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P R E F Á c I O

A presente monografia, intitulada "Si~
temas de Apuração de Custos para Fixação de Preços de Venda em
Conjuntura Inflacionária", foi realizada visando a atender as
eXlgencias da Escola de Administração de Empresas de são Paulo,
da Fundação Getúlio Vargas, para fins de conclusão do Curso de
Mestrado em Administração, na área de concentração da Adminis-
tração da Produção e Operações Industriais.

Não nos domina a certeza do sucesso em
abordar um tema deveras complexo. Todavia, durant~ os longos e
adoráveis anos de nossa vida acadêmica, esse foi um dos assun-
tos que mais nos preocupava, sem contudo, termos tido a oport~
nidade de refletir de forma acentuada sobre o mesmo. Julgamos ,
pois, oportuno, ao tempo da elaboração de nossa monografia de
mestrado, adentrar de forma mais concreta na análise dessa temá
tica.

A inflação e seus reflexos nas empr~
sas tem sido objeto de inúmeros trabalhos elaborados, entretan
to, poucos foram os que se aprofundaram no aspecto da fixação
dos preços de venda em conjuntura inflacionária e, mesmo os que
assim procederam, em sua grande maioria, abordaram-no de forma

-restrita e eminentemente teórica, sem se preocuparem com os
todos vigente na prática da administração empresarial para
fixação dos preços de venda.

Desde o final da década de 1930, inúm~

-me
a

ras pesqulsas realizadas têm demonstrado que a grande parte das
empresas tende a orientar a fixação dos preços de venda de seus
produtos e/ou serviços a partir de informações de custos. Essa
constatação, de natureza empírica, adquire importância especia~
em períodos inflacionários. Nesses períodos, como os que têm c~
racterizado a economia mundial, e, em especial, a economia bra
sileira, nos últimos anos, as empresas têm encontrado sérias dl
ficuldades no processo decisório da fixação dos preços específl
cos de venda. Os intervalos entre as alterações desses preços
tenderam a tornar-se muito mais curtos, devido as constantes e
acentuadas elevações nos custos dos insumos.
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Entretanto, em épocas inflacionárias
nem todos os custos sobem ao mesmo tempo, na mesma proporção e
com igual velocidade, o que tem dificultado sobremaneira a manu
tenção das estruturas de custos atualizadas. Necessário se tor
na, pois, a análise da influência do fenômeno inflacionário em
cada um dos componentes do custo relevante às decisões de fixa-
ção dos preços específicos. Uma sistemática de atualização das
estruturas de custos não só se torna recomendável, em períodos
inflacionários, como é mesmo imprescindível para que o processo
decisório no tocante a fixação dos preços de venda, a partir de
informações de custos, seja efetuado de modo a permitir a conti
nuidade da própria empresa.

Acreditamos que as justificativas aci
ma, talvez, evidenciem a relevância do tema a ser tratado neste
trabalho, dentro da atual conjuntura econômica nacional.

Inúmeras seriam as abordagens que pod~
ríamos ter dado quanto ao tema da fixação dos preços através de
informações de custos, em conjuntura inflacionária, mas, indis-
cutivelmente, todas seriam restritas e parciais, devido à ampli
tude e complexidade do fenômeno a ser tratado. Por mais que te
nhamos procurado não impor ao trabalho um ponto de vista limita
do por alguma concepção especial ou particular, não conseguimos
abordar o tema em todas as suas miríades, e por essa razao, es
tamos cônscio das críticas que porventura nos farão. Em verdade,
quanto maiores forem as contestações tanto maiores serão, tam
bém, as tentativas, as justificativas e, consequentemente, a
possibilidade de diálogo; este, em realidade tem sido o proces-

.so natural para a busca da verdade em todos os ramos do conheci
mento humano.

Aos formuladores de teoria, o que nes-
te trabalho apresentamos poderá parecer extremamente superfici-
al, enquanto que os práticos pouco poderão encontrar, nas pági-
nas seguintes, que os auxiliem no desenvolvimento de suas ativi
dades atuais. Todavia, não tivemos a presunção de apresentar
qualquer novidade que pudesse causar estupefação. Tentamos ape-
nas estabelecer um exercício de reflexão. Preocupou-nos em erne~
der os efeitos da inflação num aspecto particular da gestão em
presarial: a fixação dos preços de venda através dos custos.Pro
curamos, então, após a análise do fenômeno inflacionário, veri-
ficar como adaptar os métodos tradicionais de fixação dos pr~
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ços, a partir de informações de custos, ã realidade inflacioná-
ria, de modo a eliminar, ou pelo menos amenizar os efeitos ad
versos que recaem sobre as empresas.

Durante o desenvolvimento desta mono -
grafia fomos tentados pelos descaminhos, não por falta de um
plano de trabalho pré-estabelecido, que traçasse o objeto de
estudo e os caminhos a serem percorridos para a consecução dos
resultados desejados, mas, antes de tudo, devido a amplitude e
complexidade do tema abordado, que na medida de seu desenvolvi-
ment6, foi requerendo a redefinição n50 dos objetivos almejados,

.mas do trajeto a ser percorrido. Frequentemente, também, senti-
mos a falta de um arcabouço teórico já estabelecido sobre a ad~
quação dos modelos de fixação dos preços com base nos custos a
conjuntura inflacionária. Por tratar-se de um tema multidisci -
plinar, encontramos certa dificuldade na exata conceituação e
definição de alguns termos fundamentais, que são utilizados de
forma não uniforme nas diversas disciplinas.

Teria sido impossivel elaborar esta mo
nografia sem contar com a colaboração recebida de várias pesso-
as e entidades. Seria deveras gratificante poder deixar externa
dos os nossos agradecimentos, de forma personalizada, a cada um
dos que direta ou indiretamente nos proporcionou galgar mais um
degrau de nossa escalada acadêmica, todavia, a lista de agrade-
cimentos tornar-se-ia, imensamente, volumosa. Nossa dívida fun-

~damental e para com todos.
No entanto, nao podemos deixar de ex

pressar, de modo muito particular, os nossos agradecimentos ao
Governo do Estado de Goiás, através da Secretária da Fazenda, e
ã Universidade Católica de Goiás, que nos proporcionaram além
do necessário apoio financeiro, o mais precioso dos implementos
da vida acadêmica - o tempo para pensar.

Ao nosso ilustre orientador, professor
Dr. Walter Delázaro, que contribuiu com seu tempo e esforço,de~
de a escolha do tema, diminuindo os nossos momentos de insegu -
rança, desdobrando o questionamento, a nOSSí, eterna gratidão.

Aos professores da EAESP/FGV, em nome
dos membros da banca examinadora deste trabalho, professores A~
tonio Luiz de Campos Gurgel e Wolfgang Schoeps, os agradecimen-
tos pelas sugestões bibliográficas, pelo estimulo e preClsao de
orientação técnica.

Finalizando este prefácio, nao podemos
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deixar de externar/também/os nossos agradecimentos de ordem fam~
liar. Aos queridos pais, ao mano e aos demais familiares, que de
positaram em n6s a confiança e nos estimularam na busca do sa
ber, dedicamos o fruto que por ora colhemos.

A minha esposa Cássia, aos filhos Erics
son e Evelyn, que foram os mais sacrificados com este trabalho ,
por lhes haver furtado os momentos de lazer que tínhamos a lhes
dedicar, o nosso bem-querer e a nossa gratidão de amor.

Reservo, no entanto, exclusivamente pa-
ra mim as inevitáveis falhas que ainda persistem, e, que sabemos
nao serem poucas. Infelizmente, devemos sempre perseguir o 6tim~
mas temos que nos contentar com o satisfat6rio, devido as nossas
pr6prias limitações, conforme a lição do provérbio latino: "o 6-
timo é inimigo do bom".

Edson Marin
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I N T R O D U C Ã O

Na atualidade, a caracterIstica maIS
marcante da economia mundial e, notadamente da economia brasi-
leira, é a sua predisposição ã inflação. As causas e consequê~
cias da inflação, quer a nIvel macroeconômico, quer a nível em
presarial ou individual é tema por demais debatido e ainda con
trovertido. ~ bem provável que ao longo deste trabalho tenha -
mos mais uma vez confirmada tal opinião.

A inflação tem provocado, indubitavel
mente, grandes distorções em toda a economia. As empresas,
lulas viventes dessa economia, assim como outras entidades
nômicas sofrem drasticamente os seus efeitos.,

~ce
eco

Tanto do ponto de vista nacional como
internacional, o problema dos efeitos da inflação nas empresas,
tem preocupado cada vez mais os responsáveis pelas decisões
Inúmeros trabalhos foram e estão sendo desenvolvidos objetiva~
do solucionar o desafiante problema. Todavia, devido, princi _
palmente, ã complexidade do fenômeno analisado, ainda nao se
obteve um modelo geral ou um esquema de análise que permita de
um lado detectar e mensurar rapidamente os efeitos da inflação
sobre a empresa e, por outro lado, que incorpore novas variáve
is aos modelos clássicos de decisão ou instrumentos de análise
concebidos para situações em que o nIvel geral de preços da e-
conomia se mantem ou se supõe estável.

Normalmente, quando analisamos as or
ganizações empresariais que alcançaram menor êxito, verifica _
mos que seus métodos e modo de encarar os problemas são funda-
mentalmente diferentes dos daquelas que alcançaram êxito maior.
Algumas estão usando métodos antiquados. Governam-se pela tra-
dição, geradora de rotinas, ou por intuição. As razões que e
las apresentam para fazer as COIsas de um determinado modo nao
é outra senão "porque sempre se fez assim". Seus métodos nao
sao o resultado de análises e estudos cuidadosos e, em sIntese,
nao alcançaram a etapa de utilização do método cientIfico para
resolver todos os seus complicados problemas.

Não se de~e inferir, contudo, que um
método, apenas por vir sendo utilizado há algl. tempo, tenha,
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~necessariamente,de ser modificado. O êxito de um sistema nao e
determinado por sua antiguidade, e sim por sua adaptação às con
dições a que se destina a organização e pela ajuda que proporci
ona para atingir os fins previstos. S necessirio, pela pr6pria
dinamicidade da empresa moderna, que a administração examine
constantemente, seus sistemas e métodos, diagnosticando de for
ma sistemitica a validade e eficicia dos mesmos à luz das condi
ções atuais.

Administrar ou sobreviver num contexto
inflacionirio exige profundas alterações nos procedimentos con-
vencionais. Os ajustes monetirios que se fazem necessirios, em
conjuntura inflacioniria, representam um desafio e o problema,
segundo nossa opinião, ainda não encontrou solução satisfat6ri~
não obstante os métodos e normas empregados.

O trabalho que ora apresentamos prete~
de ser uma modesta contribuição nesse sentido. Entre os diver -
sos enfoques que poderiam ser dirigidos ao problema, restringi-
mo-nos, neste trabalho, ao aspecto da fixação dos preços de ven
da em conjuntura inflacioniria.

O objetivo desta monografia, é, pois,
a discussão de como adaptar à conjuntura inflacioniria os pro -
cessos tradicionais de tomada de decisões relativas à fixação
dos preços específicos aos produtos e/ou serviços, através de
informações de custos.

O tema seri abordado do ponto de vista
interno da empresa, ou seja, em uma visão microeconômica. A ~
bordagem a ser desenvolvida seri, sempre que possível, normati-
va, na medida em que procurará demonstrar qual a decisão mais ~
dequada no que tange à fixação dos preços de venda através dos
custos, conforme o contexto inflacionirio; em lugar de demons -
trar como normalmente são tais decisões tomadas na pritica da
administração empresarial.

Procurar-se-á dar ao tema um tratamen-
to compatível a sua amplitude, focalizando-o, especialmente, do
ponto de vista econômico-financeiro. Logo a ênfase seri dada às

. ~ .varlavelS financeiras, sobretudo, as informações de custos. A
ênfase no aspecto da variivel custo justifica-se porque os pr~
blemas de tomada de decisões sobre preços podem ser considera -
dos casos particulares de alocação de recursos na empresa. A d~
cisão sobre preços esti relacionada à escolha do nível de lnves
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timento e de produção, e como tal, deveria fazer parte integra~
te do modelo de decisão mais amplo da empresa. Em conjuntura in
flacioniria, acentua-se, ainda mais, o aspecto da relevincia da
variivel cust~s, pois, com frequência as justificativas para e
levação dos preços de venda, nessa conjuntura, são galgadas em
alteração dos custos. Os sistemas de controle de preços adota -
dos pelas autoridades governamentais estruturam-se, na maioria
das vezes, a partir de informações de custos.

Focalizaremos nossa atenção, principal
mente, na fixação de preços de produtos industriais, orientação
que esti vinculada ã importincia da atividade industrial na ec~
nomia brasileira, e por encontrarmos nessa atividade a maior fIe
xibilidade no tocante ã fixação dos preços de venda. "Embora e

xistam exceções importantes, a necessidade de uma pol{tica de

preços é maior na indústria do que em outros tipos de empreendi

mentos, porque a indústria de uma maneira geral possue um maior

poder di eor iei on dr i o (.•. l , A razão desse maior poder di ecr-i c io

nário encon ira=e e em uma maior diferenciação de produ tos e na

presença de um número mais limitado de vendedores na indústria

do que nas demais atividades"[l]

ESTRUTURA DO TRABALHO

Na preparaçao deste trabalho moveu-nos
o propósito de estabelecer uma estrutura lógica, uma ordem coe-
rente na exposição do assunto, sem, entretanto, querer impor um
ponto de vista limitado por alguma concepção especial ou parti-
cular. Optamos pelo equilíbrio, isto é, nem tão eclético nem tão
fechado na visão metodológica.

De acordo com o plano de trabalho esta
belecido, o texto foi dividido em seis capítulos, os quais, na
medida do possível, procurou-se integri-Ios em um conjunto coo!
denado e coerente de idéias.

Em sumirio, no Capítulo I - "Objetivos
da Empresa Privada Moderna" - procuramos evidenciar os principa
is objetivos almejados pela empresa privada moderna. Julgamos
ser necessirio, uma vez que iremos abordar o processo de fixa

[1] - HARPER, D.V. - "Pricing Policy and Procedure"- Harcourt ,
Br ac e & World, Ln c ,, Neio Yo x-k , 1966, p , 28.
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çao dos preços de venda, iniciar nosso trabalho pela discussão
dos objetivos amplos da empresa, tendo em vista serem estes os
orientadores do processo de decisão referente ã fixação dos
preços específicos dos produtos e/ou serviços. A natureza a
brangente dos objetivos das empresas implica a consideração de
um grande nGmero de fatores, que condicionam a atuação da em -
presa e, diretamente influenciam a tomada de decisão, no que
concerne ã fixação dos preços de venda.

No Capítulo 11 - "O Meio-Ambiente In
flacionário: Urna Revisão Teórica" -, corno o próprio título do
capítulo indica, procuramos caracterizar a conjuntura inflaci~
nária e analisar, ainda que de forma superficial as principais
teorias divulgadas sobre o processo inflacion5rio, tais corno a
Teoria da Inflação de Demanda e a Teoria da Inflação de Oferta
ou de Custos. Procurou-se, ainda, verificar se as diversas cau
sas da inflação refletem na empresa de forma homog~nea, ou se
seus efeitos se fazem de forma diferenciada, segundo as causas
do fenômeno inflacionário.

No Capítulo III - "Controle de Preços
e as Empresas" -, procuramos analisar de que forma estabelece~
se no Brasil o controle de preços dos produtos e/ou serviços
das empresas. Nos Gltimos anos, quando os custos dos insumos ~
biram a urna taxa sem precedentes, ocasionando elevações acent~
adas e constantes dos preços, o governo se viu forçado a inte!
vir na economia procurando restabelecer a estabilidade do ní _
vel de preços da economia, o que o levou a adotar novos instru
mentos coadjuvantes de política econômica, entre os quais se
destaca o controle dos preços praticados. Com essa intervençã~
operacionalizada através do controle direto dos preços, as em-
presas passaram a ter menor autonomia no que tange ã fixação
dos preços de venda de seus produtos e/ou serviços. A institu-
cionalização desses sistemas de controle de preços, no casobra.
sileiro, veio fomentar a relevância das informações de custos,
pois, estas passaram a subsidiar as decisões de reajustes de
preços dos órgãos oficiais.

No Capítulo IV - "A Fixação dos Pre -
ços no Mundo dos Negócios" -, procuramos analisar os principa-
is modelos existentes para a fixação dos preços de venda. Ini-
cialmente, procuramos demonstrar os principais objetivos a se
rem alcançados pelas decisões de preços e quais as principais
variáveis relevantes a tais decisões. Procurou-se, a seguir,
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demonstrar de que forma os preços sao estabelecidos segundo a
Teoria Econ6mica. Os modelos apresentados por esta teoria, ba
seiam-se na hipótese de que o objetivo da empresa é o da maximi
zação do lucro. Pressupõe, ainda, que a administração da empre-
sa possua conhecimento preciso das funções de custo e de deman-
da de seus produtos. Tais hipóteses, embora úteis e mesmo indis
pensáveis na explicação teórica, têm limitado sobremaneira a a
plicação dos modelos econ6mico.; na pratica da administração em
presarial. Contudo, a análise desses modelos econ6micos se faz
necessária para a compreensão dos fundamentos da fixação dos
preços de venda, permitindo a partir de suas próprias limitaç~s
entender a complexidade do processo decisório, no tocante ã fi-
xaçao de tais preços.

Diante da falta de operacionalidade do
.modelo economlCO de formação dos preços, as empresas passaram a
adotar modelos mais funcionais, que dão ênfase apenas a um dos
fatores determinantes do preço. Tem-se observado, através de
diversos trabalhos, de natureza empírica, que a grande parte das
empresas, quer nacionais ou estrangeiras, tende a fixar seus pr~
ços de venda a partir de informações de custos. Em decorrência
dessa constatação, procuramos analisar os principai~ métodos de
fixação de preços através dos custos, no decorrer deste capÍtillo.

No Capítulo V - "A Fixação de Preço A-
través dos Custos: Análise de um Caso" -, nossa principal prea:u_
paçao foi detectar de forma empírica, os procedimentos adotados,
em um caso particular, para a fixação do preço de venda de um
produto específico: tapete de acrílico.

Embora a metodologia adotada pela empr~
sa analisada seja muito semelhante a de inúmeras outras congêne-
res, nossa pretensão, naturalmente, não foi e nem poderia ser a
de obter generalizações, no que tange aos procedimentos adotados
na prática empresarial para ã fixação dos preços de venda. Nosso
propósito único foi no sentido de aproveitar um caso real, a fim
de expor de forma exemplificada uma metodologia alternativa para
a atualização das estruturas de custos para fins decisoriais, es
pecialmente, para as decisões de fixação de preços de venda em
conjuntura inflacionária.

Assim, muito embora tenha o presente C!
pítulose constituído em subsídio para a exposição do capítulo
seguinte, ele nos possibilitou analisar a sistemática de apura -
ção dos custos, num caso particular, assim como serviu de base
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para as pesquisas que realizamos no sentido de sugerir urna meto
dologia alternativa para a atualização das estruturas de custos.

No Capítulo VI - "Determinação de Cus-
tos e Preços de Venda em Conjuntura Inflacionária" -, talvez se
encontre as nossas principais contribuições ao problema anali-
sado. Procuramos, neste segmento do trabalho, demonstrar 1n1C1-
almente a precaridade dos m~todos tradicionais de fixação dos
preços de venda estruturados a partir de informações de custos
históricos ou originais, quando em conjuntura inflacionária. Na
verdade, no processo de fixação dos preços em conjuntura infla-
cionária, o aspecto, talvez, mais delicado com que se defronta
a administração da empresa seja o de estimar adequadamente os
custos relevantes. A persistente alteração nos custos dos insu-
mos, ocasionada por causas inflacionária$, requer a manutenção
de um sistema eficiente para a atualização das estruturas de
custos, pois, em caso contrário, a empresa estará estabelecendo
preços irreais e at~ mesmo injustos; ora contribuindo para in -
crementar o processo inflacionário da economia, ora contribuin-
do para a sua própria destruição.

A manutenção de sistemas de monitora -
mento de preços e custos passa ~a ser um fator de fundamental 1m
portância para que os preços de venda possam ser fixados pela a~
ministração empresarial de forma a possibilitar a consecução noo

~'so dos objetivos da empresa, corno, quiça, dos objetivos amplos
de toda a sociedade. Nesse sentido, procuramos apresentar urna
metodologia alternativa para a manutenção das estruturas de cus
tos atualizadas, que embora não reflita os preceitos de urna t~~
nica m~is rigorosa, tem a virtude da facilidade de aplicação na
prática empresarial.



I - OBJETIVOS DA EMPRESA PRIVADA MODERNA

O termo "empresa" tradicionalmente tem
sido usado para fazer referência a uma organização social, com
objetivos próprios e motivada econômica ou "monetáriamente".[l]
À primeira vista, a questão dos objetivos de uma empresa poder~
a parecer estar isenta de controvérsias. Na realidade, porém,
seus objetivos constituem, atualmente, uma das questões mais p~
lêmicas no campo da ética empresarial.

Adam Smith, no primeiro livro marcante
de economia, publicado em 1776, diz textualmente: "A remunera-

ção de sua própria reserva é o motivo exclusivo que determina o
proprietário de algum capital para empregá-lo ou na agricul-

tura, na indústria, ou em algum ramo particular do mercado. As

diferentes quantidades de trabalho produtivo que ele pode ofer~

cer em proposta, e os diferentes valores que ele pode adicionar

para a produção anual da terra e trabalho da sociedade, de acor

do com_o seu emprego em umou outra daquelas diferentes di
r e cô e e ••• ".[2]

Como podemos observar o primeiro obje-
tivo identificado para a empresa foi o lucro, a partir do qual
se construiu toda a visão encontrada na Teoria da Firma. Assim,
a empresa estaria em equilíbrio, ou seja, estaria maximizando o
seu lucro, quando estivesse aproveitando todas as .oportunidades
de investimentos a sua disposição, a ponto de atingir uma situa
çao na qual sua receita marginal fosse igual ao seu custo marg~
nal.

Embora este critério econômico,ainda,

[1] - ANSOFF, H. Tq or , "Estratégia Empresarial", táo Gr aia=H'il.L
do Brasil, são Paulo, 1977, p. 3.

[2] - SMITH, Adam, "The Wealth of Nations", Middlesex, Penguin
Bo ok e Ltd., 1973, p. 474.
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permaneça corno um importante padrão de comportamento para urna g~
ma substancial de empresas, o fato é que a expansao e a crescen-
te complexidade do sistema capitalista o tem colocado em xeque,
por variadas razões.

Em anos recentes, economistas e finan -
cistas têm oferecido substitutivos a esse objetivo clássico, mas
que traduzem aCIma de tudo, urna visão de longo prazo. Desses, d~
is tem ganho maior destaque, e não são, a rigor,mutuamente excl~
sivos. O primeiro desses substitutivos que defende a maximização
do valor presente líquido da empresa foi defendido por Solomon[3}
que rotulou de "riqueza" o valor atual líquido do curso de ação
a ser adotado por urna empresa, isto é, o valor presente líquido,
tanto da atividade preexistente corno dos novos projetos a serem
implantados. O segundo substitutivo, que defende a maximização do
valor da empresa para seus acionistas, encontra apoio em Van
Horne[4} , Brighan e Weston[5} , entre outros.

