicaç50 de n~meros-!ndicas aos valores ori
ginais de custo. Verifica-s8, Bnt~oi que quanto maior o tem
po decorrido desde a data da aquisiç~o, maiai a imprecis~o
resultante do uso dos valores origirlais de custo corrigi-
dos.

Tendo em vista as consideraç5es apresentadas,Hendriksen con
clue que o custo de reposiç~o corrente 58 constitue em uma
boa aproximaç~o do poder aquisitivo do investimento especí-

(19)fico da empresa. Entretanto ele argumenta qU8 o me-
lhor crit~rio para a manutenç~o da qualidade do empreendi -
mento 6 a manut8nç~o do poder aquisitivo global do investi-
mento da empresa, em funç~o da dificuldade em definir-se
uma dada indústria bem como identificarmos a indústria a

lidade de recursos entre diferentes indústrias.
al~m da potencial e efetiva mobi

(20)
qual uma empresa pertence,

Cumpre salientarmos, entretanto, que a caracterizaç~o de
uma indústria e a mobilizaç~o de recursos entre indústrias
adquire maior significaç~o no longo prazo. Entendemos que a
mobilizaç~o de recursos entr~ indústrias diferentes no cur-
to prazo é notoriamonte menor. A flexibilidade que o adrni-
nistrador possue em alterar a composiç~o dos ativos da em-
presa, no curto prazo, é extremamente reduzida.Portanto, p~
demos estabelecer como objetivo válido, para a dinâmica da
pOlítica de preços, a manutenção do poder aquisitivo especi
fico da empresa através da utilização do custo de reposição
como sendo a informação de custo relevante para a tomada de
decis~o de preços na inflação.

Deve-se observar que o uso correto das informações de cus-
tos na formação de preços requer uma compreensão clara de
que custos influenciam preços mas nao são seus únicos deter
minantes. "Bens são vendidos pelo que representam para
comprador, seda o preço maior ou menor que o custo. A empr~

-r

(19) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 490.

(20) E.S.Hendriksen - op. cito - pg. 491.
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6.5.3.

sa deve gerar receitas totais suficientes para recuperar
seus custos totais. mas nem toda venda apr8sentar~ uma mar-
gem individual adequada. (••• ) nenhum vendedor
adquirido a um preço que cobrir~ seus custos."

tem direito
( 21)

Entretanto a informação de custo parece ter se transformado
em uma 8sp~ci8 de justificativa social na formaç~o do preço
de venda. tanto para 8mpres~rios como para orgaos governa -
mentais." (••. ) existe a impress~o de que o preço com base
no custo mais uma margem ~ socialmente mais justo tanto pa-
ra o comprador como p~ra o vendedor. O vendedor n~o se apr~
veita do comprador quando sua demanda ~ intensa e obtem as-

(22)sim um retorno justo sobre seu investimento."

Contudo. se a informaç~o de custos ~ usada como uma esp~cie
de consciência social na formação de preços e o administra-
dor deve mant~r a qualidade do empreendimento durante um p~
rlodo inflacion;rio cumpre observar com J.Oean que "se a in
formaç~o de custo ~. usada como um padrão de justiça social,
a informação de custo que deveria ser usada seria o custo
de reposição esperado da unidade industrial tecnicamente

, . - i' í c ,,(23)malS avançada e nao os custos efet vamente lncorrl os.

A política de preços e a medida do resultado na inflação

A dificuldade para a formulação de uma pollticade preços
em um perrodo inflacion~rio, entretanto, não se restringe ~
identificação e composição das vari~veis relevantes. A aná-
lise deve ser feita levando-se smconsideração os instrume~
tos utilizados p~ra a medição dos resultados da empresa. Is

(21)
v

H.C.Greer - "Cost Factors in Price Making" - em W.E.
lhomas - "Readings in Cost Accounting, GudgBting and
ControI" - South Western PubIishing Co. - Cincinatt1,
Ohio - lhird Edition - 1968 - pg. 455.

(22) P.Kotler - "Marketing Mana~ement - Analysis, P1anning
and Control" - Prentice/Hall Inc., Englewood Cliffs,
N.J. - 1972 - pg. 525.

(23) J.Dean - "Cost Forecasting and Price Policy" - em W.E.
lhamas - op. cito - pg. 465.
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to significa que nAO podemos nos deter na an~lis8 da utili-
zação da informaç~o de custo na formulação de uma política
de preços sem atentarmos para o resultado de sua aplicaç~o
da forma como 5 reportado palas demonstrativos financeiros.

A discussão sobre o ajuste dos demonstrativos financeiros
para incorporar os efeitos da inflaç~o - mantendo a credibi
lidade e utilidade desses demonstrativos para todos os usua
rios - ampliou-se na medida do recrudescimento da inflação
no mundo inteiro, atingindo inclusive os parses industiiali

"zados, principalmente a partir de 1973, em consequ~ncia da
r~pida elevação nos preços das principais mat~rias-primas,
em especial o petr61eo. A import~ncia do debate pode ser
avaliada na observaç5o que segue: "Lamentavelmente os de-
monstrativos financeiros das empresas norte-americanas sao
inadequados para o registro de uma situação econ6mica infl~
cion~ria como a da d~cada de 70. E pelo menos uma das ra-
z~es do atual impasse na alocaç~o de investimentos ~ a ma-

seus registros cont~-neira pela qual as empresas mant~m os
b e i s ." (24) Embora os demonstrativos financeiros se pres-
tem a diferentes objetivos, podemos dizer que se destinam
basicamente a "relatar os eventos econ6micos e descrever a
situaç~o 8con6mica de um empreendimento da maneira mais rea
li .." (25) . . -sta poss2vel. Contudo, a instab~12dade do padrao mo
net~rio usado na medidà de valores constitue grave impedi-
mento para a cons8cuç~0 daquele objetivo b~sico."Relat6rios
com base em valores monetários históricos "sao bastante
Gteis no controle de fundos monetários, na análise de flu-
xos de caixa 8 no acompanhamento dos fluxos monetários pe-
las atividades da empresa.

IEntretanto, para a maioria dos
demais objetivos, ignorar as variaç5es nos níveis de preços
pode resultar em erro grave (••• ). DeVeriam ser feitas cor~
reçoes que incorporassem as variações nos níveis de preços,
de modo a obtermos melhores informaç5es para a medida da
efici5ncia, a projeç~o dos lucros futuros e a tomada de de-

(24) Business Week - "Accounting Rulas may Oiscouroge
lnvestment" - October 17, 1977 - pg. 68.

(25) R.N.Anthony - "A case for historical costa" - Harvard
Ousiness Revlew - November-Oocember 1976 - pg. 69.
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cisão (••• ). Mas as correçoes tamb~m SBO necess§rias para
restaurar a respeitabilidade e utilidade do b a Le n ç o entre
os demonstrativos financeiros. Um balanço que aprosente to-
dos os seus itens em termos compar~v8is presta-se melhor ~

t6ricos não ajustados."
avaliação de empresas do que aqueles

( 2 s )
baseados em custos his

F.Oliva distingue três principais distorções causadas pela
inflação nas contas da firma. (27)

1. a s ubeve lde ç â o do patrimônio. pela manutenção do ati
vo fixo a valores hist6ricos;

2. a inSuficiência das depreciações. calculadas co~ ba
se naqueles valores hist6ricos;

'3. o car~ter fictício dos ganhos e perdas representa-
dos pelo crescimento nominal do ativo circulante e
do exig:fvel.