Os dois substitutivos mencionados se aI
bergam dentro do objetivo que se considera central e natural pa-
ra a empresa privada moderna: a rentabilidade máxima a longo pr~
ZOe Com o desenvolvimento tecnológico, advindo da revolução irnu~
trial, com o investimento em ativos que devem oferecer serviços
ã empresa, por vários anos, tornou-se imperativo contemplar o In
vestimenta e o lucro no longo prazo, corno forma de viabilizar os
modernos empreendimentos que demandam razoáveis períodos de 1m
plantação e são projetados para largos horizontes de operações ,
com substanciais investimentos de recursos.

Por outro lado, a competição crescente
entre as empresas pelo mercado tem despertado objetivos de natu-
reza mercadológica, que significam conquistar fatias cada vez
maiores da procura. Mas corno menciona Kotler[6} ,não é possível
maXImIzar, simultaneamente, vendas e lucros. Estes dois objeti _
vos básicos revelam um conflito que 56 pode ser resolvido pela
descoberta de um ponto de equilíbrio que atenda, de forma simul-
tânea e na medida do possível, a ambos objetivos.

[3} - SOLOMON, Ezra, "Teoria da Administraç50 Financeira",Zahar
har Editores, Rio de Janeiro, 1973, p. 4l.

[4} - VAN HORNE, James C., "Po li t i ca e Administraç50 Financeira",
Livros Técnicos e Cient&ficos, Sao Paulo, 1974, p.5.

[5} - WESTON, J.F.; BRIGHAM, E.F., "Administraç50 Financeira de
Empresas", Editora Interamericana,Rio de Janeiro,1979,p.5.

[6} - KOTLER, Philip, "Administraç50 de Marketing: andlise, pla-
nejamento e controle", Editora Atlas, s30 Paulo,1975,p.315.



Lnc out r: ..nuo s , a in d a , os ob j e t i v o s de
, (/lcresCIIllento ,que e~ti1o .illtiJll~mcnteligados aos objetivos <.le

vendas e lucro maXlmo. Tornar-se maior, a cada ano, nos seus a-
tivos, na participaç50 de mercado, no prestrgio e no poder eco-
nSmico são objetivos mGltiplos de muitas empresas. Conflito de
natureza semelhante ao anterior surge tamb~m nesse caso, cuja
solução exige concessões da parte do objetivo de lucro máximo.

A maximizaç50 do lucro, por si s6, tem
sido questionada e considerada como um ideal te6rico, inalcançE
vel na pr5tica por uma s6rie de razões. Em lugar dela, terramos
um comportamento "satisfat~rio", segundo nomenclatura introduzl
da por Simon[B) • Para outros, mais radicais, a maximização dos
lucros ~ consi<.lcrada irreal, impossivel e at~ mesmo imoral, co
mo nos afiança Anthony.[9}

Outro objetivo que tem sido defendido
[lO}por uma corrente liderada por Pe t er F. Drucker , e que conta,

entre outros, COlO o economista Galbraith[ll} , ~ o da sobrevi -
v~ncia, que caracteriza a tecnoestrutura, sua necessidade de s!
gurança e perpetuação. Segundo eles, os projetos podem morrer,
mas a empresa foi concebida para perpetuar-se atrav~s de proje-
tos sequenciais e de continuas adaptações ao meio ambiente.

11.1, ainda, os que defendem o pr inc Ip i.o
dos deveres sociais da empresa, identificando os grupos sociais
com os quais a empresa mant~m inter-relações e aos quais deve
atender, cuidando de reivindicações das mais complexas e por
vezes conflitantes. Os consumidores desejam produto de boa qua-
lidade, a baixo preço; os fornecedores solicitam preços altos e
curtos prazos de pagamento; os oper6rios peticionam maiores sa-
15rios e menores jorna<.lasde traballlo; o governo necessita de
maior receita tribut5ria; os acionistas clam~m por maiores divi
dendos e/ou ganhos de capital; os credores desejam maiores j~
ros e menores riscos e o interasse pGblico necessita de maiores
oportunidades de trabalho e menores agressões eco16gicas. Sobre

(n - KO'FLt'R, Ph i l ip , op , ci t, , p , s l ?
[8) 51MON, tt e xb e ct , "Th e o i-i e e of' aec.:l:sion-makino in economicô

and b~havioral science", Ameriuan Economic.: R~view, june -
lD59, v- 253/83.

(:J) - AN'l'/iONY, Ro b e xt: N., "Contab-{lidade Ger'encial: u!lia 'int;r·odu
G~éio J c:ontalJilidade", E'd.Atlas, Sao Paulo, 1970, p.41v.

it o j-: DHUCKL'H, Pet8r' F., "Aamirl'i::;tr'w:;éio: tape as Y'C'U!L)!/salJ'ili-
daJc:s, ['I'cit'ieas", Coe iça0 Abr"il-7'ec/PioneÚ'o, Suo Paulo,
to rs, p. C3/lUl.

[ 1 j } - GA L B R A 1 'i' 11, J. K., "7' li e:; Ne w In d Li;J t Y' -i a l S t a te", fi o L, J li t: ,) 11 , n:i
f t -i li C,).. i» tJ ?, v . 1 C ;; / 78 •
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esses aspectos podemos encontrar pronunciamentos como os de
Hayek [12], Donaldson [13] , Ansoff[14] , Frank Abrams[15] , e
tantos outros.

Todos esses pronunciamentos nos levam
ao reconhecimento de que a empresa privada moderna não tem um
só objetivo, qualquer que seja ele. Na verdade, a empresa lida,
simultaneamente, com vários objetivos ou restrições, como nos
indica Simon: "Nas situaç5es de tomada de decis50 da vida real,

um curso de aç5o, para ser aceitável, deve satisfazer a um con-

junto estabelecido de exigências ou restriç5es. Algumas vezes ,

uma destas exigências e preferida e atribu{da de conformidade

com o objetivo da aç5o. Mas a escolha de uma das restriç5es,por

causa de várias, é em uma grande extens50 arbitrária (..• J.Elas

devem ser n50 só leg{timas mas também real{sticas, para descre-

ver a maior parte dos negócios das firmas comerciais (••• J, 3U

jeito a um numero de restriç5es secundárias, manejadas através

de uma rede de processos de tomada de decisão que introduz mui-
[16]tas aproximaç5es na pesquisa do curso vantajoso de aç5o~.

Todas as colocações acima sao persuas-
sivas quando analisadas isoladamente, o que nos permite enten _
der que são diferentes ângulos da mesma questão. Apresentam, no
entanto, um elemento comum: a necessidade da existência do lu--cro, que, para uns e rotulado de "adequado", para outros, de
"socialmente aceitável" e, para outros, ainda, de "ético ou
moral", ou "satisfatório", ou "equilibrado com outros objetivos".

A empresa é uma realidade econômica que
congrega os fatores produtivos e realiza a produção. Na sua ima-
'gem mais simples, a função da empresa é gerar bens e serviços,os
quals se tornam logo objeto de troca, fundamento da vida econômi
ca. Essas atividades exigem investimentos, mediante absorção ou
consumo de recursos, que, por sua vez, devem envolver a possibi-
lidade de retornos adequados, a fim de que a empresa possa gara~
tir sua viabilidade e, asslm, continuar prestando serviços ã co
munidade.

[12] - HAYEK, F.H., "The Corporation in a democratic society: t.n
whose interest ought it and will it be run? In Business
Strategy, Igor Ansoff, Middlesex, Penguin Books Ltd.,1972,
p.227.

[13] - DONALDSON, Gordon, "Financial goals: management vs stock-
holders",Harvard Business Review, may/jun.1963,p. 119.

[14] - ANSOFF, H. Igor, op. cit., p. 3l/35.
[15] - ABRAMS, Frank, em"Estratégia Empresarial",H.Igor Ansoff,

op. cit., p. 28.
[16) - SIMON, Herbert, "On the concept of organizational goal" ,

In Business Strategy, H. Igor Ansoff, op.cit., p. 2600
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Tanto o produto e/ou serviço da empresa
como os recursos consumidos para sua obtenção são bens econômi -
cos: cont~m utilidade e sao escassos. A exist~ncia e a atividade
da empresa privada s6 tem sentido quando a utilidade dos produ -
tos e/ou serviços por ela gerados, for superior, ou pelos menos
igual ã utilidade dos recursos consumidos. Esse diferencial de
utilidade constitui o fundamento e a css~ncia da vida da empres~
O lucro pode ser considerado, quase sempre, a melhor medida e a
mais objetiva do diferencial de utilidade conseguido com a reali

_ - [1?}zaçao da produçao.
A utilidade dos recursos e dos produtos

e/ou serVIços lhe confere valor. Numa economia regida pelo sist~
ma de mercado a medida monetária deste valor é o seu preço. [18J
e ficil imaginar, no que se refere ã empresa, que uma administr!
ç~o terá falhado se n50 produzir resultados econômicos e n~o su
prir o consumidor de bens e serviços, a um preço que este esteja
disposto a pagar. Terá falhado~ de igual forma, se não melhorar,
ou pelo menos mantiver a capacidade geradora de riqueza a partir
dos recursos econômicos que lhes foram confiados.

Segundo Ansoff [19J, há t r ê s tipos de re
cursos básicos absorvidos na geração do produto: físicos (esto -
ques de matérias primas, máquinas e equipamentos); monetários~o~
da e crédito) e humanos (mão-de-obra). Todos os tr~s recursos s~o

'consumidos no processo de convers50: as máquinas e equipamentos
tornam-se obsoletos, o dinheiro é gasto, e os executivos envelh~
cem. Nesse sentido, a sobreviv~ncia da entidade empresa depende
do lucro, seja qual for o adjetivo a ele atribuído; a não ser
que lucros sejam gerados para repor os recursos consumidos, a
empresa eventualmente esgotar-se-á.

Apesar de sua relevância e das implica-
çoes que acarreta, a medida do lucro não é matéria simples e p!
cífica, ao contrátio, constitui assunto complexo e controvertido,
já devido ao problema de sua conceituação e exata definição, já
pela dificuldade de mensuração de inúmeros elementos necessári-
os para a determinação de sua grandeza, dificuldade esta que se

[17 J

[18J

[19J

_ OLIVEIRA Francisco de AssiD C., "A Medida do Lucro da, -
Empresa", Editora P-ioneira, Sao Paulo, 1973, p. 1.

_ SELDON, Arthur; PENNANCE, F.G., "Dicionário de Economia",
Editora Block, Rio de Janeiro, 1975, p. 282.

_ ANSOFF, H. Igor, o p , cit., P . .3.
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avoluma quando a empresa esta inserida num meio ambiente inflaci
onário.

empregada em vários
mista Samuelson [20]

Em princípio, a palavra lucro tem sido
sentidos na bibliográfia econBmica. O econo-

...•refere-se a este aspecto dizendo que Ja
-houve quem computasse quatorze conceitos distintos relativos a

concepção de lucro e, diante desse fato, resolve fazer uma análi
se, ditada pelo bom senso, do que se entende por lucro.

Do exame realizado pelo ilustre econcmls
ta, premlo Nobel de Economia em 1970, todos os conceitos diversi
ficados convergem para quatro conceitos básicos: a) lucro como
renda implícita de fator; b) lucro como recompensa devida ao em
preendedor e ao inovador; c) lucro como resultado da incerteza e
do risco da atividade empresarial e, d) lucro como rendimento do
monopólio.

Mas, ainda que destacados os quatro as
pectos aClma, nao há como nao admitir que, de qualquer modo, em
todos os casos, o lucro é a diferença entre a receita total e os
custos totais e, essa afirmação aparece consagrada em toda bibli
ografia econômica e contábil, havendo, contudo, algumas divergê~
cias quanto a mensuração dos custos e ao momento em que realmen-
te ocorre o lucro na atividade empresarial, de qualquer forma,s~
rá este o conceito de lucro que estaremos adotando neste traba _
lho. [21]

[20] - SAMUELSON, Paul A., "Introduç5o a Analise Econ3mica" ,
Editora Agir, Rio de Janeiro, 1975, p. 655/62.

[21] - Sobre as divergências entre a Economia e a Contabilidade,
ver MARTINS, Eliseu, "Contabilidade de Custos", Editora
Atlas, s50 Paulo, 1979, p. 37.
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Objetivando esclarecer a situação espe
cial enfrentada pelas empresas numa conjuntura inflacionári~ pa
receu-nos adequado descrever, neste seg(ento do trabalho, aind~
que de forma sucinta, algumas das explicações mais divulgadas da
dinâmica da inflação. Este será nosso objetivo no presente caPi
tulo, para posteriormente adentrarmos na análise do impacto da
inflação sobre'o funcionamento das empresas e mais especific~eg
te no processo de tomada de decisão referente ã fixação dos pr~
ços de venda de seus produtos e/ou serviços.

CONCEITO DE INFLAÇÃO

Há um grande desacordo entre os estudi
osos da economia moderna sobre a conceituação da natureza do
processo inflacionário, refletindo até mesmo na definição do
que seja a inflação. Por esta razão, muitos autores nem sequer
a definem, como observa Bowen!l} ~mprega-se largamente o termo

[2}sem a preocupação de explicá-lo. Biacabe chega a louvar Lud
wing Von Mises, porque denunciou as incertezas muito graves des
ta-expressão.

Contudo, nao e geral tal atitude pessi
mista em face ao problema. Outros autores, em maior número, con
cordam ao fixar-lhe o conceito. São aqueles que abstraem dos
fatores que provocam a inflação, para limitarem-se a descrevê -
la apenas pelo efeito, aparência ou aspecto externo, com que es

[1} - BOWEN, Willian G., "The Wagc-Price Isuue", Princeton Uni
versity Press, N.Jersey, 1960, p.15.

[ } " I . d 1',Inflation",2 - BIACABE, Pierre, Ana yses Contempora~nese _ _
Sirley, Paris, 1962, p.2.
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te fen5meno se manifesta na vida econ5mica.
Nesse sentido, a definição mais empreg~

da que encontramos é a que diz ser a inflação uma alta contínua
e generalizada do nível geral de pr~ços da economia.[3] A infla
ção se apresenta, assIm,
preços. Geral no sentido

como uma alt~ geral e cumulativa
de que a eLevaç ào de preço de uma

.' . '>..surto In! lu ci on a-rí o , Aumentos de deter-

de
..•

50

mercadoria n50 constitui
minados' preços de bens e serviços, a ss i.m como redução de outros,
podem ser ec onôm í.c ámen t e desej âve is e at/é me smo i.nd í spens âve í s .
A princ ipa 1 di 5 tinção, na verdade, segundo Fr iedman[ 4] , é -.,que
num ambiente não inflacionário, ~lguns preços baíxayão, enquanto
outros aumentarão, em decorr~ncia de alterações nas cb~dições de
mercado de cada um dos produtos, como resultado de acidental es
cassez ou durante um desequilíbrio cíclico. Para que a inflação
exista é necessário estarmos diante de um fen5meno generalizado.

Por outro lado, a inflação é cumulativa,
porque se trata de um processo contínuo, que se prolonga atrav~s
do tempo. Se por exemplo, como consequ~ncia de aumento de impos-
tos, ocorre uma el~vação geral de preços, não estaremos diante de
uma inflação, isto porque, tal aumento se verificará de uma vez
por toda, sem tend~ncia à se repetir ..

Considerada somente em seu aspecto ex
terno ou sintomático, a inflação para propósito de análise costu
ma ser classificadi em relação ao seu grau de intensidade como
sendo Inflação Aberta ou Reprimi~a, Lenta ou Galopante e, quanto
aos seus fatores causais como sendo Inflação de Demanda ou Infla
çao de Oferta.

Existem diferentes formas de reconheci-
mento da presença da inflação - algumas óbvias, algumas sutis e
outras até misteriosas. A mais familiar é a dos aumentos de pr~

[3] - SHAPIRO, Edioa rd , "Análise Macroeconômica", Editora Atlas,
são Paulo, 1978, p , 663.

- KENNEDY, Peter, "Introdução a Macroeconomia", Ediçôes Sami
ra, são Paulo, 1979, p. 3l2.

- SAMUELSON, Paul A., "Intro-dução a Análise Econômica", Edi-
ditora Agir, Rio de Janeiro, 1975, p. 287.

[4] - FRIEDMAN, Irving Sigmund, "Inflação: um desastre mundial",
Ed.Melhoramentos/USP, são Paulo, 1979, p. 25.
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ços observados em nossa vida diária. Para a maioria das pessoas,
os preços são considerados sob a forma como individualmente os
conhecem na prática: o preço do pão, do arroz, do leite, da
ne, moradia, instrução, gasolina, etc.

A Inflação Aberta~u Declarada é
processo de elevação de preços observável.'[5} Entretan~o,

car-

um
nem

sempre a inflação chega a manifestar-s~ pela alta dos preços, p~
is, muitas vezes o governo impede que isso aconteça, impedindo ~
através de algum instrumento de intervenção que g infiação/ seja
observável pela majoração dos preços. O governo dispõe,a fim de
bloquear a manifestação da inflação através dos preço; dos prod~
tos, de inúmeros instrumentos, tais como o racionamento de pre -
ços, que visa a impedir a elevação dos preços além dos limites de
sejados por ele; os subsídios a produtores ou consumidores têm,
também, sido utilizados para conter a elevação observável dos
preços.

O fato é que embora o governo disponha
de uma série de instrumentos coatores, as tensões entre a oferta
e a demanda subsistem, perfeitamente identificáveis, e é a essa
situação de provisório equilíbrio, que aparentemente pode_ ser
mais confortável e tolerável, que se chama Inflação Refrim~ ,
ou ainda Inflação Suprimida, como preferem alguns autore-s--;-Lej)

INFLAÇÃO LENTA X INFLAÇÃO GALOPANTE

SegunJo, ainda, o seu grau de intensida
dede a inflação tem sido classificada de Lenta ou Galopante. A
Inflação Lenta [?} , ou Insidiosa [8} , ou ainda, Rastejante, na
terminologia preferida por alguns autores [9} , é aquela que o
corre de forma suave, ou seja, em pequenas porcentagens. ~ a in
fIação considerada típica dos países economicamente desenvolvDos
e bem organizados, em tempos normais.

[5} - RAMOS, Josi Nabantino, "Inflaç50 e Deflaç50", Ramos, Medei
ros & Cia., s50 Paulo, 1964, p. 28.

[6} - SHAPIRO, Edward, op. cit., p. 663.
[?} - RAMOS, Josi Nabantino, op. cit., p. 31.
[8} - DERNBURG, Thomas F., MCDOUGALL, Ducan M., "Macroeconomia",

Mestre Jou, s50 Paulo, 1971, p. 305.
[9} - SHAPIRO, Edward, op. cit., p. 660.
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Em contraste à Inflação Lenta, temos a
[10}Inflação Galopante ou Hiperinflação, como definida pela m~

" " d "[11}lorla os economIstas. Esta seria caracterizada por eleva-
ções dos preços de forma mais rápida e em maiores porcentagens.

A verdade, porêm, ê que a linha divis~
ria entre a Inflação Insidiosa e a Hiperinflação não está isen--

- [12}ta de controvêrsias, por parte dos estudiosos do assunto. Pa
ra alguns países a elevação de 5% no nível geral de preços,por
ano, pode ser considerada como um verdadeiro caos econômico, ao
passo que para outros,C;ievações de 50% ao a o têm se co~stitui
~o_.c?mo quase estabCi~~~ade de preç'oSl (j{v) ~ =x

__.-- ----- '----Bequalquer forma, itodos reconhecem í -a---
~ -Inflaçao Galopante como sendo mais desastrosa para a economia
pois, seus efeitos sao observáveis em hori~onte de tempo mais
curto, podendo, mesmo, ocaSIonar a ruptura sistem5tica do pa~ão
monetário vigente na economIa.
~. - --

PLURALIDADE DE CAUSAS INFLACIONÁRIAS

Há um consenso geral entre os economis
tas que a inflação nao tem uma causa Gnica. Isto ê, nenhum fa
to, isolado de outros, e capaz de produzí-la. Ela resulta de um
conjunto de causas,ou, mais precisamente, de um conjunto de fa
tores que se conjugam para determiná-la. A questão ê, porêm,co~
t rover t í.d a .

Em relação às teorias apresentadas, es
pecialment~, pelos economistas, para explicar

~.
elevações per_sis..tentes e aprec iáve is no nIve I

1 - ~ ~ - d f" . "e as sao/~.~~as,---mas nao e a n rt i vas . ,
Como nos ensinam os economistas [13} o

a ocorrência de
geral de preç~s ,

nível geral de preços de uma economia de mercado ê formado pela
intersecção da curva de oferta agregada de bens e serviços com
a curva de demanda agregada dos mesmos.

Para fins de análise, as forças que a
tuam na demanda agregada costumam ser classificadas em duas ca

[lO} - SAMUELSON, Paul A., op. cit~,p. 290.
[ll} - DERNBURG, Thomas F., MCDOUGALL, Ducan M., op.cit.,p.305.
[12} - FRIEDAMAN, 1pving Sigmund, op. cit., p. 23.
[13} - SAMUELSON, Paul A., op. cit., p. 68.
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tegorias: as que atuam no mercado de produtos e as que atuam no
mercado monetário.

No mercado de produtos lida-se com a
função de consumo, ou com a correspondente função de poupança ,
com as funções de investimentos, de gastos governamentais, com
exportações, importações, com os impostos e as transferências.
No mercado monetário trabalha-se com a oferta e demanda demeios
de pagamento.

Já em relação às forças que atuam na
oferta agregada, essas são dependentes, em parte, de fatores téc
nicos e, em parte, de fatores econômicos. Os fatores técnicos de
pendem do estado atual da tecnologia, da ciência, das artes,das
invenções, da capacidade dos administradores, da habilidade dos
trabalhadores e dos recursos naturais da sociedade. Os fatores e
conômicos que afetam a oferta agregada da economia consistem bá-
sicamente dos custos dos fatores de produção.[14]

Sendo o nível geral de preços obtido p~
la intersecção da curva de oferta agregada com à curva de dema~
da agregada, conclui-se, obviamente, que qualquer alteração d~
quele s6 ocorrerá se houver uma alteração em alguns dos menciona
dos agregados econômicos.

Figura 2.1 - FORMACAO DO NTvEL GERAL DE PRECOS DA ECONOMIA
1? (Nível Geral de Preços)

D

~e -

Oferta Agregada

Demanda Agregada

0----------------....,. Y (Nívelde Produto
ye Real Agregado)

[14] - SUPLICY, Eduardo tâa t a r a z z o , . "A Apresenta.;ão Gráfica de
um Modelo Macroeconômico", Material didâtico da EAESP/FGV,
Sao Paulo, 19?3, p. 1.
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Para fins de análise, as principais a
bordagens da inflação quanto as suas causas, tem sido, ainda
classificadas como Inflação de Demanda e Inflação de Oferta, o~
o que é a mesma coisa, apenas com uma terminologia mais conhecl
da, como impulsionada pela demanda ou forçada pelos custos.[15J
Os mecanismos inflacionários apresentados pela Teoria da Infla-
ção de Demanda e pela Teoria da Inflação de Oferta não são mutu
amente exclusivos e podem ser combinados a fim de se obterem mo

~ .delos mais complexos e provavels.
Em decorrência da multiplicidade de

forças que atuam tanto na oferta como demanda agregada da econo
mia, in~meras teorias singulares da inflação foram, também, de
senvolvidas, tais como Inflação Monetária, Inflação de Créditos,. ,
Infl ação de Luc ros ç Inflação Importada e tantas outras., O fato,
entretanto, é que todas essas teorias singulares são ramifica -
çoes, com uma visão particular, das principais teorias da infla

(

ção'a que nos referimos anteriormente, ou seja, Teoria da Infla
ção de Demanda e Teoria da Inflação de Oferta, razão pela qual,
neste trabalh~, vamos nos ater apenas na explanação dessas duas
teorias, de natureza mais genérica.