Devido ~s distorções produzidas pela inflação. faz-se nece~
s~rio adotar um sistema de atualização dos valores cont~beis
que reflita as variações na moeda em todos os itens dos de-
monstrativos financeiros, de maneira a

( 28)
se conseguir uma a-

presentação realista dos fatos.

o princípio fundamental da contabilidade ~.~ase de Indice
de preços é o reconhecimento de que o poder aquisitivo do
cruzeiro em certa data difere daquele de outra data. O pro-
blema resume-se em encontrar um m~todo que possibilite a
convers~o de balanços e demonstraç5es de lucros e perdas,

(26) E.S.Hendriksen - "Accounting Theory" - Richarel D.lrwin,
Inc. - Homewood, 111. - Revised Edition - 1870 - pg.
213.

(27) F.ele A.C.Oliva - op. cito - pgs. 68 a 69.
(28) Arthur Andersen & Co.

nomia Inflacion~ria"
ras em Administração
Getúlio Vargas - Rio

- "A ~1edida de Lucros em Un-:B Eco
- em F.Ouilici (Coord) - "t8itu -
ContSbil e Financeira" - Fundaç~o
de Janeiro - RJ - 1973 - pg , fil.
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expressos em cruzeiros re~istrados em datas diferentes, em
demonstrações f í n e nc e ír-e s o n d e todos os saldos s50 consigna

(29) -dos em cruzeiros atualizados ~ data do balanço.

A escolha do Indica o~ indices apropriados ainda 8St~ longe
de ser um assunto resolvido na teoria e pr~tica cont~bil.
"Os contadores no mundo inteiro t~m se preocupado bastante
com a medida do desempenho da empresa na inflaç~o. Mas at~
esta d~ta nada indica
colhendo uma entre as

que tenham chegado a uma conclus~o,es
(30)v~rias propostas consideradas."

Henc!riksen nos informa que a escolha de um conceito apro -
priado para a atualizaç~o dos dados cont~b8is, em funç5~
rlas elevaç5es no nIvel dos preços, depende em grande parte
dos objetivos da pr6pria atualizaç~o e das hip6teses feitas
com relaç~o ao comportamento dos investimentos privados na

economia. Embora ele reconheça que para muitas aplicaç6es
financeiras e administrativas o conceito de "valor corrente
de reposiç~o" - t~mb~m chamado de custo de r8posiç~o - seja
bastante Gtil, ele nao mede adequadamente o podBr aquisiti-
vo do investimento global da empresa, conceito que deveria
ser usado para a atualizaç50 dos demonstrativos financei-
ros. "j§ que um dos objetivos b&sicos dessa atualizaç50 ~ a
medida da manutenç~o do capital e a medida do

dentro da hipótese da manutenção do capital."
lucro
(31)

líquida
Reconhe

C8, entretanto, que a atualizaç~o dos demonstrativos finan-
ceiros, em funç~o de flutuaç5es no poder aquisitivo da moe-
da, nao encontra aceitaç~o generalizada entre contadores e
administradores por inGmeras raz6es de ordem te6rica e pr~-

(32)tica.

(29) Arthur Andersen & Co. - op. cito - em F.Ouilici
cito - p g , 71.

- op.

(30) R.F.Vancil "Inflation A~counting
controversy" - Harvard Business ·Review -
ID76 - pr;o 59.

(31) E.S.Hendriksen - "Purchasing Power and Replacement
Cost Concepts - A~e They related?" - lhe Accounting
Review - July 1963 - pg. 490.

t hs great
f1a r c h - A P r i 1

(32) E.S.Hendriksen - op , c í t , - pg , 228.
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Assim, Vancil, ao fazer uma an~lise comparativa dos quatro
crit~rios que poderiam ser utilizados na atualizaç~o

t r-et I . (33)mons ratlVos finanCGlrOS
dos de

conclui que os r e Le t ó r-Los ,
para efeito de tomada de decis~o (contabilidade gerencial),
devem garantir a mr:lnutenção do capital da empresa em termos
da manutenção da capf!cidadn física produtiva da ernp re sa , a-
través do uso conjunto de valores de reposição específicos
para ativos n;o-monet~rios, como por exemplo ativos fixos,8
do índice geral de preços para ativos monet~rios

(34)passivo.
e pô r e o

Anthony, ao comparar os demonstrativos financeiros com base
em valores históricos com aqueles baseados em valores de re
posição demonstra que a confiabilidade da informação sera
mantida se houver coer~ncia entre os dados que servem de ba
se para a formação dos preços e os dados apresentados nos
demonstrativos financeiros. Especificamente: se a empresa
estabelece seus preços a fim de recuperar seus custos hist6
ricos mais seu custo de capital, a melhor medida do lucro
anual ~ ~xpressa pela diferença entre receita e custos his-
t6ricos. Se oS preços s~o estabelecidos 'a fim de recuperar
seus custos de reposiç~o mais seu custo de capital,a melhor

entre receitamedida do lucro anual ~ dada pela diferença
(35)de vendas e custos de reposiç~o.

Vimos que a política de formação de preços da empresa deve
incorporar um grande nQmero de fatores e não se poderia es-
perar que essa política - mesmo que se baseasse primordial-
mente em dados de custo - mantenha uma total ri~idez a pon-
to de utilizar-se exclusivamente de um único tipo de dado
de custo. A atual legislação (Lei N9 6404, de 15 de Dezern-
bro de 1976) prevê a correção dos valores patrimoniais e de
resultado de exercício com base no aumento do valor nominal

(33) Os quatro crit~rios são: 1. custo histórico de aquisi-
ção; 2. índice geral de preços; 3. valor corrente de
repDsiç~o; 4. valores esp~crficos de reposiç~o e indi-
ce geral de preços combinados.

(34) R.F.Vancil - op. cito - pgs. 61 e 67.
(35) R.N.Anthony - op. cito - pg. 76.
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de uma Obrigaç~o Reajust~vel do
(Artigo 40 do Decreto Lei 1590.

Te30uro Nacional (ORTN1.
de 2G de Dezembro de 1977

que alterou a legislaç30 do Imposto de Renda das pessoas j~
rídicas para adapt~-la ~ lei das S/As.l,

A atual sistem~tica embora represente um aperfeiçoamento na
experi~ncia fiscal vivida at~ hoje permite a manutenç~o ap~
nas parcial do capital, na medida em que as empresas nao
sao afetadas uniformemente pela inflaç~o como medida por um
índice geral de preços. As empresas experimentam elevaç5es
e~pecíficas nos seus custos operacionais e nas suas necessi
dades de investimentos. Os resultados apurados pela contabi
lidada com base em índices gerais de preços nao
nem custos hist6ricos nem valores de reposiç~o.

refletem
(36 )

Esta constataç~o dificulta sobremaneira a formulaç~o de uma
política de preços compatível a uma conjuntura inflacion~-
ria - tendo em vista os instrumentos disponíveiS para o re-
gistro da atividade econômica da empresa e a medida dos
seus resultados -, já que o sistema vigente para a atualiza
ç;o .de demonstrativos financeiros n~o comporta a utiliza-
ç~o. quer de custos hist6ricos quer de custos

H (37)na formaçao de preços de venda.
de r8posiç~o

Uma possIvel soluç~o seria a formaç~o de preços com base em
custos hist6ricos atualizados pelos mesmos índices gerais
de preços utilizados na correç;o dos demon.s~rativos finan -
cairos. Entretanto, uma vez que a correção dos demonstrati-
vos financeiros é incompleta do ponto de vista da realidade
Bcon5mica da empresa, esta soluç~o atenderia apenas o aspec
to formal de compatibilizar os demon~trativos financeiros
com a política de preços, em prejuízo desta Gltima.AI~m dis
so, mesmo esta compatibllidade formal acaba sendo comprome-
tida se for considerada a presença do controle de preços cu
ja sistem~tica estabelece o reaj~ste de preços com base em

(36) R.F.Vancil ~ op. cito - pg. 60.

(37) R.N.Anthony - op. cito - pgs. 78 e 79.
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custos hist6ricos.