INFLAÇÃO DE DEMANDA

Segundo Kennedy [16J , em termos g~
rais, uma Inflação de Demanda é caracterizada por uma demanda
excedente de bens e serviços que impulsiona para cima os preços.
Assim, a Inflação de Demanda C"push-demand") implica no desloc~
mento para ã direito da curva de demanda agregada, no decorrer

agregada. A figura 2.2,
do tempo, pressumindo-se/uma dada oferta
nos auxiliará neste errúJ{ciado.

"/t.'~
)0'-(f<

'P F'ig~\t 2.2 - INFLAÇ~Cb DE
. ~ S~~~·

DEMANDA .

[15J - KENNEDY, Pdter,
[16} - ,

(.Ir' eI. t p ? 2 1. ., . .) .
op C 7 t P "' '/ o. ., . ~) .
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Consideremos que na figura 2.2 a situ~
çao inicial seja dada pela oferta agregada SS e pela demanda a
gregada DD. Nesta situação o nível do produto real agregado da
economia é dado por Yo e o nível geral de preços é dado por~.

Vamos supor que alguma das forças que
afetam a demanda agregada lhe provoque um aumento. Esta situa -
ção de aumento da demanda agregada é demonstrada,' gr~ficamente,
pelo deslocamento da curva de demanda agregada para cima e para
'i direita, ou seja, h5 um deslocamente da curva DD para a CU!
va D,D,. Se esta alteração da demanda agregada não for acompa -
nhada por um deslocamento da curva de oferta agregada, o resul-

(

tado será uma elevação do nível geral de preços, qúe passará a
~ser dado por P1. Nesse caso, ainda, como aóferta reage no

mesmo sentido da variação do'preço, teremos, também, um acrésci
mo no nível do produto real agregado, que passará a ser dado por
Y, .

A partir do ponto A da figura 2.2, a
oferta agregada torna-se perfeitamente inelástica em relação ao
preço, sendo que acréscimos da demanda agregada além da curva
D,D" ocasionar~ somente aumento no nível geral de preços, man
tendo-se, pois, constante o nível do produto real agregado. Se
gundo Keynes a "inflação verdadeira" só ocorre a partir do ple-
no emprego dO$ fatores de produção, ou seja, a partir do ponto
em que a oferta agregada torna-se perfeitamente inelástica em
relação ao preço, pois, a partir desse ponto, aumentos da dema~
da agregada não mais provocar~ acréscimos na quantidade oferta-
da, tendo em vista ter esta _atingido o máximo nível possível
com os 'recursos disponíveis. A elevação mais gradual do nível de
preços, esperada como resul tado de aumentos da demanda agregada,
ante~ da economia atingir o pleno emprego, tem sido chamada, aI
gumas vezes, de Inflação Estrangulada. [17]

O próprio Keynes introduziu o conceito
de hiato inflacionário para designar o excesso que se verifica e~
tre a demanda e oferta agregadas a pleno emprego. O gr~fico mais
utilizável para essa descrição é o que se apresenta na figura 2.3 .'
Supõe-se que a curva de demanda agregada AB intercepte a bisse
triz do primeiro quadrante num ponto de abcissa superior ao pr~
duto de pleno emprego Ye. O hiato inflacionário mede-se, no

[17] - SHAPIRO, Edward, op. cit., p. 665.
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caso, pela diferença de ordenadas CD, entre a curva da demanda
\

agregada e a bissetriz do primeiro quadrante na abcissa ,Ye,CO!
respondente ao nivel de produt6 real de pleno emprego.

Figura 2.3 - HIATO INFLACION~RIQ

Nivel de Demanda Agregad~

/

/

///~.

o"~----~~--~--------------~y,/e

/

(Nivel de Pro
duto Real A-:::
gregado) .

A Teoria da Inflação de Demanda foi a
presentada, em duas formulações diversas, devido a'~nfase da
da às forças que atuam na demanda agregada da economia. A prl

- -meira ~ersao, que e proferida pela Escola Monetarista, enfati-
za a quantidade dos meios de pagamento COJu0 determinante do ni
vel de renda e, tem sido apresentada através da Teoria Quanti-
tativa da Moeda.

Segundo a Teoria Quantitativa da Moe-
da, os preços varlam proporcionalmente à quantidade de moeda ,
ou, por outras palavras, há íntima relação entre os meios de
pagamento existentes no mercado e os preços.

Esta teoria foi concebida duzentos a
nos antes de Cristo, quando J~lio Paulus, escritor romano, a
firmou que o valor da moeda dependia de sua quantidade, tendo
tal afirmação sido repetida por diversos escritores da IdadeMé
dia e dos tempos modernos. Referiram-se, também, a ela, de uma
maneira mais precisa, os economistas da Escola clássica: Adam
Smith, Davi Ricardo e John Stuart Mill. Os fi16sofos Lock e Hu
me mencionaram, em alguns dos seus escritos, a relação observa
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ga entre a quantidade de moeda e os preços. [18} Em 1570, Jean B~
din demonstrava que a alta interna de preços que então se obser-
vava na França não se explicava apenas pela quebra do padrão me
tálico da unidade monetária, mas também, pela maior disponibili-
dade de ouro no país. [19}

o postulado da Teoria Quantitativa da
Moeda, de que o nível de preço depende da quantidade de moeda em
circulação, formula-se, em sua forma primitiva, através da Equ~
ção de Trocas, ou Equação Quantitativa ou, ainda, Equação de
Fisher, que se apresenta da seguinte forma:

EQUACAO DE TROCAS :::=::~> M• V = P.T

A Equação de Trocas, delineada original
mente pelo professor norte-americano lrving Fisher, em 19l3!20}
tem dois membros: o monetário u o de produtos. O membro monetári
o é representado por M, que é a quantidade de moeda em circula-
çao, e V, que é a velocidade Je circulação da moeda. O membro de
produtos e expresso pelos artigos permutados, T, e por seus res
pectivos preços, P.

A Teoria Quantitativa da Moeda postula
que a uma varlaçao do primeiro membro da Equação de Trocas (mem-
bro monetário) deve corresponder, necessariamente, uma variação
do segundo membro desta (membro material ou real). Supondo que
não se altere a velocidade de circulação CV), nem o volume físi-

I

co das transações CT), qual~uer movimento de M se refletirá pr~
porcionalmente nos preços, P. Assim, se a quantidade de moeda em
circu Laç âo (M) se duplica, os preços CP) também se duplicarão ,uma
vez que V e T, supõe-se estáveis. Todo o raciocínio se baseiana
noção de que se um fator se altera, igual alteração deve sofrer o
fator que diretamente lhe corresponde, permanecendo constantes os
demais fatores. Isto significa que se o termo monetário da Equa~
ção de Trocas aumentar, quer por um acréscimo no volume de mo~as
em circulação (M), quer por um aumento da velocidade de circula-
ção da moeda existente (V), quer ainda, por outras combinações,
e se tais alterações não forem compensadas por um equivalente a~
mento no volume físico de bens e serviços transacionados no mer-
cado (T), o resultado será um aumento do nível de preço (P) ,poi~

[18} - ENCICLOPÊDIA PRATICA JACKSON, "A Teoria Quantitativa da
Moeda, W.M.Jackson, Inc., são Paulo, 1957, vol.2, p. 377.

[l;j} - SIMONSEN, Mário Henrique, "Inflação: Gradualismo x Trata-
mento de Choque", Apec Editora, Rio de Janeiro,1970,p.57.

[20} - RAMOS, José Nabantino, op. cit., p. 55.
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neste caso, teremos um maior volume de moeda comprando a mesma
quantidade de bens e serviços.

Uma segunda fórmula da Teoria Quantit~
tiva da Moeda, nos é apresentada pela corrente de economistffida
Universidade inglesa de Cambridge. Eles consideram que o valor
da moeda, assim como dos demais produtos da economia, pode, tam
bém, ser considerado como determinado pela lei da oferta e da
procura. Partindo do princípio que todo indivíduo procura marrer
para suas necessidades uma reserva monetária igual a uma fração
"K" de sua renda, eles elaboraram a seguinte equação: M = KPT ,
na qual M, P e T t~m o mesmo ~ignificado que apresentam na E
quaçao de Fisher, e K representa a proporção do gasto da com~
nidade em bens e serviços, que, em média, é mantida em dinheiro
durante o período. ~ evidente que K será tanto maior quanto ma
is lentamente circular a moeda, isto é, quanto menor fôr a sua
velocidade de circulação. Se a velocidade de circulação da moe-
da passa a ser metade do que era, então, K será duas v~zes mal
or do que era. Nesse sentido, o termo K é considerado como a re
cíproca da velocidade de circulação da moeda (V), apresentada na

- d . h [21]. - d . dEquaçao e FIS er. AssIm, na equaçao os economIstas a
Universidade de Cambridge, o segundo termo representa a procura
por moeda, enquanto que o primeiro termo representa o seu supr~
mento.

As diferenças entre as duas fórmulas a
presentadas pela Teoria Quantitativa da Moeda não são fundamen-
tais, mas a fórmula dos economistas de Cambridge realça o fato
de que as mudanças na procura por moeda (K), podem ser tão i~oE
tantes quanto a quantidade de moeda, para a determinação do ní

[22Jvel geral dos preços.
Há, ainda, um terceiro enunciado maIS

moderno da Teoria Quantitativa da Moeda, ligado fundamentalmen-
te a Milton Friedman, da Universidade de Chicago, que parte da
versão extrema, adiantada por alguns teóricos da Teoria Quanti-
tativa, no passado. A Teoria Quantitativa Moderna, como tem si-
do identificada, embora confira à moeda a mesma posição de 1m
portincia prioritária na explicação da renda, ela está muito di!
tante das conclusões da Teoria Quantitativa clássica, de que va
riações na renda nao apenas serao proporcionais às variações na
oferta da moeda, mas também serao variações no nível de preços,

[21] - GUDIN, Eugenio, "Pv i ncLp-i oe de Economia Monetária", Edi-
tora Agir, Rio de Janeiro, 1976, p. 125.

[22J - SELDON, Arthur e PENNANCE, F.G., "Diciondrio de Economia",
Editora Bloch, Rio de Janeiro, 1975, p. 460.
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e nao do produto. A Teoria Quantitativa Moderna nao faz a supos~
çao de que a economia esteja normalmente a pleno emprego ou de
que a velocidade de circulação da moeda seja estável. A inflação,
ainda, ~ tida como sendo o resultado de uma expansao excessiva
da oferta da moeda, porém, com a velocidade e o produto reconhe-
cidos, como sendo variáveis. [23]

O ponto relevante de toda a Teoria Qua~
titativa da Moeda, quer em sua versão clássica ou em sua versao
moderna, ~ que um excesso de oferta monetária tem como contra -
partida um excesso de demanda agregada de bens e serviços, a
qual impulsiona para cima os preços. [24]

A segunda versão da Teoria da Inflação
de Demanda, atribuída a John Maynard Keynes, precurssor da mode!
na Teoria Macroeconômica, dá ênfase ao deslocamento da demanda a
gregada para à direita, isto provoca, após a utilização plena dos
recursos econômicos, um excesso de demanda sobre a capacidadepr~
dutiva da economia, provocando um hiato inflacionárim, assim co
mo apresentado na figura 2.3. No lugar da ênfase sobre a moeda
e sua velocidade adotada pelos monetaristas, a Teoria Keynesiana
coloca sua ênfase sobre os gastos autônomos e o multiplicador.A~
sim, os keynesianos argumentam que as variações ascendentes do
nível de preços, não podem ser explicadas em termos exclusivos a
trav~s das variações na oferta de moeda, mas somente podem ser
compreendidas em termos da análise de todo o complexo de forças
determinantes dos fluxos de despesas, dos quais a oferta de moe-
da é apenas uma.

Qualquer acontecimento exogeno que des
loque a curva de demanda agregada para cima, - uma política fis-
calou monetária expansionista, ou uma queda na taxa de poupança
privada, por exemplo, constitui um fator que causa a Inflação de
Demanda, segundo os keynesianos. [2~]

A di~Jtomia entre os monetaristas e os
keynesianos, parece, todavia, estar envolvida na questão da ori-
gem do ovo e da galinha, ou seja, seria a expansão excessiva dos
meios de pagamento que ocasionaria a elevação do nível dos pre -
ços, ou seria àquela provocada pela elevação destes. Na verdade,
esses fenômenos parecem ser interdependentes. Não basta dinheiro
em profusão para desencadear o processo inflacionário. ~ preciso

.ainda que o excesso de meios de pagamento faça funcionar a lei

[23] - SAMUELSON, Paul A., op. cit., p. 304.
[24] - LANGONI, Carlos Geraldo, "A Economia da Transformaç50",

Josi Olimpio, Rio de Janeiro, 1975, p. 34.
[25] - BRANSON, Willian H., LITVACK, James M., "Macroeconomia",

Harper & Row do Brasil, s50 Paulo, 1978, p. 399.
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da oferta e da procura. ~, pois, imprescindível que o excesso de
dinheiro engendre o excesso de demanda. [26} Por outro lado, p~- -ra haver inflação não basta haver excesso de demanda, e necessa-
rio que este excesso de demanda torne-se efetivo.[2?} A corri-
da ao mercado por qualquer produto cedo gera escassês, e os pr~
ços sobem como forma de permitir que a limitada quantidade exis-
tente seja racionada entre os diversos compradores. Porém, para
que estes aumentos se transformem em inflação, isto é, em cresc!
mento permanente de preços, é necessário que eles sejam alimenta
dos pela expansão dos meios de pagamento, como menciona o profe!

. [2S}sor Langonl. Uma Inflação de Demanda que não é alimentada
por uma oferta monetária em expansão tem que ter um fim, como nos

{29}afiançam Dernburg e McDougall.

INFLAÇÃO DE OFERTA

A segunda explicação tradicional para
a inflação nos é fornecida pela Teoria da Inflação de Oferta
também conhecida como Inflação de Pressão de Custos ("Cost-Push

. [30)Inflatlon").
Na Teoria da Inflação de Oferta em vez

da demanda excedente de bens e serviços puxar os preços para c~
ma, sao os custos de produção mais altos que pressionam a alta
dos preços.

Assim como a Inflação-de Demahda opera
através de deslocamentos da curva de demanda agregada, a Infla-
ção de Olerta também pode ser representada por uma translação da
curva de oferta agregada de bens e serviços, ao longo de uma
curva fixa de demanda agregada. Na figura 2.4, temos a represe~
tação gráfica da Inflação de Oferta.

Para ilustrar o mecanismo da elevação
do nível geral de preços, provocado por uma Inflação de Oferta,
consideremos que, inicialmente, a economia encontre-se em equi-
líbrio ao nível de pleno emprego, ou seja, no ponto A da fig~
ra 2.4. Nesta situação, o nível geral de preços é dado por Po ,
e o nível de produto real agregado por Yo, os quais são obtidos

[26} - RAMOS, Josi Nabantino, op. cit., p. 54.
[2?} - FRIEDAM, Irving Sigmund, op. cit., p. 26.
[28} - LANGONI, Carlos Geraldo, op. cit., p. 34.
[29} - DERNBURG, Thomas F., MCnOUGALL, Duncan M., op.cit.,p.309.
[30} - RAMOS, Josi Nabantino, up. cit., p. 59.
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pela intersecção da curva de demanda agregada DD com a curva
de oferta agregada 55.

Figura 2.4 - INFLACAO DE OFERTA
P (NívelGeral de Preços)

o •.•.•-----...:..-l:-..-.--------...,. Y (Nívelde Produto
'/2 '11 Yo Real Agregado)

Consideremos, agora, que por alguma ra
zao a curva de oferta agregada se desloque para i esquerda e
para cima, passando para a curva SISo Como resultado desta aI
teração, a economia passari a operar em equilíbrio a um nível de
preços mais elevado, ou seja, P" e a um nível de produto real
agregado mnor, ou seja, Y1.

Um novo deslocamento da oferta agrega-
da, para 5' '5 elevari novamente o nível geral de preços para P2
e reduziri o nível de produto real agregado para Y2"

InGmeras ~ão as causas que provocam o-deslocamento da curva de oferta ag~e~Jda para a esquerd~ e p!
ra cima. Como ji tivemos oportunid~dc de ffi0ncionar, a oferta a
gregada depende, em parte de fatores t~cnicos e, em parte, de
fatores econBmicos. Um s~rto infl?(ionirio desse tipo pode ocor
rer, por exemplo, em cOJ;sequ~ncia ~~ um decr~scimo na capacida-
de produtiva da economia ~ ou por um.. ;~udança de pref erênc i.a s ,no

,--, 7}que diz respeito ao trabJ'~G c laz~_ I~- , mas normalmente OCO!
re por duas causas princ ir'~! -'-S ,1mb:.:·, representando o exercício
do poder de mercado imposto ror det 1~inados grupos.[32]

------------- -_ ---
[:51} i3RANSON, Willian!., j~,jj'VACF" ,'lme.s M., op s c i t , , p.399.
[32] SHAPIRO, Edward, oro cit., 5.
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Kcnnedy [33] chega mesmo a afirmar que
a Teoria da Inflação de Oferta tem duas facetas-chaves, sendo
que se houver a falta de qualquer uma delas sera falha a refer~
da teoria. A primeira é a capacidade da mão-de-obra de elevar os
seus salarios na aus~ncia de uma demanda excedente de mão-de-o-
bra, e a segunda é a capacidade do empresariado de elevar seus
preços de venda, ainda que na aus~ncia de uma demanda excedente
de bens e serviços.

Como diz Antonio Delfin Neto, citado
por Simonsen [34] ,muitos agentes econômicos utilizam entre nós
a teoria gregoriana dos reajustes de preços: sem olhar para os
custos ou para a demanda, decidem-se elevar os preços pela sim
pIes mudança do ano cívil. Esta afirmação que representa uma
mistura de IronIa e de acuidade de observação, vem ressaltar que
a Inflação de Oferta tem origens no fato de que nos mercados mo
dernos, grande parte dos preços dos bens e serviços da economia
tem sua formação em estruturas, de mercado de concorr~ncia impe!
feita.

A Inflação de aCerta provocada pela
pressao dos salarios é devida ao fato de que as entidades de
classe dos trabalhadores forçªm a subida das taxas salariais in
dependentemente da lei de oferta e procura, que rege o mercado
de mão-de-obra.

A Inflação ~e Salarios, como tem sido
identificada[35]esta situação, é imrs;sIvel em uma economia na
qual as taxas salariais são determi2Jdas por forças de um merca
do puramente competitivo. Em tal sit_ação, estas taxas se alte-
rarão iomente em decorr~ncia de var~2ç6es na oferta e demanda de
mão-de-obra, dependendo esta Gltima. por sua vez, de variações
na demanda agregada do produto ~:~. V~ste caso, ainda, as ta
xas salariais se elevam como resu~t·C: de uma demanda em exces-
so de mão-de-obra. Assim, ZJ clcv.. ':, "") custo da mão-de-obra

"por unidade do produto, nã: :. ~

~.

'h Jq elevação do nível dos
O conceito de inflação

Ser limi tado a aumentos do
não o resultado de pr~

preços, mas sim o resulta~2
provocada pelos salaric c:

custo de mão-de-obra q~

ços mais elevados.

, I
'.,.J ' •.•"' L. a lO I. ,~

ser considerada como C~:

é obtida atr~vés ~a UI

" ta~as salariais só pode
!c Oferta, quando esta

trabalhadoras, que for-
\',.'j s reais de produtivi-çam o aumento dest as t"',

[33]
[34]
[35]
[36]

KEllllEOY ,:.:." i e ),.
5 I/'1 ()IV ~3~j /7 .'~ .' r;"": -.! / ~

- S'iiA.eJI1)C~ .__'tl.lr:

,'. , r. •..•.•• , p. 9.
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dade alcançado, mesmo na ausência de uma demanda excedente de
mão-de-obra. Os conceitos de custos marginais, tais corno sao
apresentados na Teoria de Produção da Firma, em economia, indi-
cam que um acréscimo nos custos de produção, resultará num de
créscimo da quantidade ofertada, tanto em situações competityas
quanto nas situações monopolísticas, e, portanto, num desloc~en

{3? 'to da curva de oferta agregada, para à esquerda. J

D9 exposto, conclui-se que urna alta de
salários resultante de uma disputa dos empresários pela mão-de-
obra se enquadra na descrição de Inflação de Demanda, enquanto,
que um aumento salarial decretado pelo governo ou negociado p~
los sindicatos é origem de uma Inflação de Oferta. {38}

A segunda grande causa da Inflação de
Oferta é devida ao poder das grandes organizações empresariais,
que não operam em situação de concorrência perfeita. Nesse cas~
sao os oligopolístas e monopolÍstas que em seu esforço para ob-
terem maiores lucros, elevam os preços de venda de seus prod~os
mais do que o suficiente para compensar qualquer aumento verifi
cado em seus custos. Esse procedimento é devido, principalmente,
ao fato de que nessas organizações as margens de lucro costumam
ser fixadas liapriori", sem estreita relação, pelo menos a cur-
to prazo, com as mudanças nas condições da demanda agregada da
empresa. A esse tipo de inflação, geralmente, denomina-se de In
fIação de Lucros i39~ ou ainda, Inflação de Remarcação de Pre -
ços, na terminologia adotada por alguns autores. {40}

Para alguns analistas da Inflação de O
ferta há, ainda, o governo, que por sua ação intervencionista ,
poderi~ ser responsável em larga escala por surtos inflacionár!
os desse tipo. Seria, por exemplo, o controle exercido pelo go-
verno em relação aos preços dos principais produtos agrícolas ,
com o fim pOlítico de uma elevação do nível de vida do homem do
campo ou, ao contrário, através de subsídios ou subvenções p~
ra manter superficialmente os preços baixos. Os preços dos ser-
viços públicos, de responsabilidade do Estado, são outro exe~lo
de preços administrados, pois, alheios às influências da lei de

'mercado são simplesmente impostos ao consumidor. Caracteriza-se,
assi, o próprio poder público como o terceiro manipulador dos
preços, administrando-os igualmente segundo seu desejo ou neces
sidades de receitas ou reinvestimentos.

fJ?} - SAMUELSON, Paul A., op. cit., p. 493.
{38} - SIMONSEN, Mário Henrique, op. cit., p. 119.
{39} - SHAPIRO, Edward, op. cit., p. 690.
{40} - KENNEDY, Pe t er , op. cit., p.329.



28

A ESPIRAL INFLACIONÁRIA

A combinação da Inflação de Demanda e
da Inflação de Oferta causa uma trajetória inflacionária fr~ue~
te nas economias atuais, principalmente, quando o governo está
comprometido com uma política de pleno emprego e de desenvolvi
mento econ6mico, a sab~r: a Espiral Inflacionária ou Espiral Sa
lários-Preços.

Os efeitos da inflação sobre o nível
do produto real agregado da economia são distintos, pelo menos
no curto prazo, segundo as causas do fen6meno inflacionário. Co
mo verificamos nas páginas anteriores, a Inflação de Demanda não
só provoca a elevação do nível geral de preços, como eleva,tam-
bém, o nível do produto real agregado, proporcionando, em doco!
r~ncia, um aumento da nível de emprego de mão-de-obra. Já a In
fIação de Oferta ao par de provocar elevação do nível geral de
preços ocasiona uma queda do nível de produto real agregado, p~
dendo inclusive ocasionar um aumento do nível de desemprego de
mão-de-obra, como observam Branson e Litvack.[41}

A pressao de custos simplesmente nao
pode, por si própria, produzir um processo inflacionário conti-
nuado, pois, essa pressão não produz uma elevação espontânea da
demanda agregada no montante necessário para evitar uma redução
do nível do produto real e no nível de emprego de mão-de-obra.
Para que o processo seja continuado é necessário que a demanda
agregada se expanda, e isto, normalmente, pode ser conseguido ~
través de políticas fiscais ou monetárias expansionistas, visa~
do o restabelecimento do nível de pleno emprego dos recursos.

A elevação inicial de preços, quer se
ja provocada por uma Inflação de Demanda, quer seja provocada
por uma Inflação de Oferta, resultará num menor poder de compra
da unidade monetária. Com o aumento do nível dos preços aqueles
que estavam empregados percebem que tiveram uma diminuição em
seus salários reais e começam, então, uma campanha para aumento
de salários. Se forem bem sucedidos, isto resultará em maiores
custos de produção e em consequência a oferta agregada se rffrai,
ocasionando um deslocamento para cima e para ~ esquerda da cuNa
respectiva. Sobem os preços e se retrai a produção. Quando o
governo está empenhado numa política de desenvolvimento econ6mi

[41} - BRANSON, WilZia~ H., LITVACK, Jame~ M., op.cit., p.401/2.
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co e de pleno emprego, a fim de tirar a economia dessa fase re-
cessiva, provocará uma expansão da demanda agregada da economia.
Esse procedimento governamental provocará um novo aumento do
n!vel gera] dos preços c novamente os trabalhadores estarão em
penhados em nova campanha salarial, visando restabelecer seus
padrões de vida. E, assim, o ciclo inflacionário se repete con-
tinuamente.

Na figura 2.5 temos a representação de
forma gráfica da Espiral Salários-Preços. Consideremos que a si
tuação inicial seja a de pleno emprego. Nessa situação, repre -
sentada pelo ponto' A da figura 2.5, o n!vel de preços é dado
por Po e o n!vel do produto real agregado por Yo• Com o 1

n!cio de um processo inflacionário o nível geral de preços se
eleva e em consequência passa a existir maior demanda por salá-
rios. Acréscimos nas taxas salariais provocam um deslocamento
da curva de oferta agregada para S'S, por exemplo. Com essa
translação da curva de oferta agregada o nível geral de preços
eleva-se para PI e o n!vel do produto real agregado cai para
Y2, passando a economia a operar aquém do nível de pleno empre-
go, ou seja, no ponto B. Quando o governo está empenhado em
manter o nível de pleno emprego, adotará medidas no sentido de
provocar acréscimo da demanda agregada, forçando-a em direção-a
curva D'D'. O resultado dessa política será uma nova elevação
do nível dos preços, que passará a ser dado por P2 e a econo-
mia volta a operar ao nível de pleno emprego, dado agora pelo
ponto C da figura 2.5.

Com o aumento do nível geral dos pre -
ços, novamente surglrao as pressões por aumento de salários,que
resultarão em novo deslocamento da oferta agregada, para S' 'S •
O nível dos preços, novamente, se eleva, passando agora para P3,
e o nível do produto real agregado cai, outra vez, aquém do
nível de pleno emprego, ou seja, Y1. Encontra-se, novamente, o
governo diante do dilema: pleno emprego ou estabilidade de pr~
ços. Se a opção política for a de pleno emprego, então, haverá
esforços no sentido de se expandir a demanda agregada para a CU!
va D'U" • Volta a economia a operar a nível de pleno emprego dos
recursos (ponto E), entretanto, o nível geral Je preços aumenta
mais uma vez, passando a ser dado por P4. Novo aumento de pr~os,
nova campanha salarial e assim a Espiral Inflacionária vai pro-
gredindo.

a importante observar que a Espiral Sa
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lirios-Preços propaga os efeitos tanto da Inflação d~Bemanda co.- -
mo da Inflação de Oferta, não permitindo dinting~ se o estímu-
lo inicial decorreu desta ou daquela, uma vez que ambas dão ar!

.gem a ela.
O fato é que a inflação tende a tornar-

se cumulativa, uma vez que os preços mais altos significam mais
altos custos e, custos mais altos conduzem a preços mais eleva -
dos. A produção de mui tas enipresas é o insumo de outras, de modo
que mais altos preços se transformam em mais elevados custos e,
devido i flutuação geral de rendas e da procura, custos mais ele
vados tendem a ser pagos pelos compradores finais. Preços mais ~
levados significam um aumento no custo de vida e são um forte ím
peta is reivindicações de aumentos salariais.

Figura 2.5 - A ESPIRAL INFLACIONÁRIA

P (NfVEL GERAL DE PREÇOS)

D"

9

1:4 - - -

P3

P2

Fi

Po

oL- -!.....~_!-__ ----~y (NfVEL DE
Y2 Yi 'lo PRODUTO REAL AGJ~GAOO)
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A INFLAÇÃO NO TEMPO E NO ESPAÇO- --

A inflação tem sido observada desde os
mais remotos tempos ~a civilização humana. Observa Toynbee, ci
tado por Moulton [42], que quando Alexandre, no século IV A.C.,
usou as barras de ouro guardadas no tesouro de Achoemencia, p~
ra pagar as legiões mercenárias com que se lançaria ã guerra, o
inesperado aumento do volume de moedas prejudicou camponeses e
artesões. Os preços se elevaram e a revolução financeira reduzi
u ao pauperismo um elemento da sociedade que até então gozava de
relativa segurança.

Por muitos séculos, o fenômeno da ele-
vaçao dos preços, denominado inflação, foi considerado essenci-
almente temporário. Ocorria em diversos países por razoes espe-
ciais, principalmente, devido a grandes guerras, a aumentos oca
sionais da oferta mundial de ouro e prata, e de outros metais
preciosos.

~ -O contInuo aumento dos preços e um fe
nômeno existente, todavia, há pouco mais de uma geração. A in
fIação e seus efeitos abrangentes sobre a sociedade não tem si
do privilégio de nenhuma categoria de países. Na verdade, um
dos aspectos que mais tem desafiado os estudiosos do fenômeno in
flacionário é o fato de ser ele encontrado em todos os tipos de
sociedade, em todos os estágios de desenvolvimento econômico
sob qualquer forma de governo e em qualquer ideologia política,
econômica e social.

Na tabela 2.1 apresentamos os índices
inflacionários no período de 1975 a 1980 de alguns países sele-
cionados, a fim de evidenciar a afirmação do caráter universal
do fenômeno inflacionário.

)V De acordo com o historiador Mircea
escu, citado por Langoni [43J, a experiência brasileira de
vívio quase que permanente com preços crescentes é de mais
trezentos anos.

Bu \
con

de

Numa retrospectiva histórica a partir
da independência política do Brasil, vamos constatar que poucos

[42] - MOULTON, Ha r o l d G., "Ca n Inflation Be Con t r o ll ed Zr, Ge o r
ge A'l l e n & Unwin Ltd., London, 1958, p. 01.

[43] - LANGONI, Carlos Geraldo, op. cit., p. 33.
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Tabela 2.1 - PREÇOS AO CON:;I ,"OH E;\1 PA[SES SELECIONADOS
Variações Percc:J II~- Pcriodo abriljahril.

PAfsES 1975 ..:..:..,:.',I 1977 1978 1979 1980
'-'--'.~'--""~'-'--,-

Alemanha 6,1 S, ,2 3,8 2,9 3,5 5,8
Argentina 79,S 7 L.-;: ,-1 ISO,O 18O,0 157,4 127 93,
Áustria 8,(; \Í 5,5 3,9 3,3 5,9"Bélgica 14,4 9,7 7,0 5,2 3,8 6,4
Brasil 25,8 .f I } O 44,4 36,4 47,0 76,6
Canadá "' " ~',! O 7,6 8,4 9,8 9,211,'-'
Chile 394,2 .25';,4 121,1 44,6 ( 29,7 39 2 J.,
Colômbia 30,cl 8,1 36,4 19,2 27 1 3,Dinamarca 11 ,() 9,0 9,4 11,5 7,0 14,3Espanha '-' " 16,3 22,5 21,7 15,5 15,7L I , L,

Estados Unidos 10,:3 6,0 6,8 6,6 10,4 14,7
Finlândia ., Q 1 14,7 12,3 8,7 7,7 10,8L' ,1

França 12,7 9,6 9,5 8,9 10,0 13,9
Grécia I~,1 13,4 12,0 13,1 16,4 24,9
Israel 42,6 28,1 29,8 54,1 60,7 121,5 2
Itália 20,4 15,4 19,3 12,2 13,5 20,9
J~ão 13 ,4 10,0 8,6 3,9 2,6 8,4
Mexico 17 ,4 15,5 26,7 17,7 17,9 22,0
Portugal 14,7 11,3 42,4 6,1 28,3 19,5
Reino Unido 21, í 18,9 17,4 7,9 10,1 21,8.1República da China /1 ,~~ 5,1 2,0 8,0 7,3 17,4
Suécia 8,4 12,0 10,0 12,2 6,0 13,6
Suíça :) ,.3 2,2 1,1 1,4 2,6 4,1
Venezuela "-, 7 6,8 8,3 6,4 9,3 20 74.I .) , I ,

Cf) - Mar.j80- Mar.j79
C2) - Fev.j80- Fcv.j79
(3) - Jan.j80- Jan.j79
C~) - Dez./79- Dez.j78
Fonte: International Financ i~.I1Statistics, DECD, 1980

foram os períodos de estabilidade de pl~ÇOS. O primeiro império
caracterizou-se, todo ele, por alta intensa e constante dos pr~
ços. No segundo império conseguiu-se a estabilidade monetária,
a menos no período tumultuado da Guerra do Paraguai. A 1iberta-
ção dos escravos e a implantaç~o da RcpGhJica trouxeram nova
e violenta desvalorizaç5o da moeda nacional, s6 dominada,depois
de alguns anos do novo regime. Ap6s um novo período de estabi1!
dade, no início do século XX, a tend~ncia altista dos preços vo!
tou a se manifestar com a Primeira Grande Guerra Mundial, cont!
nu ando até por volta da crise de 192..:J

A inflação ressurglu no cenário da eco
nomia brasileira por volta de 1935, agora, ativada pela Segunda
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Grande Guerra Mundial e pelo processo de industrialização do
país, que então já se observava. Desta vez, contudo, o processo
inflacionário veio apresentar caráter mais duradouro e de inten
sificação progressiva: no período de 1935 a 1940, os preços su
biram em média, 10% ao ano. Na década de 1940-50, esse índice a
nual, médio, cresceu para 18%, indo a 22% na década seguinte
Nos primeiros anos da década de 1960 acelerou-se ainda mais es
te processo, entrando em ritmo vertiginoso nos primeiros meses
de 1964, quando alcançou níveis da ordem de 10% ao mês. A Espi-
ral Inflacionária só foi contida, parcialmente, após a mudança
político-administrativa do país, ocorrida com a revolução de 31
de março de 1964. A partir da instalação no país de um regime de
exceção, a inflação foi sendo sradativamente reduzida até atin-
gir a faixa dos 15,7% em 1973.

Com o advento da crise de petróleo e
das principais matérias-primas, o país foi levado a conhecer no
vo surto inflacionário, que no início dos anos 80 já registrava
os maiores índices de elevação dos preços de toda a longa hist~
ria da economia brasileira de vivência com o fenômeno inflacio-
nário.

Tabela 2.2 - A INFLAÇÃO BRASILEIRA

ANO INFLAÇÃO ANO INFLAÇÃO ANO INFLAÇÃO

1945 10,1 o 1958 24,3 o 1971 19,8 %ó ó

1946 22,6 % 1959 39,5 o 1972 15,5 o
ó ó

1947 2,7 % 1960 30,5 o 1973 15,7 %ó

1948 8,3 n 1961 47,7 o 1974 34,5 o
ó ó ó

1949 12,2 o 1962 51,3 % 1975 29,4 %s

1950 12,4 o 1963 81,3 % 1976 46,3 %ó

1951 12,9 % 1964 91,9 % 1977 38,8 o
ó

1952 12,9 % 1965 34,5 o 1978 40,8 %ó

1953 20,8 o 1966 38,8 o 1979 77,2 %ó ó

1954 25,6 o 1967 24,3 o 1980 110,2 o
ó ó ó

*1955 12,4 " 1968 25,4 q 1981 71,0 o
o o ó

1956 24,4 % 1~69 20,2 o
ó

1957 7,0 % 1970 19.2 %
Obs.- A variação percentual foi calculada para o

período de dezembro a dezembro, de acordo com
o Índice Geral de Preços - Disponibilidade In
terna, publicado pelo IBRE da Fundação Getú~
lio Vargas.
(*) - até o mês de setembro, inclusive.



34

A MENSURAÇÃO DA INFLAÇÃO

A primeira refer~ncia ~ medida do poder
de compra de uma moeda em t~rmos de mercadorias, que se conhece,
remonta ao ano de 1050, em que Sir George S. Evelyn procedeu, na
Inglaterra, a uma análise dos preços de carne, dos cereais e de

d . [44}outros oze artlgos.
Desde esse tempo, muito se progrediu em

mat~r{a de estatísticas de preços, sendo a Inglaterra o primeiro
país em que se publicaram Indices de preços por atacado de forma
metódica e permanente.

O conceito do nível geral de preços -e
útil e mesmo indispensável, por ser a única forma de expressão
geral do poder de compra da moeda. O valor da moeda só pode ser
mensurado pela quantidade de mercadorias que a unidade monetária
~ capaz de comprar. O nível geral de preços e, pois, determinado
pelos preços das mercadorias. Quanto mais baixos forem os preços
das mercadorias, tanto maior será o poder de compra da moeda, e
vice-versa. Assim, podemos dizer que o poder de compra da unida-
de monetária ~ a recíproca do nível geral de preços.

O nível geral de preços ~ um índice que,
quando dividido por qualquer variável monetária, a converte de
uma medida antes em termos de preços vigentes, para uma medida em
termos de alguns preços de um período base considerado.[45}

Obtem-se o índice geral de preços pelo
relacionamento do preço de cada bem ou serviço, num dado momento,
com o preço que tinham esses mesmos bens e serviços, numa data bá
sica, tomada como ponto de refer~ncia.

Seja, por exemplo, os seguintes os pre-
ços das mercadorias A, B e C, em períodos diferentes:

PERfoDOS A B C

1977 29 16 26
1978 45 9 43
1979 48 19 35

[44} - ENCICLOptDIA PRÁTICA JACKSON, Opa cit., p. 382.
[45} - KENNEDY, Peter, Opa cit., p. 312.
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Se para obter os nfimeros-índices, toma
mos por base, o ano de 1977 = 100, teremos que dividir cada pr~
ço dos anos considerados pelo ano base escolhido. Os nGmeros-ín
dices resultantes para o caso exemplificado seriam:

PERrODOS A B C MaDIA ARITMaTICA

1977 100 100 100 100
1978 155 56 165 125
1979 165 119 134 139

Ao somarmos os índices correspondentes
a cada período dividindo o resultado pelo nGmero de artigos co~
siderados, teremos a média aritmética simples, que neste caso
representará o índice geral dos preços. Considerando o exemplo
numérico acima, temos que os preços das mercadorias A, B e C,em
média, aumentarão em 1978 e 1979, respectivamente, em 25% e 39%,
em relação aos preços de 1977.

Como a participação de cada artigo no
consumo geral é diferenciada, muitas das vezes, utilizá-se a
ponderação dos índices. Assim, num índice de preços de consumo,
os artigos que o compoe serão avaliados de acordo com as quant~
dades consumidas de cada um, por exemplo. Para melhor esclarocer
esse enunciado, consideremos os índices já obtidos com os arti-
gos A, B e C.

Vamos supor, ainda, que o consumo do
artigo B seja quatro vezes maior do que o consumo do artigo A,
e que o consumo do artigo C supere oito vezes o de A. Se fo
rem atribuídos aos índices obtidos no período de 1978 o peso CO!
respondente aos respectivos consumos, ter-se-a, multiplicando c~

.da índice pelo seu respectivo peso e dividindo sua soma pelo t~
tal dos pesos, a nova média aritmética, agora ponderada,a qual
será considerada como o índice geral de preços daquele período.

MERCADORIAS fNDICL/1978 PESO RESULTADO
A 155 1 155
B 56 4 224
C 165 8 1320

SOMA 13 1699
fNDICE GERAL DE PREÇOS DE 1978= (1699:13)= 130
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Embora a utilização de Índices gerals
de preços para avaliar a intensidade dos fenômenos econômicos,
seja um m~todo bastante antigo em algumas naçôes, no caso bra
sileiro, entretanto, esses indicadores somente passaram a ser
apurados de forma metódica e permanente a partir de 1945, com
a criação da Fundação Getúlio Vargas.

A Fundação Getúlio Vargas, além de ou
tros Índices econômicos, vem apurando quatro tipos de Índices
de preços, que são divulgados mensalmente através da revista
Conjuntura Econômica, quais sejam: o fndice de Preços ao Consu
midor ou rndice de Custo de Vida; o fndice de Preços no Ataca-
do, nos conceitos de disponibilidade interna e oferta global;
o rndice de Construção CÍvil e o fndice Geral de Preços, este
último obtido pela média ponderada dos outros três Índices. O
Tndice Geral de Preços, no seu conceito de disponibilidade in
terna ~,geralmente, adotado como o principal parâmetro da
inflação no Brasil.

Atualmente, além da Fundação Getúlio
Vargas, diversos órgãos e institutos de pesquisas, também, se
dedicam ã apuração de índices econômicos, tais como o Institu-
to Brasileiro de Geografia Econômica - IBGE, responsável pela
apuração mensal do rndice Nacional de Preços ao Consumidor
INPC -, o Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de
são Paulo, a Fundação João Pinheiro, além de outros órgãos da
administração pública, federal, estadual e municipal.



111 - O CONTROLE DE PREÇOS E AS EMPRESAS

As crescentes pressoes governamentais
que se têm observado na maioria das nações, no que tange ao
controle dos preços dos produtos e/ou serviços das empresas
sao fator que os administradores destas devem levar seriamen-
te em consideração, particularmente em setores nos quais os
aumentos de preços podem estimular processos inflacionários.Já
em setores de atividades onde são produzidos artigos menos bá
sicos e mais diferenciados, a possibilidade de intervenção g~
vernamental é mais remota, mas ainda assim possível.

Na realidade, a intervenção governa -
mental nas decisões que dizem respeito ã fixação e majoração
dos preços, provavelmente, se tornará cada vez mais frequente
e mais crítica no futuro, sobretudo durante os períodos de a
centuada e constante elevação do nível geral de preços da eco-
nomla.

Por essa razao, julgamos oportuno fa-
zer, neste segmento do trabalho, um breve retrospecto da for-

'ma como essa atuação governamental vem se processando no caso
brasileiro e quais têm sido as suas principais implicações p~
ra a tomada de decisões, no que concerne ã fixação dos preços
de venda dos produtos e/ou serviços, .or parte da administr~ão
empresarial.

O CONTROLE DE PREÇOS COMO INSTRUMENTO COADJUVANTE

Nos Gltimos anos as autoridades gove!
namentais da grande maioria dos países têm se empenhado
luta permanente contra a inflação, o que de certa forma

numa
tem

contribuído sobremaneira para que as intervenções dos governos
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passassem a ser mais freqUentes como reguladoras das forças do
mercado.

John Maynard Keynes[l] , precursor da
moderna Teoria Macroeconômica, chegou, mesmo, a considerar funda
mental a intervenção do Estado na economia corno forma de evitar
os ciclos recessivos, admitindo que os governos poderiam atuar
sobre os preços, através da manipulação da demanda agregada de
bens e serviços, o que seria possível através de medidas de poli
tica monetária e/ou fiscal.

Porém, nem Keynes, chegou a prever a
intervenção do Estado no controle direto dos preços, para neutra
lizar os efeitos inflacionários, fato que passou a ser observado
em algumas nações logo após a recessão mundial de 1929.

Desde então, o controle de preços por
parte das autoridades governamentais, passou a constituir um no
vo instrumento doadjuvante de política econômica, que veio agre-
gar-se aos instrumentos ortodoxos na política de estabilização
dos preços da economia. [2]

A principal argumentação que se tem uti
lizado para justificar o controle de preços por parte do Estado,
tem sido a ineficácia das políticas econômicas ortodoxas de com
bate ã inflação, quando o mercado não se apresenta competitivo.
A estrutura concentrada da economia atual, na qual a presença de
alguns oligopólios e monopólios industriais dominam a oferta dos
produtos e substitui o modelo de concorrência perfeita entre os
fabricantes, é uma das razoes principais que justificam a exis -
tência do instrumento coadjuvante de controle de preços.

S d f
. [3]egun o o pro-essor Bresser Perelra

se a inflação nao decorre apenas do aquecimento da demanda agre-
gada, mas passa a ter também causas administrad"ls, na medida em
que as empresas oligopolísticas ou monopolísticas, as empresas e!
tatais ou os próprios sindicatos conseguem administrar seus pr~
ços com relativa independência do mercado, não resta outra alter
nativa para o Governo senão controlar ele também administrativa-

[1] - KEYNES, John Maynard, "General Theory of Employment, Inte-
rest and Money", Harcout, Braue & World, 1936.

[2] - ROSSETTI, José Pa eo h oa l , "Po li t i ca e Programação Econômica",
Editora Atlas, são Paulo, 1975, p. 523.

[3] - PEREIRA, Lu i z CaJ1 los Bre sse r, "Inflação eLegi timidade Po-
l{tica", Material diditico da EAESP/FGV - EC-BRAS-L-156 ,
Sao Paulo, março/1980, p. 2.
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mente (e nao via mercado) os preços. A afirmação do ilustre pr~
fessor, no entanto, deve ser entendida de forma restrita, pois,
parece nao restar outra alternativa ao governo, somente quando
este estiver empenhado numa política de crescimento econômico e
de pleno emprego, como aliás é o que se tem observado nos últi-
mos anos na grande maioria das nações, especialmente naquelas,
como o Brasil, que necessitam crescer econômicamente para abso!
ver o crescente número de elementos lançados ao mercado de tra-
balho anualmente.

Assim o controle de preços tem sido u
tilizado, principalmente, como um instrumento complementar as
políticas monetária e fiscal de combate ã inflação, de modo a
conciliar a redução das taxas de aumento de preços com a suste~
tação dos índices de crescimento do produto real da economia e
consequentemente dos índices de emprego.

Controlar preços significa controlar
salários, juros, aluguéis, lucros, e outras formas de rendimen-
to. Embora o controle de preços possa recair, e, normalmente
recai, sobre várias espécies de rendimento~, neste trabalho va
mos nos ater, exclusivamente, ao controle de preços exercido di
retamente sobre os preços de venda dos bens e serviços das em
presas, em virtude de estar o mesmo mais relacionado aos objet~
vos desta monografia.

Em situação de inflação, podemos obser
var, que do ponto de vista de cada empresa, os reajustes dos
preços de venda, efetuados periódicamente, visam ao restabelec~
mento da lucratividade dos produtos vendidos, ameaçada pela ele
vaçao dos custos.

Segundo Gudin [4] o reglme de infla~o
prolongada dá lugar a duas manifestações que poderíamos chamar
de psicológicas: uma, a do custo histórico, segundo a qual ven
de-se a mercadoria pelo que efetivamente custou, acrescido da
quota de d~~pesas de distribuição e do lucro, esquecendo-se que
o verdadeiro valor é o do custo de substituição. Essa idéia ou
noção de custo histórico vai desaparecendo com a persistência
da inflação e o logro que sofreram os que nela acreditaram.