S8Ç~O anterior permitiu chegar-se e
conclusão de que as I nf or-me ç ô en do custos .r eLevent os para a
tomada de decisão de preços s;o os bustos incremontais ex-
pressos na pr5tica administrativa pelo custeio direto (mar-
ginal ou vari~v8l). Salientamos a imponderabilidade do lon-
go prazo face ~ c6nstante renovaç5o tecno16gica. A· imponde-
rabilidade na an~lise de longo prazo 6 realçada quando in-
clu!mos a perspectiva da instabilidade Inonet~ria, evidenci-
ando a necessidade da uti11zaç~o de custos nu valores de re
posição.

Assim sendo, a correta formdlaç~o de uma polItica de preços
necessitaria de um aperfeiçoamento dos atuais rnecanismos de
correçao monet~ria dos demonstrativos financeiros para in-
corporar a atualização de Itens especIficos atrav~s do seu

valor de reposição,al~m dos ajustEs por alteraç5es no In-
(38)dice geral de preços. Paralelamente. as normas de po-

lItica de controle de preços necessitariam uma revis~o que
permitisse a implantaç~o de uma pOlítica de preços com base
em valores de reposiç~o. "Num programa de estabilizaç~o mo-
net~ria, 05 controles de preços s~o justific~veis como um
artifIcio para forçar a baixa do coeficiente de realimenta-
ç~o, tornando o objetivo de estabilizaç~o sem crise mais
próximo da viabilidade. Há porém duas qualificações (••• l ,

Primeiro, o controle deve limitar-se aos setores oligopoli~
tas (••• ). Em segundo lugar, nos próprios casos de monopo-
lio ou oligopólio o controle deve funcionar como uma anteci
paç~o do mercado. Os preçosn~o dever~o ier tabelados arti-
ficialmente, com o simples objetivo de ocultar os sintomas
da inflação, mas de modo a reproduzir aquilo que, no livre
jogo das forças de mercado seria o resultado

( 3 9 )
de urna crise

de e3tabilizaç~o mais intensa."

(38) R.F.Vancil - op. cito - pg. 61.
(39) M.H.Simonsen - "Inflaç~o: Gradualismo x Tratamento de

Choque" - APEC Editora S.A. - Rio de Janeiro - 1970 -
p g s , 141 à 142.
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N~o se trata portanto de discutir a presença de controles
em urna economia moderna. "Nenhuma sociedade ocidental sabe
como conseguir um equilíbrio 6timo entre a estabilidade ec~
n6mica, olevadas taxas de emprego 8 harmonia sindical. Que-

Ias. "
todas essas coisas boas, mas não sabemos como obtê-
(4 O) Entretanto, podemos argumentar quanto ~ quali~a-

remos

de desse controle. "No Brasil o problema est~ no mau funcio
namento dos controles e não na existência de tais contro-
leso O sistema controlador (••• ) ainda não consolidou as re
gras do jogo e pede critérios mais realistas e menos polít!

( 41)COB."

A má conceituação na formação de preços - tanto de parte do
administrador privado como do administrador público -. ali~
~a a um instrumental legal-fiscal incompleto pode se const!
tuir em grave empecilho ao desenvolvimento da empresa bras!
leira, comprometendo a sua capitalização pela progressiva
deteriorização de sua qualidade e, em última instância, o
pr6prio desenvolvimento econ6mico.

lO

(40) Fortuns - "Professor Ounlop's Unseen War on Inflation"-
August 1973 - VaI. LXXXVIII - NV 2 - pg. 3.