A outra manifestação que se pode cha

[4] - GUDIN, Eugenio, "O ControZe de Preços", em Revista Dige~
to Econômico, são Pauto, p. 53.
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mar de psicológica é exatamente o oposto da primeira. Em vez de
olhar para o passado, como no caso do custo histórico, o empre-
sário trata de antecipar-se ao futuro, isto e, procura estabele
cer um preço de venda já acrescido do adicional inflacionário
que ele preve para o futuro próximo.

Essa segunda manifestação é um dos ma
us hábitos que o governo procura justamente combater com a in -
tervenção, ou na semântica em vigor, com o controle dos preços,
pois, neste caso os preços, normalmente, são fixados sempre ac!
ma das expectativas da evolução dos índices que medem a infla _
ção, sem haver urna preocupaç50 com a efetiva variação dos cus _
tos específicos, o que indubitavelmente tende a reforçar o pro-
cesso inflacion5rio. Com o controle sobre os preços de venda o
governo procura justamente reverter estas expectativas inflacio
nárias, além de conscientizar os administradores empresariais
para a real estrutura de custos dos produtos e/ou serviços da
empresa. Esta atuação governamental no policiamento dos preços
praticados, de certa forma evidencia o sistema de economia semi
dirigida a que a sociedade brasileira, em particular, está inse
rida no atual momento histórico.

~ REGULAMENTACÃO DOS PRECOS NO BRASIL

No tratamento jurídico das leis brasi-
leiras, o problema dos preços era bastante incipiente até 1946,
e além disso, estava apenas baseado no Código Comercial de 25
de junho de 1850.

Nesse texto legal, obsoleto por exce _
lência, redigido para um ambiente econômico monárquico e semi _
colonial, apenas dois artigos têm relação mais próxima com o as
sunto preço. São eles, o artigo 193 que trata da compra com pr~
ço não estipulado e o artigo 194 que condiciona ~ arbitragem o
preço incerto.

Essa legislação era bastante simples e
reduzia-se apenas ~ formulaç5o de normas regulamentadoras de
possíveis e eventuais divergências entre compradores e vendedo-
res ao completarem o ato de comércio. Nada era mencionado quan-
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to a possíveis abusos do poder econômico ou tentativas de domí
nio do mercado. Somente em 1946 é que surgiu um dispositivo le
gal, especificamente relacionado a este assunto.

Na Costituição Federal de 18 de setem-
bro de 1946, o artigo 148 estabelecia: "A lei reprimird toda e

qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive reuniões

em agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual

for sua natureza, que tenham por fim dominar mercados nacionai~

eliminar a concorrincia e aumentar arbitrariamente os lucros".

Todavia, a regulamentação desse preceito constitucional somente
surgiu dezesseis anos mais tarde, com a promulgação da Lei N9
4.137, de 10 de setembro de 1962, que criou o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica - CADE -, cuja finalidade é de apu-
rar a ocorr~ncia de abusos do poder econôlnico, assim como repr!
mí-los nos termos da lei.

Cumpre salientar, entretanto, que an
tes mesmo da crlaçao do CADE, dois outros dispositivos legais
haviam sido promulgados e estavam diretamente relacionados ao
problema, ei-los~

a) Lei N9 1.521, de 26 de dezembro de
1951, conhecida como lei contra a economla popular, que prescr~
ve a liberdade do fluxo de bens e serviços ao longo das vias de
distribuição, além de considerar como crime a concorrência des
leal em termos de preços;

b) Lei N9 1.522, de 26 de dezembro de
1951, que veio autorizar o governo a intervir na política de fi
xação de preços e no controle de abastecimento de genêros, atr!
vés de tabelamentos propostos pela Comissão Federal de Abastec!
mento e Preços - COFAP a qual era secundada, a níveis regio-
nais, pelas Comissões de Abastecimentos e Preços - COAP.

Em 1962, promulgou-se, também, a Lei
Delegada N9 4, que estatuiu a intervenção estatal no domínio e- .conomlCO com o objetivo de assegurar a livre distribuição de
produtos de consumo e o suprimento de bens necessários ao apri-
moramento das atividades agropecuarlas, pesqueiras e industria-
is do país. Ainda, neste mesmo ano, através da Lei Delegada W5,
o governo criou a Superintendência Nacional de Abastecimento -
SUNAB -, a qual em 1964 veio substituir a antiga COFAP, em suas
atividades.

A atuação da SUNAB é circunscrita e



42

ela vem agindo na irea dos produtos primirios, fixando preços m!
nimas e tabelando os preços de venda de mercadorias e serviços
essenciais ao consumidor final.

Embora a experi~ncia brasileira no com-
bate ã especulação dos preços dos produtos tenha começado ji no
tempo da COFAP e posteriormente através da SUNAB, foi somente a
partir do advento da revolução política-administrativa de 1964 ,
que o governo brasileiro passou a atuar de maneira mais incisiva
no combate ao processo inflacionirio através do controle direto
sobre os preços dos principais produtos e serviços da economia.

Até esse período o controle de preços
nao apresentava as características que se apresentaram a partir
de 1964. A atuação dos órgãos oficiais de controle de preços, en
tão vigente, restr~ngia-se a um reduzido número de produtos e
serviços, notando-se uma atuação mais concreta, principalmente,
em relação a certos produtos alimentícios, tais como o pao, o
leite e a carne; produtos farmac~uticos e veterinirios; refe~ões
comerciais e outros.

Além da SUNAB, outros organismos oficia
is, tais como o Conselho Nacional de Petróleo, o Instituto Brasi
leiro do Café, o Instituto de Açúcar e do Álcool, tinham a re~o~
sabilidade de fixar preços no âmbito de suas políticas setoriais,
contudo, somente a partir da extensão do controle de preços aos
demais produtos industriais é que se procura definir, de modo ma
is ou menos explícito, o que se poderia caracterizar como uma po-
lítica de controle de preços com objetivos associados ã política
de combate ã inflação.[5]

o CONTROLE DOS PREÇOS INDUSTRIAIS

O controle de preços para os setores da
indústria nacional foi sendo implantado no Brasil de forma grad~
aI. Até 1965 os produtos da indústria de transformação, em sua
grande maioria, não tinham seus preços controlados por qualquer
organismo oficial. Em princípio de 1965 o governo da revolução

[5] - CARNEIRO NETTO, Dionisio Dias, "Aspectos da Participaç50
do Governo da Economia", em série monogrâfica do I 1)J:.: A ,
voZume n9 26, Rio de Janeiro, 19?6.
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preocupado em deter gradativamente a crise inflacionária que a
tingia seriamente a economia brasileira, resolveu extender o con
trole de preços aos produtos industriais.

Foi através da Portaria Interministeri-
aI GB-71, de 23 de fevereiro de 1965, que criou a Comissão Nacio
nal de Estímulo à Estabilização de Preços - CONEP -, que se est~
beleceu a primeira tentativa de controlar preços dos produtos i~
dustriais. Tinha-se por objetivo a montagem de um sistema de ad~
são voluntária das empresas industriais a um regime de reajustes
de preços previamente aprovados pelo governo, através da CONEP.

O sistema preconizava às empresas que
facultativamente aderissem ao programa governamental de estabil!
zação de preços receberia uma série de vantagens. A natureza de~
sas vantagens era essencialmente a de oferecer maior liquidez às
empresas, através de facilidades cambiais, preferências para fins
de redesconto, ampliação dos limites de crédito junto ao Banco do
Brasil, maiores prazos para o recolhimento de tributos e redução
do imposto de renda. Essas vantagens oferecidas mostraram-se tão
promissoras, na oportunidade, que ao fim de 1965, um número de
empresas industriais correspondente a cerca de 70% das vendas ao
mercado interno integrava o sistema.[6}

Antes mesmo de completar o primeiro ano
de existência do sistema da CONEP, o governo resolveu reestrutu-
rá-lo. Nesse sentido foi promulgado o Decreto N9 57.271, de 16
de novembro de 1965, que embora mantendo, ainda, o espírito de
espontaneidade da adesão, estabeleceu que somente as empresas que
assumissem compromisso junto a CONEP, sujeitando-se, assim, ao
controle do órgão oficial, poderiam fornecer produtos ou prestar
serviços a quaisquer órgãos do governo, empresa de economia mis-
ta ou autárquica. Essa exigência veio tornar quase que obrigató-
ria a adesão das empresas industriais ao sistema da CONEP, isto
devido ao potencial de compras do próprio governo. Este foi o
primeiro sintoma que o controle de preços industriais tornar-se-
ia compulsório.

Após alguns anos de funcionamento,
sistema de controle de preços da CONEP, embora apresentando
sultados que podem ser considerados satisfatórios no combate
inflação, veio se mostrar injusto e incontrolável. Injusto

o
re-a

por

[6} - CARNEIRO NETTO, Dionisio Dias, op. cito
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submeter diversos setores de produção a id~nticos niveis de rea
justes, devido ao fato do sistema vincular i taxa de inflação,
tal como medida pelo fndice Geral de Preços, por atacado, os es
timulos i estabilização de preços. Incontrolável em razao da
~alta de um aparato institucional-administrativo que nao possi-
bilitava a fiscalização do grande nCmero de empresas que aderi-
ram ao sistema.

Constatada a inefici~ncia desse siste-
ma, o governo baixou o decreto n9 61.993, de 28 de dezembro de
1967, atrav6s do qual passou a subordinar todos os reajustes de
preços por parte das empresas i pr6via análise e avaliação da
CONEP. Estava, assim, instituído no Brasil o controle de preços
industriais, de forma compuls6ria.

Segundo o citado decreto, que institu-
cionalizou o contrJle compuls6rio dos preços, na análise e ava-
~iação dos reajustes de preços programados pelas empresas indus
triais, a CONEP levaria em consideração a correspond~ncia entre
a evolução dos preços e a variação dos custos, as diretrizes da
politica econBmica do governo federal e as peculiaridades seto-
riais e de mercado.

Visando i operacionalização da nova SlS
temática, atrav~s da Portaria Interministerial GB 1/68, estabe-
leceu-se que os pedidos de reajustes de preços das empresas de
veriam ser encaminhados a CONEP, por interm~dio das respectivas
entidades de classe e deveriam estar instruidos com os seguintffi
elementos básicos:

a) - Tabela de preços de fábrica e do
p~blic~ atual e data da sua entrada em vigor;

b) - Tabela proposta, com preços rea -
justados;

c) - Demonstrativo dos reajustes prati
cados nos ~ltimos periodos;

d) - Mapas de Custos, correspondentes
aos custos relativos i data do Cltimo reajustamento de preços de
que trata a tabela atual e aos custos atualizados, justificando
a tabela de preços proposta.

Assim, o crit6rio t6cnico em que o g~
verno passou a se basear para se opor i elevação dos preços de
venda foi a de exigir a denlonstra~ão, por parte das empresas
das alterações verificadas nos custos especificos.
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Com o novo sistema adotado, observa-se,
nitidamente, o propósito do governo brasileiro em recorrer a uma
política de controle de preços como elemento coadjuvante de com
bate ao surto inflacion5rio. Esse propósito ficou ainda mais con
substanciado, em meados de 1968, com a criação do Conselho Inter
ministerial de Preços - CIP -, através do decreto n9 63.196.

O CIP, integrado pelos ministros da Fa-
zenda, da Indústria e Comércio, da Agricultura e do Planejamento
e Coordenação Geral, veio substituir a CONEP, com a finalidade de
fixar e fazer executar as medidas destinadas ã implantação da
sistemática reguladora de preços nos diferentes estágios de pro-
dução, comercialização e de serviços.

Na an51ise e avaliação dos preços o CI~
de acordo com o instrumento legal que o instituiu, tomaria por
base o princípio de compatibilização entre a evolução de preços
e a correspondente variação dos custos específicos, observando,
ainda, as diretrizes da política econômica do governo federal
bem como as peculiaridades dos diferentes setores, seus níveis
de rentabilidade e características de mercado. Seriam ainda con-
siderados:

a) - influência significativa dos prod~
tos e serviços na formação dos custos, nos diferentes setores da
atividade econômica;

b) - existência de condições estrutura-
is de mercado que reflitam situações monopolísticas ou oligopolí~
tas;

c) - ocorrências de anomalias de compo!
tamento dos setores, empresas ou estabelecimentos, que sejam ca
pazes de pertubar os mecanismos de formação de preços no mercado.

Quanto aos índices setoriais seriam ap~
rados considerando-se os elementos básicos da estrutura de cu~os
de cada um dos diferentes setores de produção, de comercializ~ão
e de serviços e, se destinariam a fundamentar a avaliação dos ní
veis de reajustamento de preços.

Em 1978, o controle de preços no Brasil,
através do CIP, era exercido sobre a produção de aproximadamente
oito mil empresas industriais. Os produtos controlados represen-
tavam 34,92% da composição do índice de preços por atacado. Pre
ços dos automóveis, produtos químicos e petroquímicos, papel e
celulose, borracha e artefatos, fertilizantes e defensivos agrí-



46

colas, minerais não-metálicos, cosméticos, produtos téxteis e
de couro, aço, metais não-ferrosos e materiais elétricos e ele -
trônicos, eram alguns dos itens sobre o controle do órgão gover-
namental.

Abrangendo apenas as empresas com fatu-
r?} . _. -ramento mínimo de 150 mil ORTN , a slstematlca de atuaçao do

CIP, vem se processando através de três sistemas distintos,quais
sejam:

a) - Sistema de Controle Direto - no
qual toda e qualquer alteração de preço tem que ter a prévia au
torização do órgão oficial;

b) - Sistema de Liberdade Vigiada - ne~
se sistema os reajustes de preços podem ser praticados a critéri
o da empresa, mas com a obrigatoriedade da mesma enviar ao órgão
controlador, justificativas para a aplicação das taxas de reaju~
teso Nesse caso a atuação do CIP passa a se verificar "a posteri
ori";

c) - Sistema de Liberdade Total - nesse
terceiro sistema adotado pelo CIP as empresas podem exercer seus
preços livremente, regidas, apenas, pela própria lei de mercado.
Nessa modalidade o órgão controlador dos preços passa a ser mero
acompanhador dos preços praticados no mercado, sendo municiado
pelas empresas dos setores que se enquadram nesta categoria, com
informações sobre desempenho operacional, mapas de custos e de
monstrativos financeiros.

A sistemática de controle de preços,que
vem sendo executada pelo CIP é, essencialmente, dinâmica, haven-
do sempre, de acordo com a conjuntura econômica do momento, set~
res que são liberados e outros que são enquadrados no sistema de
controle direto. A maleabilidade da sistemática adotada, tem pe!
mitido ao governo intensificar ou não o grau de intervenção na
fixação dos preços dos produtos e/ou serviços industriais. Assi~
por exemplo, em 1979, diante da forte crise inflacionária que se
verificava no país, o governo deciciu abolir temporariámente o
sistema de liberdade vigiada, que beneficiava alguns setores da
atividade industrial, como uma forma de intensificar o combate ã
inflação. Nesse mesmo período, resolveu-se, também, limitar os
aumentos dos preços dos produtos industriais a dois reajustes a-

r?] - Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional
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nuais apenas, isto devido ao fato de que em períodos de inflação
acentuada os pedidos de reajustes de preços tendem a ser intensi- -ficados, criando uma imensa massa de processos junto ao orgao 0-
fícial, o que de certa forma colocaria em risco a própria siste-
mática de controle de preços adotada, tendo em vista que o CIP
dispõe, legalmente, de apenas 45 dias para se pronunciar ares -
peito dos pedidos de reajustes, formulados pelas empresas.

Em relação a sua estrutura operacional
o CIP ~ composto de v5rios grupos de trabalhos, aos quais sao
distribuídos os pedidos de reajustes de preços. Cada grupo de
trabalho possui urna matriz onde estão estabelecidos os compone~
tes de custos de cada setor industrial ou de serviços. A fim de
subsidiar os t~cnicos do Conselho, em suas decisões, as empre ~
sas ao ingressarem com suas petições junto ao órgão ofícial sao
obrigadas a apresentarem informações dos custos específicos dos
produtos e/ou serviços, as quais são comparadas com as informa-
ções constantes das matrizes setoriais em poder dos t~cnicos da
quele órgão controlador. Em alguns casos, corno por exemplo, na
indústria t~xtil, os pedidos de reajustes de preços de venda são
solicitados e analisados para todo o setor e para as diversas li
nhas de produtos.

Embora t~cnicamente as elevações de pr~
ços autorizadas sejam estabelecidas de conformidade com o aumen-
to verificado nos custos, outros fatores de ordem polÍtica-econ~
mica são considerados no processo decisório do CIP. Desse modo
pode o governo incentivar ou desestimular determinados setores
da atividade industrial, atrav~s de urna política rigorosa ou li
beral de reajustes de preços.

Cumpre salientar, ainda, que por força
da Lei N9 6.463, de 9 de novembro de 1977, o CIP passou a atuar,
tamb~m, diretamente na vigilância dos preços praticados pelo co
m~rcio, principalmente, nas vendas a prazo. O motivo desta nova
área de atuação deveu-se, em especial, ao fato de que muitas em
presas industriais passaram a criar distribuidoras próprias, fu
gindo de forma legal, ao controle dos preços, isto porque, embo-
ra os preços de fábrica fossem controlados, os preços de venda
ao consumidor não o eram. Com a atuação do 6rgão governamental
junto ao com~rcio procurou-se eliminar essa grande válvula de es
cape que a sistemática at~ então vigente vinha apresentando.

Embora não conte com um sistema de fis-
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calização para o setor industrial, como o que existe, por exem-
plo, para as ind~strias de alimentação em geral, atrav~s da
SUNAB, a arma do CIP para fazer valer suas determinações ~ bas
tante forte: as empresas sujeitas ao controle que estabelecem
preços fora do patamar autorizado, são, primeiramente, convoca-
das para uma reunião; em caso de persistência na desobediência
sao cortados os seus acessos ao cr~dito bancário oficial e ao
redesconto bancário, al~m da imposição de multas de valor máxi-
mo igual a cem salários mínimos.

Por força de lei ~ facultado, ainda,ao- -orgao controlador dos preços industriais requisitar das empre -
sas o fornecimento de documentos, informações ou esclarecimen -
tos que julgar necessário ao acompanhamento e ã análise da evo-
lução dos custos e preços de venda. Nesse sentido, o CIP vem a
primorando constantemente seus instrumentos de coleta de infor-
mações, culminando, recentemente, com a promulgação da Resolu -
ção CIP/137, de 22 de fevereiro de 1980, que veio estabelecer
normas para apresentação das demonstrações financeiras e de in-
formações gerais a serem fornecidas pelas empresas. A obrigato-
riedade da apresentação do "balanção", como tem sido chamado no
meio empresarial, ~ extensivo a todas as sociedades anônimas,rem
como a todas as demais empresas sujeitas ã tributação do impo~o
de renda com base no lucro real. As empresas são obrigadas a re
meter estas informações at~ 150 dias após o t~rmino do seu exer
cício social, com o prejuízo de não terem seus pleitos aprecia-
dos pelo órgão, caso assim não procedam.

Visou-se com a Resolução CIP/137, ape!
feiçoar" o mecanismo de controle de preços atrav~s da coleta de
dados econômicos-financeiros das empresas, sob crit~rio de clas
sificação contábil padronizada.

MACROMATRIZES NO CONTROLE DE PREÇOS---

Com a experiência que tem sido acumula
da ao longo do tempo, o CIP vem aprimorando sistematicamente os
seus instrumentos de análise e avaliação das estruturas de cus-
tos dos diversos setores da atividade industrial.

Para analisar como se forma o custo to
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- -tal de determinado produto ou serviço, o orgao controlador dos
preços vem construindo matrizes de formação de custos, com ba
se nas próprias informações co1etadas junta às empresas. Com
base nessas matrizes o CIP vem acompanhando sistemáticamente a
evolução dos principais insumos, o que lhe permite analisar e
avaliar os pleitos de reajustes de preços, de forma mais efi -
caz, embora caiba ressaltar, mais urna vez, que outros critéri-
os também são utilizados para o julgamento final do petitório
formulado, isto devido ao fato de não ser o CIP um órgão emi -
nentemente técnico, pois, considerando que o controle de pr~os
por ele praticado, é um instrumento coadjuvante no combate a
inflação, as suas decisões, muitas vezes, são mais de natureza
política ou psico-socia1, do que de natureza estritamente técni
ca. Não devemos esquecer que um dos principais objetivos des-
te órgão é o de procUrar reverter as expectativas inflacionárias •.

Tabela N9 3.1 - NOMERO DE EMPRESAS PUNIDAS PELO CIP NO PERfoDO
1968 a 1975

DISCRIMINAÇÃO 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 TOTAL
Prod. Minerais

Não-Metálicos - - 1 - 1 - - - 2Metalúrgica 1 10 1 - - 16 8 - 36Mecânica - 3 - 1 1 - - - 5Mat. Elétrico e de
Comunicação 1 5 - - - - - - 6Mat. de Transporte 13 16 2 2 2 2 - - 37Madeira 1 - 2 - - 1 - - 6Papel e Papelão - 1 2 - - 2 6 - 11Borracha 1 1 - - - - - - 2Química 2 2 2 - - 2 2 1 11Prod.Farrnacêuticoe
Veterinários - - - - 1 8 7 - 16Perfurnaria,Sabõese
Velas - 1 1 - - - - - 2Prod. de Matérias

Plásticas - 3 1 - - - - - 4Têxtil - - - - - 1 - - 1Prod.Alirnentares - 1 1 1 - 2 - - 5Bebidas - - - - 2 - - - 2Editorial e Gráfica - 1 1 - - - - - 2Diversos 1 - - - - - - - 1Comércio 6 1 4 - - 22 1 - 34
TOTAIS 26 45 18 4 7 56 24 1 181

FONTE: CIP - Coordenação de Parlarnentação
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A utilização das matrizes de custos, de
qualquer forma, tem possibilitado urna avaliação mais geral dos
efeitos da elevação dos preços em todos os setores da economi~
permitindo inclusive detectar quais os setores que podem supor
tar urna press50 mais forte por parte das autoridades, no con -
trole dos preços.

Diversas conclusões sao possíveis de se
rem obtidas com a utilizaç50 das matrizes de formação dos cus
tos dos produtos. Entre as principais informações, destacam-se
as seguintes:

! I,

a) - que espécie de rendimento (salário,
aluguel, juros, lucros, etc.) encarece mais o custo final dos
produtos e serviços;

b) - qual a influência no custo unitári
o do produto de cada espécie de rendimento;

c) - através da comparação de matrizes
de custos de diferentes produtos e/ou serviços, é possível 1-

dentificar quais os produtos e/ou serviços que melhor remunera
cada espécie de rendimento;

d) - possibilita a identificação de
quais os setores ou etapas do processo produtivo que sao respo~
sáveis pelos maiores incrementos de custos;

e) - qual a influência do custo em deter
minado setor ou fase de produção, com relação ao custo total do
produto;

f) - qual o reflexo do aumento de custo
em um determinado setor ou fase de produção no custo total fi
nal do produto.

Quando se fixa ou se autoriza a elevação
dos preços de venda de determinados produtos, que atua como com
ponente na ultimação do produto final, ou em determinada fase o
peracional, com o auxílio da matriz de custo do produto torna ~
se relativamente fácil calcular a repercussão desse aumento no
custo total do produto final, assim como permite identificar as
empresas que deverão ter seus preços reajustados e em que peKe~
tagens.

Assim, por exemplo, se o preço do óleo
diesel for majorado, haverá pressão junto ao CIP, no sentido da
elevação do preço do frete e dos produtos transportados. Conhe-
cida a percentagem de participação dos fretes no custo total de
determinado produto transportado e, conhecida a percentagem de
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aumento no preço do frete, será possível identificar imediatame~
te qual sera a evolução do custo total do produto transportado ,
em decorrência da majoração inicial no preço do óleo diesel, bas
tando para tanto que se aplique a fórmula abaixo transcrita:

=

'~da cmp r esa ou
fase de prüJução
no custo total
do produto-em % -

Elevação uo
Custo Total
do Produto

x
% da elevação
do custo na
empresa ou fa
se de p rodir âo

Consideremos, por exemplo, que o óleo di
esel sofra um aumento de 30% em seu preço e que esse insumo se
ja responsável por 50% uo custo total da:; empresas transportad~
raso Nesse caso o custo total do frete deveria ser reajustado
em 15% (30% x 50%). Suponuo, ainua, que a participação dos fre-
tes na composição do custo total de determinado produto seja de
20%, logo a elevação no custo total desse produto seria de ape-
nas 3% (15% x 20%). Dessa forma, o aumento verificado no custo
de qualquer insumo, em determinada empresa ou fase de produção,
irá repercutir de forma diferenciada nas etapas subsequentes do
processo de produção e comercialização. Naturalmente a repercu~
são será diferente para cada tipo de produto ou serviço da eco-
nomia, dependendo da composlçao de seus custos específicos.

Com base nessas matrizes de formação dos
custos, o CIP tem condições, por ocasião da análise técnica dos
pedidos de reajustes de preços, de efetuar a compatibilização
entre os reajustes de preços de venda e as variações verifica _
das nos custos, sendo possível, ainda, verificar se os acrésci-
mos de custos são compatíveis com os aumentos autorizados para
outros setores ou produtos, possibilitando detectar os respons~
veis pelas possíveis distorções, quando estas se fizerem prese~
teso

Além da utilização desse tipo de matriz
de custos, outros métodos mais sofisticados também têm sido a-
dotados pelo CIP, tais como as matrizes de insumo-produto, que
possibilitam a interrelação de diversos setores da economia. A
través dessas matrizes intersetoriais tem sido possível a prev~
sao dos reflexos dos aumentos de pieços de cada setor, na econo
mla como um todo.
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ANÃLISE CRtTICA DO CONTROLE DE PREÇOS DO CIP

Do exposto anteriormente, conclui-se
que atravês de um processo de aproximação sucessiva, chegou-se,
no caso brasileiro, a institucionalização de um organismo de
cariter permanente, encarregado da formulação da política de
preços dos produtos industriais e serviços, vinculado por força
de sua constituição legal aos centros de decisão de política e
con6mica do país, tendo uma participação ativa na política gr!
dualista de combate i inflação, que vem sendo implementada pelo
governo brasileiro desde o advento da revolução política-admi -
nistrativa de março de 1964.

Entretanto, por atuar em um campo da !
tividade governamental que manobra com os interesses das princi
pais atividades empresariais do país, o CIP tem recebido cons -
tantemente inúmeras críticas dos empresirios nacionais, em esp~
cial nos períodos de maior surto inflacionirio, quando a atua -
ção do órgão controlador dos preços, geralmente, se faz de for
ma mais presente.

Por força de sua condiç-ao de policial
dos preços, o CIP ji foi considerado o inimigo número um das em
presas. [8} Entre as principais críticas dirigidas ao órgão
podemos destacar as seguintes:

a) - o CIP tem se constituído num lns-
trumento de descapitalização das empresas nacionais e, cons~ue~
temente, de sua desnacionalização e/ou estatização, em decorrên
cia das limitações impostas aos preços dos produtos industri

[9}ais;
b) - os reajustes de preços autoriz~os

pelo CIP têm sido inferiores aos acrêscimos verificados nos cus
tos, o que tem provocado uma redução da lucratividade da empre-

t iotsa;
c) - o CIP tem provocado adiamento do

prazo miximo conferido por lei para anilise dos pleitos, alega~
do que os processos de reajustes são indevidamente instruídos
pelas empresas; [11}

[8}

[9} -
[lO} -
[11}-

REVISTA NEGÓCIOS EM EXAME, Ab r-i. l-Tec Edi tora, são Pau lo ,
09/11/1977, p. 32.

09/11/1977, p. 32.
, de z emb r o r l ürq , p. 10.---
, dez e mb y'o / 1 g 7'1, p. 1 O•---
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d) - nao tem sido considerado pelo CIP
todos os custos incorridos pelas empresas. Alguns ítens de cus
to não são recuperados nos preços de venda, como as despesas f~
nanceiras, inclusive as resultantes de descontos de duplicatas,
ji que o CIP parte do pressuposto de que s6 existam vendas i
vista; [12}

~e) - quando se trata dos serviços pu -
blicos o CIP tem adotado crit~rios menos rígidos do que os pr!
ticados para os demais produtos;[13}

f) - o CIP vem criando certo desincen-
tivo i pesquisa tecno16gica, na medida em que não possibilita,
na hip6tese de uma invenção estrat~gica, auferir os lucros mono
polísticos que a descoberta pode gerar; [14}

g) - nas solicitações de majoração de
preços para cobrir aumentos de custos derivados de reajustes sa
lariais t~m sido comum a exclusão da taxa de produtividade; [15]

h) - nao têm sido considerados os au-
mentos de custos originados por mudanças de fornecedores, muda~
ças essas comprovadamente justificiveis em função da qualidade
do produto;[16}

i) - estão sendo utilizados crit~rios,
para as majorações de preços, incompatíveis com a estrutura de
custos peculiares a cada setor da economia;[17}

j) - o CIP ~ acusado de ter se trans _
formado numa repartição destinada a punlr o lucro e as id~ias

'capitalistas, porque obriga as empresas a transferirem para os
consumidores quaisquer vantagens financeiras que possam obter a
partir de ganhos em produtividade ou em manobras com compras de
mat~rias-primas; [18}

k) - muitas vezes, o CIP tem estimula-
do priticas fraudulentas por parte das empresas. Em alguns ca
sos, notadamente, na indGstria farmac~utica e química, algumas

[12} REVISTA NEGÓCIOS EM EXAME, Abril-Tec Editora, são Paulo,
dezembro de 1974, p. 11.

[13} - FIESP/CIESP, "O Controle de Preços no Brasil", Cadernos
Econômicos N9 31, Sao Paulo, 1978, p.33.

{14} - p. 36.
[15} - p. 23.
{16} - p. 23.
[17} - , , p. 23.
[18} - MOTTA, F.Thompson, "Conceituação de Lucro

L
probZ2ma po-

l{tico-social", em o Jornal O Estado de Sao Pauln, s50
Paulo, 13/07/80, p , 42.
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empresas têm lançado novos produtos no mercado com o intuíto de
substituir àqueles produtos cujos reajustes de preços não foram
autorizados. Entretanto, esses "novos produtos" só são diferen-
tes dos anteriores na denominação, e quando muito na embalagem,
permanecendo idênticos aos retirados do mercado em sua composi-

- ~ [19}çao ou conteudo;
1) - como o CIP utiliza matrizes de

custos uniformes, algumas empresas têm sido beneficiadas, en
quanto outras, notadamente, as menos eficientes têm sido preju-
dicadas por terem uma estrutura de custo maior do que a m~dia

[20}do setor;
m) - o CIP tem estimulado algumas v~es

a fixação dos preços para cima. No lançamento de novos produtos,
muitas empresas fixanl seus preços de venda acima das suas reais
necessidades, tendo em vista que o CIP toma como base para os
reajustes posteriores de preço a primeira lista de preço adotad&
Agindo, dessa forma, as empresas estariam em melhores condições,
em termos de lucratividade, nos períodos futuros;

Não têm sido, por~m, só de críticas as
manifestações em relação ao CIP. Alguns empresários têm defendi-
do e at~ mesmo elogiado a atuação do órgão, alegando que o mesmo
tem se constituído num verdadeiro fator de segurança para as p~
quenas e m~dias empresas, ~ois, ajuda a evitar a prática frontal

[21} 122}de "dumping". Outros, argumentam, ainda, que o CIP pas-
sou a funcionar como um verdadeiro avalista para as empresas, fa
cilitando o contato destas com os seus clientes, na medida em
que os aumentos concedidos pelo órgão, normalmente, nao apresen-
tam discussões por parte dos compradores;

Segundo o secretário geral executivo do
[ 2""3}CIP, JGlio C~sar Martins , o grande trabalho do Conselho des

de a sua crlaçao tem sido a de disciplinar os empresários, no
sentido de que estes passem a conhecer melhor a estrutura de cus
tos de seus produtos. Na opinião do dirigente do CIP a principal
preocupaçao do órgão tem residido na conscientização dos empres~
rios objetivando a que estes reajustem os preços de venda de
seus produtos, somente mediante a efetiva variação dos custos.

[19} - REVISTA COMJ!RCIO E MERCADOS, junho de 1976, p.
[20} - REVISTA NEGÓCIOS EM EXAME, 09/11/1977, p. 33.
[21} - p. ;-;3.
[22} - , , p. JI)'.

[23} - JORNAL FOLHA DE GOI~Z, Goi5nia, 26/07/1980, p. ~.



55

Considerando-se, porem, a sistemãtica de
apuraçao dos custos que vem sendo adotada pelo CIP, a verdade nos
parece ser bem diferente daquela apregoada pelos dirigentes do
órgão oficial. O fato é que nem o próprio CIP tem se preocupado
em considerar os custos reais incorridos pelas empresas, haja vi~
ta que o mesmo incorre no grave erro de considerar para os reaju~
tes de preços, as variações em termos de custos históricos, ou na
melhor das hipóteses, de custos atualizados na data do pedido de
reajuste formulado. Esta, talvez, devesse ser a principal crítica
a ser formulada ao CIP, pois, como procurar-se-ã demonstrar nos
próximos capítulos deste trabalho, os únicos custos relevantes à
fixação dos preços de venda, em conjuntura inflacionãria, são os
custos futuros ou custos de reposição. Não considerar os custos de
reposição, em especial, em períodos inflacionãrios, é apresentar
resultados distorcidos que, indubitavelmente, tendem a provocar a
descapitalização das empresas, 'olocando em risco não só a sobre-
vivência destas, como, quiça, do próprio sistema de economia de
mercado.

Não se trata de discutir a presença do- -orgao controlador dos preços, em uma economia moderna. Na realida
de, nenhuma sociedade ocidental sabe até hoje como conseguir um
equilíbrio ótimo entre a estabilidade econômica, elevadas taxas de
emprego e harmonia sindical. O que se procura analisar é o funci~
namento e qualidade do controle exercido, e no caso brasileiro
as normas de política de controle de preços necessitam uma revi _
são que permita a implantação de uma pOlítica de preços estrutur~
da em valores de reposição, além de se propiciar às decisões do
órgão controlador dos preços um car5ter mais realÍstico e técnico,
e menos político.

Toda legislação que só conhece o preço de
custo nominal,e e com relação a este conceito que o CIP vem jul-
gando os reajustes de preços,serã uma legislação que nao só desco
nhece a realidade econômica, como sua aplicação do ponto de vista
prãtico conduzirã a resultados contraproducentes, como, alias, de
certa forma a experiência jã tem demonstrado.



IV - A FIXAÇÃO DOS PREÇOS NO MUNDO DOS NEGdCIOS

As decisões sobre preços de venda dos
produtos e/ou serviços sao, provavelmente, as mais importantes
e as mais frequentes que os administradores empresariais tomam
durante sua atividade, desde que o nível de preço fixado cons-
titua um fator determinante principal da rentabilidade do em
preendimento.

Entretanto, a fixação,dos preços de
venda é possivelmente a área gerencial na qual existem as malO
res diverg6ncias te6ricas, e a menor consist6ncia prática. Ao
mesmo te~"po, neste campo encontramos tantas teorias como auto-
res, e tantos costumes como empresas. Estas divergâncias e a
carência de princípios de aceitação geral se deve a grande va
riedade de fatores que influem nas decisões de preços específ~
cos, e na dificuldade de expressar esses fatores em termos qua~
titativos precisos. [1]

Diversos fatores, internos e externos
ã empresa, influenciam às decisões a respeito dos preços de
venda a serem fixados. Entre os fatores internos destacam-se os
objetivos da empresa, a imagem que ela pretende construir jun-
to ao público, os outros componentes da estratégia mercado16g~
ca global e os custos incorridos pela empresa. Os fatores ex
ternos, normalmente, incontroláveis pela administração, abran-
gem a competição, a psicologia e o comportamento do consumido~
o clima econômico, as pressoes legislativas e governamentais ,
entre outros.

diff [2], permite a visualização da interação existente entre
A figura 4.1, apresentada por Cun-

[1] - BEYER, Rob ert , "Contabilidad de ara Planea -
miento y Control", E .Contabili a Buenos Aip8S,
1971, p. 399.

[2] - CUNDIFF, Edward W. et al., "Marketing B~sico: fundamen -
tos", Editora Atlas, são Paulo, 1977, p. 460.
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os vários fatores, que com maior ou menor intensidade influenci
am às decições sobre os preços de venda dos produtos e/ou servi
ços.

Figura 4.1 - FATORES QUE INFLUENCIAM AS DECISOES DE PREÇO
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os guias fundamentais para essas decisões de fixação de preços
sao os objetivos gerais da organização empresarial. "Os objeti

-vos amplos da empresa deveriam ser sinônimos dos objetivos da

decis50 de preços (... J, embora sua import5ncia possa variar

de uma empresa para outra, a decis50 de preços é um dos instr~

mentos de que a empresa dispõe na tentativa de alcançar os ob

jetivos almejados. Para que a pol{tica (ou pol{ticasJ de pr~
ços adotada tenha sentido e eficiência é necessário que seja ex

p i Lo i tamen t e c oer en t:e com os objetivos amplos da empresa". [31

A natureza abrangente dos objetivos da
empresa privada moderna como tivemos oportunidade de observar
no capitulo I, implica na consideração de um grande número de
fatores, que condicionam a atuação da administração empresarl-
aI, e direta ou indiretamente, influenciam a tomada de decisão
referente aos preços de venda.

Embora os objetivos gerais das organ~
zaçoes empresariais sejam múltiplos e até mesmo conflitantes,
de uma forma geral nas decisões concernentes ~ fixação dos pr~
ços de venda, a empresa tem no lucro o seu principal objetivo,
como nos afirma Cundiff [4) , e é com esse enunciado que proc~
rar-se-i, neste trabalho, analisar os principais métodos de
fixação dos preços especificos.

Inicialmente, vamos apresentar o mod~
lo econômico elementar, para em seguida adentrarmos na análise
da sistemitica operacional dos métodos mais usuais na pritica
do mundo dos negócios.

MODELO ECONOMICO ELEMENTAR DE FIXACÃO DE PRECOS

A importância da determinação dos pr~
ços foi hi muito tempo reconhecida pelos economistas, que sao
praticamente os únicos responsáveis pela elaboração de regras
e modelos que visam a orientar o processo de fixação dos pre _
ços de venda dos produtos e/ou serviços. [5}

Na Teoria Microeconômica, algumas ve
zes, também, denominada de Teoria dos Preços e da Produçãl6} ~

[3}

[4}
[5}

[6}

- HARPER, D. V., "Pricing Policy and Procedure", Br ac e cq
World, Inc., New York, 1966, p. 32/33.

- CUNDIFF, Edward W. et. al., op. cit., p. 4?l.
- PALDA, Kristian S., "De t erm i na ç d o de Preços e Pol{tica

Mercadológica", Editora Atlas, Sao Paulo, ].976, p s L:",
- D~VISSON, Willian I., RANLETT, John G., "IntroduçJo J'-

nalise Micn'qeeonômiea", Ed.Atlas, são Pau--;:;~/D7-~--:-~-
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os economistas desenvolveram um modelo simples, por~m elegante,
sobre a maneira de fixar o preço de um produto e/ou serVlço. O
modelo tem as propriedades da coerência lógica e da otimização,
mas representa uma severa simplificação do problema de preço
tal como o enfrentado na prática pela administração empresarial.
Há, entretanto, valor no seu exame porque ele oferece uma com _
preensão fundamental do problema da fixação dos preços e pelo
fato de suas próprias limitações ajudarem a trazer ã tona as
complexas questões envolvidas nessa problemática.

O modelo de fixação dos preços aprese~
tado pelos economistas pressupoe que o objetivo da empresa seja
a maximização do lucro total. Como esse lucro ~ uma função da
receita e do custo totais, ~ fundamental para compreensao do
modelo o conhecimento do comportamento desses elementos.

A receita total (RI) auferida pela em
presa, em determinado intervalo de tempo, constitui o resultado
da multiplicação da quantidade vendida do produto (Q) pelo res-
pectivo preço de venda unitário (P). Em termos analíticos, p~
de-se representar a função de receita total, como sendo:

RI = P . Q

A quantidade vendida do produto ~ con-
siderada, em sua forma primitiva, como sendo uma função .do pr~
ço de venda do mesmo. Esta função que descreve o nível esperado
de quantidade demandada por período de tempo (Q), para vários
níveis de preço (P) que podem ser cobrados, ~ denominada de fun
ção procura.[?}

Constata-se, dessa forma, que a recei-
ta total da empresa está intimamente relacionado a sua função
procura,e esta por sua vez está vinculada ã estrutura de merca-
do no qual a empresa opera. Os economistas nos apresentam uma.
classificação das estruturas de mercado em quatro principais ca
tegorias: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concor
~. l~. [8}renCla monopo lstlca.

No caso mais simples e, provavelmente,
o de menor ocorrê~cia, a empresa opera num mercado de concorren
cia perfeita, o qual ~ caracterizado pela existência de um ele

[7} - DEAN, Joel, "Economia de Empresas", Editora Fundo de Cul-
tura, Rio de Janeiro, 1964, p. 202.

[8} - HEILBRONER, Robert L., "Introduç5o a Microeconomia", Za
har Editores, Rio de Janeiro, 1973, p. 142.
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vado número de pequenas empresas, as quais oferecem no mercado
um produto homogêneo. Nesse tipo de estrutura de mercado, cada
empresa individual se confronta com uma curva de procura hori
zontal, isto é, com uma procura perfeitamente elástica, que
significa não poder a empresa, em absoluto, elevar seus preços
de venda acima do nível de preço de mercado, o qual é obtido
pela intersecção da oferta e procura do mercado como um todo
pois, se assim o fizer deixará de vender seus produtos, tendo
em vista que os consumidores poderam obte-Ios em outros forne-
cedores a um preço inferior. Por outro lado, devido ao grau de
participação da empresa no mercado ser insignificante, a ad-
ministração desta não terá~qualquer motivo para fixar os pr~
ços de venda abaixo do nível estabelecido pelo mercado, uma vez
que operando em estrutura de mercado de concorrência perfeita,
a empresa poderá vender tudo o que conseguir produzir, ao pr~
ço do mercado.

Como se observa, em condições de com-
petição perfeita, as empresas não têm problemas quanto à fixa-
çao ,dos preços de venda de seus produtos, isto porque nao po~
suem qualquer controle sobre os mesmos, já que eles sao estabe
lecidos pelo próprio mercado.

Uma política de preços só tem signifl
cado prático quando existe um grau considerável de competição
imperfeita, de maneira que as empresas possam realizar algumas
vendas, apesar das disparidades com os preços praticados por
seus concorrentes.

Nas estruturas de mercado de concor -
rência imperfeita a função procura com que se defronta cada em
presa, em particular, é uma função decrescente do preço de ven
da. No caso mais complexo, o oligopólio, a função procura da
empresa só poderá ser determinada quando for possível prever ,
acuradamente, as reações dos concorrentes às ações de sua par-
te. De outro modo, a função procura da empresa oligopolÍsta s~
rá indeterminada. Por essa razão, a análise da formação dos
preços em mercados oligopolísticos é extremamente complexa, e
xigindo esforços redobrados por parte dos analistas, como bem
observa Scherer.[9}

Em situações de concorrência monopo -
lística há um número suficiente de.empresas, cujos produtos são

[9} - SCHERER, F.M., "Preços Industriais: Teoria e Evid~ncia",
Editora Campus, Rio de Janeiro, 1979.
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diferenciados de forma que as atividades de cada empresa nao
têm efeitos sobre as demais, assim como, as atividades das ou
tras empresas nao afetam qualquer empresa em particular. A cur
va de procura das empresas que operam neste tipo de estrutura
de mercado é um tanto inclinada para baixo, devido a diferenc~
ação dos produtos e à preferência ou afeição a determinadas mar
cas por parte dos consumidores.

O monopólio puro é raro no mundo real,
contudo, a teoria do monopólio puro é aplicável àquelas indus-
trias que se aproximam dele e às empresas que atuam como se
fossem monopolÍstas. Além desse fato, o estudo da formação dos
preços, em
de análise
polÍsta •.

estruturas monopolÍstas, fornece os instrumentos
para o estudo do oligopólio e da concorrência mono

As diferenças entre a teoria do mono-
pólio puro e da concorrência perfeita baseiam-se, principalme~
te, nas situações de procura e receita, com as quais se defro~
ta a empresa. Em relação ao monopólio a função procura da em
presa é a própria função procura do mercado, tendo em vista, a
característica fundamental do monopólio puro ser a existência
de uma única empresa no mercado de oferta.

Na figura 4.2 apresenta-se as duas con
cepçoes mais comuns da forma da função procura com que se de
frontam as empresas em estruturas de mercado de concorrência im
perfeita. Ambas têm inclinação negativa para indicar que menor

~sera a quantidade demandada quanto maiores forem os preços.

Figura 4.2 - DUAS CONCEPÇOES DA FUNÇÃO PROCURA

- bP = a P

o~------------~p o P
b)Função Procura Curvu

línea.
a)Função Procura Linear

Q=Qunatidade; P=Preço; a,b=constantes

Nota: Por manter uma longa tradição em Economia, na maioria dos li
vros textos, os eixos de P e Q são invertidos, devido ao fã
to de que no sentido econômico procura-se analisar os efei -
tos das alterações nas quantidades no nível de preços. Aqui
eles são apresentados acompanhando a convenção matemática u
sua! (P=v~riável independe~~e e Q= variável dependente), em
razao da enfase dada a varJavel preço.
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do de
(Q) é

Sabendo-se que nas estruturas de merc~
concorrência imperfeita a quantidade demandada do produto

estabelecida pela função procura com se confronta a em
presa, em dado momento, podemos, então, reconstruir a função de
receita total para levar em consideração tal contingência.

Assim, por exemplo, se a função procu-
ra de certo produto for dada por uma equação linear, tal como
Q = a - bP, teremos:

RT = P Q
RT = P fa - bP)

2RT = aP - bP
A título de exemplo numérico, vamos con

siderar que a função procura de um produto hipotético qualquer
seja dada pela seguinte equação linear: Q = 1000 - 4P. Neste ca
so a função receita total correspondente será dada por uma equ~
ção de segundo grau, ou seja:

RT = P .(1000 - 4P)
2RT = 1000 P 4 P

A função procura de nosso exemplo num é
rico é apresentada gráficamente através da figura 4.3, segundo
a convençao matemática usual. A função receita total é, também,
apresentada de forma gráfica na figura 4.4, na qual fizemos con~
tar no eixo horizontal os respectivos preços e no eixo vertical
a receita total correspondente. Como normalmente a função recei
ta total é relacionada aos níveis de quantidade e não com os
preços, incluímos na figura 4.4 um eixo horizontal adicional, a
fim de representar as quantidades demandadas aos diversos ní
veis de preços.