(41) J.Beting - "O mercado relativo" - Notas Econ6micas -
Folha de são Paulo - 9 de novembro de 1977.
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7 • c O N C L U S LI [ S I:: R E C O n E rin A ç a E ~~

Nossa diss8rtaç~o [lrOCUrou enfocar a formulaç~o da política
de preços dando-lhe um tratamento compatível com sua ampli-
tude e complexidade. Vimos quo sua amplitude derivava
al~m das pr6prias caracter!sticôs da var1~vel preço - da ne
cessidade do envolvimento de todas as funç6es da empresa p~
ra a definiç~o de um conjunto coerente. A formulaç~o de uma
política de preços ~ complexa porque, embora deva envolver
a consideraç~o de um granda nGmero de fatores, n~o pode ser
reduzida a um ~nico modelo acabado que incorpore simultan8~
mente todas as vari~veis relevantes para cada situaç~o esp~
cIfica com que a empresa se defronta.

A import~ncia da formulaç~o dap~lítica de preços - englo-
bando um grande n~mero de vari~veis que se interrelacionam
de maneira complexa - deriva diretamente do seu relaciona -
mento com a consecuç~o dos objetivos da empresa, constituin
do-se em instrumento fundamental ~ disposiç~o do administra
dor para a implementação de sua estratégia de desenvolvimen
to de negócios.

Vimos. ent~o, que a política de preços estando diretamente
vinculada aos objetivos da empresa. correspondia a uma poli
tica da empresa que representa uma ordem de prioridades e
de escolha entre objetivos concorrentes; ou seja: a políti-
ca de preços está diretamente associada aos objetivos da e~
presa. Esta associação ocorre na medida em que as políticas
de preços equivalem a uma política da empresa que represen-
ta um~ solução de compromisso entre vários objetivos confli
tantes.

Observamos tamb~m que os objetivos da empresa s~o operacio-
nalizados através de metas e planos. A operacionalização da
poI!tica de preços implica o estabelecimento d~ mecanismos

'/,
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para a determinaç;o de preços dos bons ou serviços comerci~
lizados pela empresa. Constatamos, assim, uma importante
distinç~o entre os objetivos de uma polftica de preços e os
procedimentos dessa mesma política.

Portanto, a formulaç~o da política de preços ocorre em dois
níveis interdependentes: o primeiro corresponde aos objeti-
vos orientadores da decisão de preços (princípios) e o se-
gundo corresponde a sua operacionalizaç~o atrav~s da deter-
minação de preços dos bens ou serviços comercializados pela
empresa (procedimentos).

Finalmente o estab~lecimento de m~canlsmos (procedimentos)
rlestinados ~ aplicaç~o da política de preços, est~ direta--
mente relacionado ao nosso conhecimento da estrutura e das
principais características da tomada de decis~o de preços.

A compreensao e o entendimento dos modelos da teoria 8cono-
mica são fundamentais para uma vis;o abrangente do problema
de formaç~o de preços. Para efeito da tomada de decisão de
preços, a teoria 8conomica nos fornece modelos normativos
que procuram explicar a formação de preços em uma economia
de mercado. Na formulação desses modelos supoe-se que o ob-
jetivo da empresa seja a maximização dos lucros e que o ad-
ministrador possua o conhecimento completo das funç5es de
custo e de demanda da empresa. Trata-se de hipóteses simpl~
ficadoras que possibilitam an~ecipar o comporta~ento da em-
presa face a diferentes situações de concorrência e demanda.
Estas hipóteses, embora úteis na explicação dos mecônismos
de formaç~o de preços, limitam sua aplicabilidade na pr~ti-
ca empresarial.

A an~lise dessas limitações permite o conhecimento da estr~
trura e das principais características da tomada de decisão
de preços evidenciando a complexidade da formulação de uma
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política de preços na pr~tica. Isto nao significa que o mo-
delo de formaç~o de preços da teoria econ5mica seja inGtil
ou il6gico, mas que representa uma simplificaç~o dos probl~
mas encontrados pelo administrador na pr~tica.

o administrador, embora disponha dos princípios
econ5mica, se defronta com situaçEes específicas

da teoria
difíceis

de serem reduzidas ou identificadas com os modelos desenvol
vidas pelo economista. Surge, ent~o. a necessidade de desen
volver-se modelos que embora dando maior infase a um dado
subconjunto de vari~veis. correspondem melhor as necessida-
des para a determinação de preços face a problemas localiz~
dos encontrados pelo administrador na pr~tica. A escolha do
modelo a ser usado em cada situaç~o'especffica ~ um proble-
ma de particular importância para o administrador.

A an~lise das características edo uso de modelos formais
para a tomada de decis~o poe em evidência a importância do
papel das informaç~es na operaçao daqueles modelos. Todo mo
delo de decisão exigirá projeções específicas já quea toma
da de decisão se refere a eventos futuros. Por sua vez as
projeções são feitas com base em informações.

Vimos que o sistema contábil ~ o principal sistema de infor
rnaçao quantitativa da empresa. Salientamos que entre as fu~
ções b~sícas desempenhadas pela informação cont~bil está a
avaliação quantitativa das alternativas a disposição do ad-
ministrador e a recomendaç~o para a sua tomada de decis~o.

A contabilidade tem uma participação significativa no dese~
volvimento de sistemas de informações quantitativos que po~
sibilitem a tomada de decis~o a curto e longo prazo. O con-
ceito de valoraç~o mais comum em Contabilidade - e portanto
em Administração - ~ o 6onceito de custo.
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A necessidade de operacionalizar a tomada de dBCis~o de pr~
"ços a nível de empresa nos conduz. consequentemente. a cans

truç~o do modelos nos quais a principal informaç~o quantit~
tive ~ a informaç50 de custo. Vimos que por mais amplo quo
fosse o conceito do custo. SUB utilizaç~o n~o era univor-
sal. Em outras palavras. isto significa dizer que o conce1-
to de custo utilizado depende do objetivo para o qual pre-
tendemos utiliz~-lo. Resulta. portanto. que todo sistema de
informaç~o cont~bil dever~ ser estruturado a fim de atender
a uma multiplicidade de usos cuja base ~ uma adequada clas-
sificação de custos. classificação que dependerá dos objeti
vos administrativos a que se destina.

Considerando-s8 que as funç5es administrativas podem ser
agrupadas em duas grandes categorias·- planejamento e con -
trole - a classificação de custos se desenvolve a fim de
atender aos objetivos especificas de cada uma daquelas fun-
ç5es. Sendo o planejamento e o controle partes integrantes
do processo de tomada de decisão. concluimos que a finalid~
de da classificação de custos é orientar a tomada de deci -
são na escolha de alternativas. Desse modo o administrador
proc~rar~ associar custos ~s alternativas de decis~o. Em ou
tras palavras, teremos que associar custos que sejam rele-
vantes ao objeto de cada uma das alternativas disponiveis.

Salientamos que a tomada de decisão ~ essencialmente um pr~
cesso de previsão ou especulaç~o uma vez que trata com da-
dos sobre o futuro. Portanto as informações de custos rele-
vantes para a tomada de decis~o sao custos futuros. pr~-d8-
terminados ou projetados. Dada essa constatação nossa an~li
se dos modelos de formação de preços com base em custos pe~
mitiu-nos concluir que o conceito de custo relevante para a
tomada de decisão de preços é o conceito de custo futuro ou
seja a determinação de funções de custo que nos permitam de

f terminar a variação nos custos totais em função' de varia-

142



çoos no volume de produção. Portanto o conceito de custo r~
levante 6 o custo marginal definido como a variação no cus-
to total resultante da variBç~o no volume de produção de u-
ma unidade de produto. A dificuldade pr~tica na determina-
ção desse valor deu origem ao conceito de custo incrementaI
significando a variação do custo total resultante da varia-
çao no volume de produção de um nGmero de unidades e nao
apenas de uma unidade. Como para intervalos pr6ximos do vo-
lume de produção podemos considerar constante o custo vari~
vel unit;rio. o custo incrementaI se iguala ao custo vari~
veI unit~rio. P5do-se, indicar, então, que dadas as caract~
rfsticas da empresa moderna e a imponderabilidade do longo
prazo, o modelo de formaç~o de preços com base no custeio
direto (vari~v8l ou marginal) como sendo - dentre os mode-
los de formação de preços com base em custo - o mais adequ~
do para a tomada de decisão de preços.