QUANTIDADEQ)
1000

Figura 4.3 - FUNÇÃO PROCURA

L

400 -I

_1- _200 - - - 1-

'---------------- .....•--~---_:)P = PREÇO-Cr$
o 50 100 150 200 250
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Figura 4.4 - FUNCÃO RECEITA TOTAL
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Até o presente momento estivemos anali
sando apenas a função receita total da empresa, mas como o lu
cro a ser maximizado é uma função não só da receita total, mas,
também, do custo total, necessário se faz a análise de seu com
portamento. No decorrer deste trabalho teremos oportunidade de
analisar o melhor possível os custos incorridos pela empresa e
as for~as de sua apuração, entretanto, por ora, vamos consid~ar
apenas que para realizar a produção e comercialização de seus
produtos a empresa necessita empregar certos insumos, os quais
sendo bens econômicos possuem um certo valor, expresso pelo res
pectivo preço.

O custo total incorrido pela empresa 1

rá corresponder, então, ao total dos gastos por ela efetuados a
fim de remunerar os proprietários dos insumos que forem agrega-
dos no processo de produção e comercialização de seus produtos.

Geralmente, os insumos utilizados pela
empresa se classificam quanto à sua variabilidade, como sendo:
fixos ou variáveis. Os insumos fixos são aqueles cuja quantida-
de utilizada não se modifica, embora se altere a quantidade pr~
duzida e/ou comercializada do produto. Os insumos variáveis re
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'ferem-se aos que t~m a quantidade utilizada que varia com a va
riação da quantidade produzida e/ou comercializada do produto.
~ preciso observar, no entanto, que a distinção essencial en
tre insumos fixos e variáveis €~puramente temporal, isto ~, de
pende do periodo de tempo, ou peri6do de produção e comerciali
zaçao levado em conta. Ao longo prazo, evidentemente, todos os
insumos são variáveis, entretanto, no horizonte do curto prazo,
entendido este como um per iodo suficientemente curto, durante o
qual a empresa não tenha tempo para alterar suas instalações b!
sicas e equipamentos já existentes, os insumos podem ser conv~
nientemente agrupados naquelas duas categorias principais.

Considerando, pois, a classificação ~5

presentada para os insumos, no curto prazo, o custo total pas-
sa a ser composto por custos fixos, que são os gastos efetu~os
com os insumos fixos, e por custos variáveis, que representam
os gastos efetuados pela empresa para a utilização dos insumos
variáveis.

A função do custo total (CT) pode, en
tão, ser descrita analiticamente, em sua forma mais simples

- . [lO}por uma equaçao lInear, tal como:

CT = CF + CV. Q
onde:
CT = Custo Total
CF = Custo Fixo Total
CV = Custo Vari~vel,Unitário

Q = .Quantidade
Assim como se fez em relação a função

receita total, podemos reconstruir a função de custo total p~
ra levar em consideração a função procura, a qual define a va-
riável quantidade. Com efeito temos:

CT = CF + CV Q
CT = CF + CV (a bP)
CT = r 'r' + aCV bPCV'~1

Consicle:;:-:.l:!ldo,por exemplo, a função e-

[10J - A preeunçào de que 0:3 cuct.oe t.otoi : sâo uma linha reta é uma aproxi-
traçao qroeeei.ra da .'r; '7, .: i=rde, 1: / " , não leva em consideração a Lei
dos Rendimentos Decre.ic ",~;. J1 (;;C(u./·i.fO de custo total que melhor se
aproxima da real icl: c '.- "f.;',"JY'Cl:Jen t.cr: por uma equação cub-ioa , tal
como: CT z: aq" + !)(/ + J, )fiC:._ >,L" '.' c sEo constantes, qsquant-i.dade
e 1= custo fixo to~úl.
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xemplificada para a procura, anteriormente, e, supondo, ainda,que
o custo fixo total (CF) seja de Cr$ 6.000,00 e, o custo variável,
por unidade do produto (CV) seja de Cr$ 50,00, teremos:

CT = 6.000 + 50 (1000 - 4P)
CT = 56.000 + 200 P
A representação gráfica dos custos, para

o exemplo numérico apresentado, está na figura 4.5, na qual no
eixo horizontal estão representados os preços e no eixo vertical
os custos respectivos.

Figura 4.5 - PREÇOS, CUSTOS E QUANTIDADES

Cr$- Custos

56.000 Custo Total = 56.000 - 200 P
50.000

= 50.Q

I .

~usto'Fixo'Totdl
6.000

O
2S 50 7$ 100 125 15:0 1~5 200 22:5 2$0

QUANTIDAD. I

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 O

PREÇOS
Cr$

Nota: A representação gráfica dos custos, normalmente, é
efetuada relacionando-se os custos às quantidades.
Comonosso interesse, neste trabalho, está voltado
em especial para a fixação dos preços de uendaçpro
curou-se nCloc l imi.nar a oai-uioe 1 preço do gráfico-;
razão pela qual apreeent.amoe os custos em função
dos preçoe e niio das quantidades. A fim de facili-
tar a comprcenoiio , inclu'iu-se um eixo horizontal a
dic ional., papa repreeen iar as respectivas quantiáa
dec que eer-iam produei.dac aos vários nOivei de
preços coneideradoe,
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o problema assim colocado, segundo a
concepçao do teórico, consiste em encontrar o preço de venda e
o volume de produção (determi ..ado pelo preço de venda) que max i
mizarão os lucros. Como o lucro total (LT) é por definiçãi111 a
diferença entre a receita total (RT) e o custo total (CT), te
mos que o objetivo do modelo de fixação de preços dos economis-
tas é dado por:

Maximizar --->4 LT = RT CT

Sendo:
RT = ] para Q = a - bP
CT = CF + aCV - bPCV

temos, então, que a função objetivo a ser maximizada, pode ser
descrita, como sendo:

Maximizar 2 .LT = [(aP - bP ) - (CF + aCV - bPCV)]

Considerando o exemplo numérico desen
volvido, temos:

CT = 56000 - 200 P
} para Q = 1000 - 4P

RT = 1000 P _ 4 p2

Maximizar LT = [(1000 P - 4 P2) - (56000 - 200 P)]

LT = -4 p2 + 1200 P _ 56000

Neste caso exemplificado, o lucro to
tal a ser maximizado é uma função quadrática do preço. Com o
auxílio do cálculo diferencial é, então, possível determinar o

.. -preço de venda (P) que maXlmlzara o lucro total (LT).
O cálculo diferencial emprega o prin-

cípio de que a inclinação de uma tangente i curva será zero,no
ponto em que esta apresentar um ponto m5ximo (ou mínimo). No
caso da função de lucro total apresentada a curva apresentará
um ponto máximo, como demonstrado através da figura 4.6b, o
qual corresponde ao máximo lucro total possível de ser obtido.
A função de declividade da curva de lucro total, em relação ao

[111 - S AMUEL S ON, Pau I A., /I I n t rod u ,~;;o à A n á I i s e Ec on ômi c a /I ,

Agir, Rio de Janeiro, 1975, p , 521.
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preço é dada pela primeira derivada da função do lucro total, ou
seja:

LT = -4 p2
+ 1200 P - 56000

dLT

dP
= -8 P + 1200

Igualando-se a primeira derivada da
função de lucro total a zero, obter-se-á o valor do preço de
venda (P) que, no caso exemplificado, maximizará o lucro total.
Assim temos:

dLT

dP
= -8 P + 1200

° = -8 P + 1200

P 150

Portanto, para o exemplo desenvolvido,
o lucro total máximo (Cr$ 34.000,00) será obtido quando o pr~
ço de venda unitárjo for fixado em Cr$ 150,00. A esse nível de
preço a quantidade demandada será de 400 unidades (Q=1000-4P) ,
a receita tQtal será de Cr$ 60.000,00 (400 x Cr$ 150,00) e o
custo total somará a import5ncia de Cr$ 26.000,00, sendo o cus-
to fixo total de Cr$ 6.000,00 e o custo variável total de
Cr$ 20.000,00 (400 x Cr$ 50,00).

As equações de receita total e custo
total permitem, por outro lado, visualizar gráficamente esta s~
tuação. Para tanto, as curvas em referência devem ser acopladas
em um único gráfico, tal como o demonstrado na figura 4.6.

Os pontos A e B da figura 4.6a evi
denciam os preços de venda para os quais os valores da receita
total e do custo total se igualam. Correspondem, respectivamen-
te, aos preços aproximados de Cr$ 57,81 e Cr$ 242,20 e demons -
tram que a receita total auferida pela empresa, nesses pontos ,
é suficiente apenas para fazer face aos respectivos custos to
tais incorridos pela empresa, para a produção e comercializ~ão
das quantidades de produtos que seriam demandadas àqueles pr~
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ços de venda. Entre os pontos A e B, ou seja, no intervalo com
preendido entre os preços de Cr$ 57,81 e Cr$ 242,20, a receita
total auferida pela empresa suplanta o custo total, de modo a
permitir a obtenç~o de lucros. O preço correspondente ao lucro
m~ximo pode ser determinado geo~(~ricamente. Neste caso, a pr~
blem~tica resume-se em determinar o preço para o qual as tan -
gentes ~s curvas envolvidas na questão (RT e CT) sejam parale-
las entre si. A distância entre a tangente da receita total e
a tangente do custo total representar~,nessa situação, o lucro
m~ximo total a ser alcançável.

Figura 4.6 - RECEITA, CUSTO E LUCRO TOTAIS
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SOLUÇÃO ALTERNATIVA DO MODELO ECONÔMICO ELEMENTAR

Os economistas costumam resolver o pr~
blema da fixação dos preços de venda visando a maximização do
lucro total da empresa, trabalhando com os conceitos de receita
e custo marginais.

Conceitua-se a receita marginal como o
acréscimo da receita total proporcionado pela venda de uma unI-
dade a mais do produto. [12] O custo total, por sua vez, é con
ceituado como o acréscimo do custo total ocasionado pela produ-

- / .. - de una i .d d d d [13] Eçao e ou comerclallzaçao e maIS uma unI a e o pro uto. n
quanto uma unidade adicional de produção conseguir aumentar a
receita total mais do que aumenta o custo total, a empresa au
mentará o seu lucro total, ou pelo menos, reduzirá o prejuízo.

Tanto na fixação dos preços em estrutu
ras de mercado de concorrência imperfeita como na de concorrên
cia perfeita, o lucro máximo ocorrerá quando a receita marginal
for igualada ao custo marginal. As equações que representam a
receita e custo marginais são, essencialmente, as primeiras de
rivadas das funções de receita e custo totais, respectivamente.

Como 03 concei tCE de recei ta e custo mar
ginais referem-se ao acréscimo verificado, em decorrência do
aumento de uma unidade produzida e/ou vendida, é conveniente ex
pressarmos a receita e o custo totais em função da quantidade,
ao invés de relacioná-los com o preço de venda, como temos fei-
to. Assim, para o exemplo desenvolvido nas páginas anteriores ,
temos:

Função Procura Q = 1000 - 4P

Invertendo-se o grau de dependência e~
tre as variáveis, isto ê, colocando-se o preço em função da·
quantidade, teremos:

F"nção Procura [(Q-IOOO) : 4]
P = [250 - (Q:4)]

p

Substituindo-se o valor de P nas equ!

[12] - SIMON SE N, Mál'io He n Y'i.qu e, "Te oY'ia Mic Y'oeconômica", Edi
tOY'a da Fundaç50 GetiZio VaY'gas, Rio de JaneiY'o, 1977 ;
p. 23.

[13] - GILL, R'i c h a r d T., "En t r o du ç d o Cf MicY'oeconomia", Ed i t o r a
Atlas, 550 Paulo, 1974, p. g2.
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çoes de receita e custo total, temos:
RT = {[250 - (Q:4)].Q}

2RT = [(250.Q) - (Q . 4)

e
CT = [6000 + 50 (1000 - 4.P)]

CT = {6000 + 50 {1000 - 4[250 -(Q:4)]}}

CT = [6000 + 50 (1000 - 1000 + Q)]

CT = 6000 + 50.Q

Sendo as funções de receita marginal
(Rmg) , e custo marginal, (Cmg) , obtidas pelas primeiras deriva-
das das funções de receita e custo totais, respectivamente, te
mos que:

Rmg =
dRT
dQ = 250 - 0,5 Q

Cmg =
dCT 50
dQ

Como a maximizllção do lucro total é ob
tida quando a receita marginal for igual ao custo marginal, con
clui-se que:

Maximização do Lucro Rmg = Cmg
250 - 0,5 Q = 50

Q = 400

Como demonstrado, a receita e o custo
marginais serao 19uals, para o exemplo desenvolvido, quando ho~
ver uma produção e venda de 400 unidlldes do produto. O preço de
venda a que estll quantidade pode ser colocada no mercado, em
função da procura considerada, ou seja Q = 1000 - 4P, seri de
Cr$ 150,00, por unidade, o qual, segundo o modelo econ6mico ele
mentar, possibilitar5 a maximização do lucro total por parte da
empresa.
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COMENTÃRIOS FINAIS AO MODELO ECONOMICO ELEMENTAR

O modelo de fixação dos preços de venda,
que temos analisado, originário da Teoria Microeconômica, é ba
seado em diversos pressupostos altamente restritivos, que têm li
mitado severamente a sua aplicação aos problemas da realidade en
fientados pela administração empresarial.

A falha do modelo de fixação dos preços ~
dos economistas não é de lógica, mas sim de excesso de simplifi- ~I
cação. O modelo pressupõe que a maximização do lucro total, ai
curto prazo, seja o objetivo principal da empresa e, que a admi-:
nistração desta seja capaz de estimar, de forma precisa, as fun
ções de procura e de custos. Sem uma curva de procura, os diagr~'

,
mas e equações elaboradas, que os economistas construiram, nao I

I
podem ser utilizadas para a resolução dos problemas de fixação \
dos preços de venda tal como aparecem na realidade prática. Por I
outro lado, é bastante questionável o objetivo da maximização do
lucro total, pois, o conceito que, provavelmente, sustenta as
açoes dos responsáveis pelas decisões empresariais,seja o da ob
tenção de um lucro satisfatório e não máximo, como supõe os teó
ricos.

Não é de se estranhar, portanto, que a
decisão sobre os preços de venda a serem fixados seja um dos pr~
blemas mais alarmante com que se defrontam os administradores em
presariais que, embora disponham dos principios da Teoria Micro~
conômica, devem aplicá-los de manelra específicaãs situações
individuais de suas empresas. "Embora a analise econ5mica possa

nos conduzir ã determinação de preços em diferentes situações de

mercado, a efetiva tomada de decisão de preços pelo administra -

dor, geralmente, não se baseia nos postulados da teoria econ5mi-

ca, porque todo administrador desconhece, e provavelmente nao

conseguira identificar a situação de mercado em que se encontra
no instante da tomada de decisão".[14}

No mundo dos negócios os modelos de fi
xaçao dos preços tendem a basear-se em uma visão limitada do pr~
blema. Tendem eles a enfatizar somente um dos fatores relevante~
como custo, demanda ou concorrência, negligenciando outros. Mes
mo assim, satisfazem algumas exi&G.ncias práticas para a determi-
[14} - MULVIHILL, D.F., PARANKA, S., "Price Policies and Practi-

ces- A Source Book ind Readings", John Wiley & Sons,Inc.,
Ne io Yo rk , 1967, e- 1.
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naçao dos preços, face as informações imprecisas e aos diversos
objetivos envolvidos.

Em decorr~ncia de serem os m~todos de
fixaçio dos preços de ~~nda estruturados a partir de informa~es
de custos os mais comuns na pritica empresarial, vamos dedicar
o restante deste capitulo para urna an5lise descritiva da siste-
mitica operacional por eles apresentada.

FIXACAO DE PREÇOS ORIENTADA PELOS CUSTOS

Lnquc r t tos das prat i cas de negócios t êm
revelado que os métodos de fixaç~o de preços de venda com base
nos custos s~o os maiS frequentclncnte utilizados nio só por em-
presas nacionais, como também, por c"nresas de outros paises, !

< [15]
t~ mesmo nos mais desenvolvidos econõmicamente.

Esta constataç5o por si só justificaria
a atenção especial que vamos dedicar .a tais métodos de fixação de
preços, neste segmento do capItulo. ~o caso brasileiro, todavia,
outra razão de import5ncia fundamental nos leva a urna anilise ma
is refinada dos mesmos. Esses métodos funcionais t~m sido fomen-
tados pela po'{tica que vem sendo exec~tada pelo Conselho Inter-
ministerial de Preços - CIP -, que tem procurado conscientizar os
administradores das empresas, no sentido de que formulem suas
politicas de preços com base nas estruturas de custos próprias da
empresa, ao inv~s de se aterem em fatores puramente especulatims
e inflacionirios.

O uso das i~formações financeiras, nota
damente, das informações de custos, nas decisões de preços de
venda, entretanto, tem sido motivo de extensa controv~rsia entre
administradores, economistas e contadores/16]

Grande par!c da discussão deriva do fa
to de que nao existe a disposiç~o do administrador um processo
descritivo ao qual possa recorrer para a determinaçio sistemiti-
ca do preço de venda dos produtos e/cu serviços da empresa. "A t~

[l5] - NATIONAL ASSOCIATION OF ACCOUNTANTS, "Product Costs For
Pricing Purposes", Research Report 24, August 1953.

- KAPLAN, A.D.H., et aZo, l!;nrJc:ing in Big Business: A Case
Ap P r oa c h ", T h e Br oo 7<in 9 s .;' " i: 'l:t; iA c i o ri, I';a s h in 9 to n D. C. , 1 9 5 8 •

- RATTNER, Henrique et al., /I'cquena e Média Empresa no Bra-
sil 1963/1976", Ed i c o ee S{m;;~Zo, são Paulo, 1979.

[16] - BASTER, W.T., OXENFELDJ.', I!.R., "Ap p r o a c h e e to Pricing:Eco-
nomist versus Accountant", In B.B.Carsberg & H.C.Edey, "Mo
de rn Fi.n a nc i a i Na n a q eme n t!", Pe n qui n Books Ltd., Middlesex,
Engiu.lld, 1973, p , J8U:
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mada de decis5es de preços como area de interesse foi abordada

pelos economistas clássicos há muito tempo atrás (... J. Recen-

temente, restriç5es t~m sido feitas a Teoria Clássica (•.. J a

pontando cuas limitaç5cs (... J. A Teoria Clássica incorpora

mente parte da influ~ncia da empresa sobre o mercado; ela

so
-e

normativa, e n50 descritiva, n50 proporcionando nenhuma expli-

caç50 da tomada de decis50 de preços na realidade". [17) Na

ausência de um modelo geral, vemos que a prática corrente se
localiza em qualquer um ou em todos os pontos do intervalo li
mitado em um extremo por aqueles que entendem que preços sao
determinados exclusivamente por fatores externos ~ empresa
principalmente a demanda -, e de outro, por aqueles que advo -
gam que preços sao determinados exclusivamente por fatores ln
ternos - sobretudo custos.

A aparente impossibilidade de reconci
liação entre os dois extremos pode ser resolvida no dia-a-dia
empresarial por processos de aproximações sucessivas que trad~
zem o dinamismo - as continuas mutações simult~neas - nas va
riáveis que participam da formação dos preços. Edwards[18} Ch;
ga mesmo a concluir que a pr5tica administrativa para a forma-
ção do preço de venda reflete as constantes alterações que o
administrador, e especialmente os contadores, fazem nos valo -
res inicialmente estabelecidos, com base em dados da contabili
dade de custos, de modo a atenderem as condições de mercado.

V5rias razoes têm sido sugeridas para
justificar a adoção dos mêtodos de fixação dos preços de venda
com base em informações de custos, por parte da grande maioria
das organizações empresariais. O fato de que o custo de um pr~
duto ou serviço pode ser expresso em termos quantitativos, o
que dá uma impressão, ~as vezes falsa de exatidão, tem sido co~
siderada, por alguns, como a prov5vel causa do exagerado papel
que se dedica aos custos como determinantes do preço. [19} Ou,
tros, argumentam que a aceitaç=o e generalização dos mêtodos de
fixação de preços atravês dos custos deve-se, principalmente,~
simplicidade e mecanicidade com ~uc nodem ser aplicados!20} Ou

[ 1 7} - M OR GE'NR OTH, W. M., "A Me t h o d j~u r Un d e r s ta ndi ng P ri c e De -
terminants", In D.P. MulvihiZl & S. Paranka,op. cit.,
p. 231-32.

[18} - E'DWARDS, R.S., "Th e Pv i ci a.i cf Na nu í a c t u re d Pr o du c t:e "
In B. V. Ca r s b e r g c~ fi. C. E'd e J » c:'. c i t;., p. 2 1 7 •

[ 1 9} B E'YE R, R o b e r t , op , c i t . ,'). t' "

[20} - SILVA, Gustavo d2 sá e, et ai.,
dológica: Pr i.n c-i o i c e e /vr.c-~~,'''' ,'/
Ge t u li o Vai'gaiC', ..) 1. -l a r

"Administraç5o Merca-
T>:7;-,~:'a da Fundaçao

., ,J ') .'; , G 4 3 •
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tros, advogam, ainda, que a fixação dos preços com base nos cu~
tos ~ socialmente mais justa, tanto para o vendedor, corno para
o comprador, [21} sem falar naqueles que consideram que os pr~
ços determinados a partir dos custos t~m a caracteristica de se
gurança politica, principalmente, em ~pocas inflacionáriasAuan-
do as pressões governamentais, no tocante ao controle dos pre~s,
se fazem mais presentes.[2~}

A popularidade dos m~todos de fixação
dos preços de venda estruturados a partir de informações de cu~
to, não signifi~,_p_orém, necessári9cmente, __.9.ueeles sejam os me----- -lhores m~todos disponíveis. Como tivemos oportunidade de mencio. -
nar, n~ inlcio deste capítulo, in~meros são os fatores que in -
fluenciam a tornada de decisões referentes aos preços a serem fi
xados. O custo é apenas um deles. Todavia, a construção de mo
delos de fixação de preços, infelizmente, ainda não progrediu o
suficiente at~ o estágio, em que os diversos fatores, inter -
nos e externos, que influenciam as Jecisões de preços, sejam com
binados de forma a produzir um conjunto de preços determinados.

A p olf t i.ca de administração de preços é
um tema complexo, pois, embora sua definição envolva a conside-
ração de uma imensa gama de variáveis, não se conseguiu reduzí-
la a um modelo explicativo que incorpore simultameamente todas
as variáveis relevantes que se apresentam na situação específi-
ca com que se confronta a administração empresarial. "Se usar-

mos modelos para a tomada de decisão de preço (..• ) as variáve-

is a serem consideradas muito provavelmente se interrelacion~ão

de forma complexa (... ;. Mesmo quando estamos tratando unicame!

te de decisões de preços, não é tarefa simples trabalhar-se com

todas as variáveis relevantes de forma simultânea".[23]

O reconhecimento da importância da v~
riável custo nao implica a exclusão dos demais fatores. Custo é
um elemento importante na determinação dos preços, mas deve ser
considerado em conjunto com numerosos outros fatores incorpora-
dos ao conceito mais amplo de demanda. Como afirma Samuelson[24J
nao podemos afirmar que o custo seja o ~nico ou o mais importa~
te determinante do processo de formação de preços, mas sim, que

[21J - KOTLER, Ph i li p , "Administração de Marketing: análise,pla-
nejamento e controle", Editora Atlas, 850 Paulo, 1975 ,
p. 688.