A antecipação da permanincia da inflação - pelo menos no ho
rizonte de curto prazo - coloca o administrador diante da-
necessidade de desenvolver uma política de preços qGe possi
bilite a manutenção da qualidade do empreendimento em um p~

rIodo de instabilidade monetária.

Nestas cirscunst~ncias acentua-se o aspecto de relev~ncia
na determinação de custos para a decisão de preços. Dadas as
características da empresa moderna e a imponderabilidade do
longo prazo, pudemos estabelecer como objetivo válido, para
a dinãmica da política de preços, a manutenção do poder a-
quisitivo específico da empresa. Para tanto a informação de

custo relevante para a tomada de decisão ~o custo de repo-
sição, entendido como o custo corrente de um ativo id~ntico
ou o custo equivalente dos serviços gerados por aquele ati-
vo.

Em um período inflacionário vimos que na an~lise da utiliza
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em uma solução apenas parcial para o problema. As empresas

ç~o da informaç;o de custo na form41aç~o de uma políticD de
preços precis~vamos atentar para o resultado de sua aplica-
ç;o como reportado pelos demonstrativos financeiros. A ins-
tabilidade do padr~o monet~rio llsado na medida de valores
constitue grave impedimento para o relato realista dos evon
tos econ6micos e a descriç~o da situaç~o econ6mica de uma
empresa. A sistemática de atualizaç~o dos demonstrativos fl
nanceiros com bas~ em índices gerais de preços constitui-se

experimentam elevaç5es específicas nos seus custos operaci~
nais e nas suas necessidades de investimentos.

Esta situação dificulta sobremaneira a formulação de uma p~

lítica de preços compatível a uma conj~ntura infiacionária-
tendo em vista os instrumentos disponíveis para o registro
da atividade econ6mica da empresa e a medida dos seus resul
tados - j~ que o sistema vigente para a atualização de de-

monstrativos financeiros n~o compbrta a utilização, quer de
custos hist6ricos .quer de custos de reposição na formaç~o
de preços de venda.

A correta formulaç~o de uma política de preç6s ~ objetivan-
do a manutenção da qualidade do empreendimento - necessita
ria de um aperfeiçoamento dos atuais mecanismos de correção
monetária para incorporar a atualização de ítens específi -
C05 atrav~5 de seu valor de reposiç~o, al~m dos ajustes por
alterações no índice geral de preços. Paralelamente as nor-
mas de política de controle de preços necessitariam uma re-
vis~o que permitisse a implantBç~o de uma política de
ços com base em valores de reposiç;o.

pre-

Cumpre observar que o uso correto das informações de custos
na formação de preços requer uma compreensão clara de que
custos influenciam preços mas não s~o seus Gnicos determi.-
nantes. Embora a informaç~o de c~sto tenha se transformado
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em uma justificativa social na formaç;o de preços tanto pa-
ra 8mpr8s~rios como para administradores p~blicos. sua cor-
reta utilizaç~o n~o podo limitar-se apenas ao uso dos cus
tos de reposiç;o correntes mas dave contemplar os custos de
reposiç;o das unidades industriais tecnicamente mais avanç~
das. Se a m~ conceituaç~D na formaç~o de preços - aliada a
um instrumental legal-fiscal incompleto - pode se consti-
tuir em grave impecilho ao des8nvolvi~ento da empresa bras!
leira, o repasse das inefici6ncias de processos produtivos
obsoletos ou mal admi~istrados, pela contínua elevaç~o de
preços compromete definitivamente o desenvolvimento do mer-
cada interno, e em Gltima inst~ncia o crescimento econ5mi-
co, pela manutenç~o de baixas taxas de produtividade o ele-
vados níveis de inflaç~o.
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