[22] - DEAN, Joel, op. cit., p. 646.
[23] - HAGUE, D.C., "pricing in Business", George Allen & Unwin

Ltd., Lo ndo n , 1971, v- 25.
[24] - SAMUEL80N, Paul A., op. cit., p. 414.
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o seu conhecimento nos conduz a uma melhor decisão.
Assim, os métodos de fixação de preços

com base nos custos, como não poderia deixar de ser, apresentam
imperfeições devido ao fato de se aterem em apenas um dos fato-
res relevantes às decisões de preços. Entre as suas principais
deficiências ou restrições, podemos ressaltar as seguintes:

a) - Ignoram a função procura do produ
to ,ou serviço a ser comercializado. Falham em não levar em con-
sideração as necessidades do comprador e sua real disposição p~
ra pagar determinados preços. Em geral o preço que o comprador
esti disposto a pagar tem muito pouca relação com o ~usto incor
rido pela empresa;

b) - Falham em nao refletir adequada _
mente a competição. O efeito de um preço sobre as reações dos
concorrentes e o efeito sobre o aparecimento de competidores p~
tenciais são omitidos;

c) - Envolvem, em certo grau, um racio
cínio circular. Na medida em que os custos unitirios variam com
o nível de produção e comercialização e, por conseguinte, com o
volume de vendas, o custo depende parcialmente do próprio preço
cobrado;

d) - Sobrestimam a precisão dos cu~os
atribuídos, e, muitas vezes, sao baseados em informações de cus
tos, que frequentemente, não sao relevantes às decisões de pr~
ços.

À luz dessas imperfeições econômicas e
mercadológicas apresentadas pelos métodos de fixação de preços
através dos custos, as empresas que adotam tais métodos, geral-
mente, consideram que o preço obtido a partir deles é um "preç~
base" ou "preço-alvo", muitas vezes considerado como uma prime~
ra aproximação do preço real que poderi ser alcançado no merca-
do.

Do que se conhece na economia de merca
do os preços sao decorrência dos mecanismos e forças da oferta
e da procura. Somente quando vendedores e compradores concordam
com determinado preço o ato de comércio tem condições de sercon
cretizado. "Bens s50 vendidos pelo que representam para o co~r~

dor, seja o preço maior ou menor que o custo. A empPesa deve g!

rar receitas totais suficientes para recuperar seus custos tot~

is, mas nem toda venda apresentará uma margem individual adequa
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da (•.. )j nenhum vendedo~ tem di~eito adqui~ido a um p~eço que
cob r i i-d seus custos". [25)

Sendo o mercado o grande responsável na
determinação do preço real, os preços de venda resultantes apa!
tir da consideração dos custos sao, basicamente, apenas uma o
ferta ou sugestão que a empresa faz do valor de troca de um pr~
duto ou serviço. Assim, é muito mais provável que a empresa ana
lise os seus custos para verificar se é viável trabalhar com um
produto, cujo preço o mercado influencia marcadamente, ou mesmo
fixa, do que determinar seus preços de venda em função, exclusi
va, dos custos.

Nesse sentido, uma vez calculado com
base nos custos o "preço-base", as empresas procuram verificar
se esse preço pode ser alcançável no mercado, levando-se, então,
em consideração a força da competição, a necessidade de adptar
o "preço-base" às linhas de preçus usuais e outros fatores mer-
cadológicos, além de observar se há permissibilidade legal p~
ra praticar tal preço, tendo em vista o eventual controle de
preços por parte das autoridades governamentais.

O reajuste desta primeira aproximação
às condições ambientais pode tomar a forma de mudanças de cus-
tos, bem como mudanças da margem de lucro. Se o "preço-base"for
elevado, então se pode procurar reprojetar o produto, o proces-
so de sua fabricação ou comercialização, a fim de reduzir os
custos e, consequentemente, o preço a ser fixado, de sorte que
se possa obter um lucro razoável ao preço alcançável no mercado.
Quando, porém, não for possível, por qualquer razão, reduzir os
custos que resultaram no "preço-base" calculado, a empresa pode
ser levada até mesmo a considerar a possibilidade de abandonar a
fabricação do produto ou serviço em questão, tendo em vista os
objetivos colimados.

De qu.i Lque r forma, o "preço-base" tem
sido considerado corno o limite inferior do preço real a ser ob
tido, pois, se o recurso proveniente da venda do produto nao
for suficiente para recuperar os custos incorridos pela empresa,
esta estará fatalmente fadada ao incusesso. ~ natural que mukas
vezes a empresa tem que "dançar conforme o ri tmo", podendo j usti
ficar uma estratégia de fixação de preços abaixo do "preço-ba-

[25] - GREER, H.C., »Cost Facto~s in P~ice Making", In W.E.Tho-
mas, "Readings in Cost Accounting, Budgeting and Cont~oZ",
South Weste~n PuhZishing Co.,Cincinatti, Ohio,1968,p.455.
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se" calculado, contudo, esta situação deve ser ocasional, pois,
uma estrat~gia permanente nesse sentido cOlocari,com certeza,em
risco a própria sobrevivência da empresa.

ESTRUTURA DOS M~TODOS DE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO CUSTO TOTAL

Os métodos ele fixação de preços de ven
da estruturados a partir do custo total, tamb~m denominado i de

_ (26) _. .metodos de "cost-plus" , sao baslcamente dlferentes da sol~
ção apresentada pelo modelo de [ormaç~o dos preços de que trata
a Teoria dos Preços e da Produção, dos economistas, que já foi
descrito em partes anteriores deste capítulo. Estes consistem,
essencialmente, em adicionar a um custo-base, cujo cômputo pode
obedecer a.diversos critérios, uma certa margem, geralmente, re
presentada como proporção fixa deste próprio custo.

A margem percentual aplicada ao custo
base para a determinação do preço ele venda ~ habitualmente de

[2?)signada pela expressão americana "mark-up". Quando o custo-
base adotado como referência for o custo total, o "mark-up" a
ser a ele adicionado refere-se tão somente a margem de lucro de
dejada pela empresa. Quando, porém, o custo-base considerado
for um custo parcial, a margem a ser adicionada a este deve co
brir, al~m do lucro desejado, os demais custos não computados na
formação do custo-base. Neste caso, portanto, a margem de lucro
e o "mark-up" não podem ser considerados como sinônimos, pois,
estarão representando grandezas diferentes.

Infelizmente, encontramos em todas as
ireas, em especial nas sociais, uma profusão de nomes para um
único conceito e também conceitos diferentes para uma mesma p~
lavra. O que comumente se denomina "mero problema de terminolo-
gia", talvez, fosse melhor tratado como "magno problema de ter-
minologia". A palavra custo ~ uma das que tem significados e
aplicações diferentes. Os conceitos de custos diferem, princi _
palmente, devido a diferenciações de pontos de vistas. Assim
julgamos oportuno esclarecer que neste trabalho o conceito de
custo que estamos adotando é do ponto de vista econômico. Sob

[26] - DEAN, Jo e l , op , cit., p . 63.3.
[2?] - SILVA, Gustavo de sá e, e t al., op , cit., p. 643.
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tal ponto de vista entende-se como custo toda e qualquer aplic~
çao de recursos, sob diferentes formas e expressa em seu valor
monetário para a produção e comercialização dos produtos (ou
prestação de serviços), realizados pela empresa!28}

Nesse sentido, portanto, o custo to
tal representa a sorna de todos os gastos incorridos pela emp're-

[29jsa para produzir e comercializar os bens por ela gerados.
O esquema apresentado na figura 4.7

que nao pretende ser completo, visa dar urna id~ia geral dos com
ponentes do custo total de um produto, e que formam juntamente
com o lucro desejado o preço de venda, ou melhor, o "preço-base"
de venda.

Figura 4.7 - COMPONENTES DO CUSTO TOTAL E DO PREÇO DE VENDA
r--- - - - -

ha, " , "-

MATERIAL DIRETO IMÃO-DE-OBRA DlREI'A I CUSTOS INDIRETOS
~ARRTC:AC:ÃO,

I
I
I

CUSTO DE PRODUÇÃO

CUSTO DE VENDA E
m ,~TR T RIIT r~()

,

1CUSTOS DE ADMI
NISTRAÇÃO GERAL ~

~ CUSTO TOTAL LUCRO

ICUSTOS FINANCEIROS~ I
l

fCUSTOS PREÇO DE
I--

TRIBUTÁRIOS , VENDA

I
~ =iusto ~e Conversão (Mão-de-O~~aDire~ +~usto~Indiretos de Fab-!)~
a = Custo Primário (Material Direto + Mão-d~-Obra Direta)

[28] - LIMA, Josê Geraldo de, "Cvstos:cálculos, Sistemas e Aná-
li se", Ed i tora A i: las, ;..'._.) /)uU lo, 19? 9, p. ?

[29] - Sob o ponto de vista oon tcicii , normalmente, consideram-se
como custos t50 somente os gavtos incorridos para a produ
ç50 dos bens. Os demais gastos que se destinam as fases -
de administraç50, esforço de vendas e financiamentos s50
considerados como despesas. ( ve r: MARTINS, Eliseu, "Conta
bilidade de Custos", Ed i t.o=u Ittas,S50 paulo,19?9,p.2.3-29.



79

As fórmulas adotadas para a fixação dos
preços de venda atrav~s de informações de custos, variam grand~
mente entre os setores da economia e mesmo entre as empresas de
um mesmo ramo de ativjd~de. Apesar das t~cnicas individuais reais
serem difrceis de serc~ detectadas, algumas t~m sido considera
das de aplicação e accitaç~o mais geral. A distinção básica exis
tente entre elas ~ na verdade fruto das diferentes formulações !
dotadas para o c6mnuto do custo-base a ser considerado. A deter-
minação da margem de lucre, tamb~m, tem sido responsável pela
discrep~ncia que julgaTIos ser aparente, entre as diversas fórmu-
las encontradas.

Em relação ao custo-base a ser conside
rado como referêl1cia para a aplicação do "mark-up" a ser adici~
nado, como j5 frisa~os anteriormente, pode ser o custo total ou
algum custo parcial. Quando o custo-base ~ um custo parcial, em
geral são os custos não-fabris que são deixados, assim como o lu
cro, aos cuidados do "mark-up". Algumas vezes, ainda, somente o
custo primirio tem sido considerado para a formação do custo-ba-
se. Neste último caso o "mark-up" a ser adicionado deve, tam _
b~m, cobrir parte dos custos incorridos no processo de produção,
ou seja, os custos indiretos de fabricação.

Inúmeras outras combinações dos compme~
tes do custo total podem ser tomadas 03r3 a formação do custo-ba
se, entretanto, neste trabalho, va~~s nos ater apenas nas tr~s
combinações mencionadas, que acreditamos sejam de uso mais gene-
ralizado, ou seja: custo total, cus~o de produção e custo primá-

·rio.
Quanto a ~argen de lucro que a empresa

considera como satisfatória, elu te~ s:~o, na grande maioria das
vezes, estabelecida como uma pro~orç3~ fixa do custo total. Em
alguns casos, entretanto, ela te~ si:o estabelecida em relação ao
preco de venda. De qualquer forma as duas metodologias são equ~!
lentes em termos de valor absoluto da l~cro desejadu, pois, seclo
o preço de venda composto do lucro mais o custo total, a tran~0r
maçao de uma margem de lucro sobre o custe total pode ser fac~l-
mente convertida, por um simples C:lICU'.0 :}~.gs::r'~co,em ua rge-n de
lucro sobre o preço de venda, ou Vlce- _:rsa. • v

auxilia no entendimento deste enunc~ado. Assir ~~l n'

lucro de 25'), sob re o custo total será equ i a.'.c.n"'::c, .~n' <.--~-:'C'<~ -'c

valor absolu:c do lLcro, a uma margec ~~
preço de vendu.

,.".,
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Figura 4.8 - MARGEM DE LUCRO: % DO CUSTO E % DO PREÇO

Percentagenscom base Percentagenscom base
no preço de venda no custo total

r r'~ }PREÇO DE 20 % \ ; LUCRO : 25 % PREÇO DE
VENDA 1 VENDA

100 o ·r CUSTO I } 125 oó 80 100 % ó
ó TOTALI I

I

A título de exemplificação da sistemát~
ca operacional dos m~todos de fixação de preços a~rav~s do custo
total, consideremos que a um dado nível de produção o custo to
tal por unidade, de um produto hipotético qualquer, seja compos-
to da seguinte forma:

rTENS DO CUSTO TOTAL VALOR EM Cr$

1 - Ma t eri a Prima...................... 12,50
2 - Mão-de-Obra Direta...... 17,50

10,00
6,00
4,00
3,00
5,00

3 - Custos Indiretos de Fabricação .....
4 - Custos de Vendas e Distribuição ....
5 - Custos de Administraçiio Geral ......
6 - Custos Financeiros .................
7 - Custos Tributários .................

Consideremos, ainda, que a margem de lu
cro estabelecida para esse produto, seja de 20% sobre o preço de
venda (25% sobre o cust.o total). O "mark-up" a ser adicionado p~
ra a determinação do preço de venda vai depender do custo-base a
ser considerado. Como já mencionamos, este tende a ser o cus-
to total, o custo de produção ou o custo primário. Para a
estrutura de custos acima apresentada, temos os seguintes val~es
para cada um dos possíveis custo-base a ser adotado:

a) CUSTO TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) •....• Cr$ 58,00
b) CUSTO DE PRODUÇÃO (1+2+3) •.•.... Cr$ 40,00
c) CUSTO PRIMÃRIO (1+2) Cr$ 30,00



Os "mark-ups" respectivos a serem atri
buídos para cada custo-base considerado, no presente exemplo
são apresentados na tabela 4.1.

Tabela 4.1 - CUSTOS-BASES E "MARK-UPS"

CUSTO-BASE VALOR DO •'MARK-UP', VALOR A SER PREÇO DE
CONSIDERAOO CUSTO-BASE S/CUSTO ADICIONADO VENDA

CUSTO TOTAL $ 58,00 25,00 II $ 14,50 $ 72,50o

CUSTO DE PRODUÇÃOI $ 40,00 I 81,25 D $ 32,50 $ 72 ,50ó

CUSTO PRIMÁRIO I $ 30,00 I 141,66 % $ 42,50 $ 72 ,50I I -

A utilização de um custo parcial corno
sendo o custo-base nao tem nenhuma razão de ser quando se conhe
ce antecipadamente ° custo total, pois, neste caso; ~ muito ma
is racional adotar este como sendo o custo-base, bastando, ape-
nas adicionar-lhe a margem de lucro desejada para se obter o
preço de venda. Todavia, em muitos casos, por razoes de simpli-
cidade de apuração, um custo parcial tem sido adotado. No com~r
cio varejista e atacadista, por exemplo, ~ muito comum adotar _
se um custo parcial, geralmente, representado pelo custo de a
quisição da mercadoria. De qualquer forma, quando se utiliza um
custo parcial deve-se ter pelo menos urna estimativa da estrutu-
ra do custo total, ou seja, deve-se conhecer, ainda que de for
ma aproximada, qual a participação do custo parcial considerado
na composição do custo total. Isto se faz necessário a fim de
que o "mark-up" a ser adicionado seja suficiente para cobrir to
dos os custos, al~m, do lucro desejado. Sem o conhecimento da
estrutura do custo total a adoção de um custo parcial para a fi
xação dos preços de venda pode levar a empresa a não obter a

~ .cobertura necessarla para fazer face aos custos incorridos e
propiciar o lucro desejado.

FIXAÇÃO DE PREÇOS POR TAXA DE RETORNO

Urna pr5tica que tem sido considerada a
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versão mais sofisticada dos m~todos de fixação dos preços de ve~
da através dos custos totais, que tem sido denominada de fixação
de preços por taxa de retorno !30} , ou ainda, de fixação de pr~

[31}ços por metas vem sendo cada vez mais utilizada pelas empr~
sas.

Segundo Cundiff[32}esta prática é mais
comum entre os industriais que entre os intermediirios, e mais
entre grandes do que pequenas empresas. A General Motors,por e
xemplo, vem adotando esta prática para a determinação dos preços
de seus produtos desde 1920, quando o então vice-presidente da
companhia, Donaldson Brown, desenvolveu a fórmula para a determi
nação dos preços da companhia, levando em consideração o retorno

. - [33)planejado para o investimento efetuado pela organlzaçao.
Esta versão, mais recente, dos m~todos

de fixação de preços através dos custos totais, procura eliminar
a maneira arbitrária de se estabelecer a percentagem do custo ou
do preço de venda a ser adicionada para os lucros. A alternativa
encontrada foi a de relacionar a taxa de lucro ao retorno desej~
do pela empresa sobre o investimento por ela realizado para a
produção e comercial iz a ç âo de seus produtos. A sis t emâ tica oper~

. 1 d - d - d' [34} d . dClona este meto o e escrlta por Dean o segulnte mo o:
"Nesta pol{tica, a determinaç50 de pr~

ços começa com uma taxa de retorno planejada sobre o investimen-

to. Para converter esta taxa de retorno numa margem percentual

sobre o custo, isto i, para encontrar a margem de lucro, i nece!

edr-i o estimar um nive l. "normal" de produç50, que e- uma mé d ia do

ciclo empresarial. O custo total "normal" de um ano pode, ent5o,

ser estimado, sendo tomado como o custo-padr50 para efeito de

cálculo. Ent50, i calculado o {ndice de capital investido em re
laç50 ao custo-padr50 de um ano, que ê chamado de rotaç50 do ca

pital. Multiplicando-se a rotaç50 do capital pela taxa de retor-
no planejada (lucros desejados do ano), temos a margem percentu~

al a ser aplicada ao custo-padrão para a determinaç50 do preço de
venda. "

[3D} - PALDA, Kristian S., op , cit., p. l02.
[31} - KOTLER, Philip, op. cit., p , eS8.
[32} - CUNDIFF, Edward W., et al., op. cit., p. 472.
[33} - ROBBINS, Stephen P., "The Administrative Process: Integra-

ting Theory and Practice", ~pcntice-Hall, Inc., Englewood
Cliffs, New Jersey, 19?6, p. H'R.

[34) - DEAN; Joel, op. cit., p. 0.58-;):).
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Em termos algébricos a explanação apr~
sentada por Dean pode ser descrita como segue:

DE LUCRO
CAPITAL INVESTIDO

CUSTO-PADRÃODO ANO X

\ Iv
ROTAÇÃO DO CAPITAL

LUCROS DO ANO
CAPITAL INVESTIDO

MARGEM %
=

\\- ",- 1

TAXA DE RETORNO

Na prática os procedimentos adotadosp~
las empresas que adotam o método da fixação dos preços de venda
por taxa de retorno, podem ser descritos de forma mais familiar
da seguinte maneira. Inicialmente a empresa faz uma projeção do
volume de vendas para um determinado perrodo. Com Lase nesta pr~
jeção ela programa o volume de sua produção para o período, o
qual é considerado como o volt'me-padrão para efeito de cálculo .
Naturalmente, o volume-padrão estará limitado pela própria capa-
cidade instalada de produção da empresa. Assim, por exemplo, se
a estimativa de vendas for de 1.000.000 de unidades, mas se hou-
ver capacidade para a produção de apenas 800.000 unidades, o vo
lume-padrão a ser considerado será o equivalente a capacidade de
produção insta])da. Entretanto, se a estimativa das vendas for
de 640.000 unidades, então, este é que será considerado como vo
lume-padrão, e estará significando que a empresa ira operar ao
nível de 80% de sua capacidade instalada de produção. Voltaremos
ao problema da determinação do volume-padr~o de produção nas
ginas seguintes, para ressaltar que nem sempre este tem sido
procedimento mais usual.

-p~
o

Uma vez determinado o volume-padrão de
j produção, calcula-se, então, o custo total para esse nível de

produção. A segunda tarefa básica daqueles que adotam o m6todo da
fixação dos preços por taxa de retorno, consiste em determinar o
volume de investimento realizado pela empresa para a fabricaç~o
e comercialização do produto em questão. O retorno anual deseja-
do sobre este investimento deverá, também, ser determinado, a
fim de se determinar o lucro a ser alcançado durante o período .
Assim, por exemplo, se o investimento realizado somar a importã~
cia de Cr$ 12.000.000,00 e se a taxa de retorno estabelecida for
de 20%, então, o lucro a ser alcariçado será de Cr$ 2.400.000,00.

Após a determinação do custo total ao

11
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nivel do volume-padr~o de produção considerado, e do lucro dese-jado, calcula-se a receita total a ser obtida, a qual sera o
resultado da soma do custo total e do lucro desejado. Supondo _
se, por exemplo, que o volume-padrão seja de 640.000 unidades e
que o custo total a esse nível de produção seja de Cr$8.000.000,
a receita total a ser auferida para propiciar um retorno de 20%
sobre o investimento, que se sup6e seja de Cr$ 12.000.000, seri
de Cr$ 10.400.000.

Finalmente, dividindo-se a receita to-
tal calculada pelo volume-padrão considerado, que tamb~m ~ con-
siderado como o volume a ser vendido, pode-se obter o preço de
venda a ser fixado, por unidade do produto. Para o ex)mplo de-
senvolvido este preço seria de Cr$ 16,25 por ur.idade.

A margem de lucro adicionada ao custo
total pode aSSlm ser facilmente encontrada, bastando para tanto
dividir a receita total pelo custo total, subtraindo o resulta-
do da unidade. Assim temos, para a situação considerada:

[(10.400.000 8.000.000) - 1] 0,3 ou 30%

A margem de lucro sobre o custo total
pode, tamb~m, ser calculada atrav~s da expressão alg~brica que
relaciona a rotação do capital com a taxa de retorno. Nesse ca
so teríamos:

12.000.000
8.000.000

x 2.400.000
12.000.000

= x 0,2 = 0,3

ROTAÇÃO DO CAPITAL TAXA DE RETORl\fO MARGEM DE LUCRO

Como verificamos o m~todo de fixação de
preços por taxa de retorno apresenta as mesmas limitaç6es dos
m~todos tradicionais de "cost-plus", analisados anteriormente
uma vez que transfere a arbitrariedade de determinação da margem
de lucro para a determinação da taxa requerida de retorno sobre
o investimento.

Os m~todos de fixação de preços até ag~
ra apresentados seguem o princípio do custeio por absorção e a
presentam s~rias restriç6es em virtude da rigidez e uniformidade
de pOlítica de preços a que conduzem. "Em geral, o uso de uma
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margem fixa adicionada aos custos para a determinaç50 do preço
dos produtos carece de lÓ(j'ica ( ... ). À medida que a e l.a e t i c i da
de da demanda muda ( ... ) a margem ótima também deveria mudar

tan te sobre cus tos n50 conduz i:f'á ao LuCY'O máximo".

( ••• ). Sob condiç5es normais, a manutenç50 de uma margem cons-
[35]

DETERMINACÃO DO VOLUME-PADRÃO PARA APURACÃO DOS CUSTOS

No decorrer de nossa exposição sobre os
métodos de fixação de preços através dos custos totais, citamos
a necessidade de se ter um volume PQdrão de produção e comercia-
lização a fim de que se possa calculQr o custo-base por unidade,
que servirá de referênciQ para a aplicQçilo do "mark-up" a ser
adicionado para a determinaç~o do preço de venda do produto.

A determinaç50 do volume-padrão de pro-
dução e comercialização reveste-se de import5ncia primordial na
utilização dos métodos de fixação de preços estruturados a partir
do cus to total. "Lu c ro s são o re su Ltado da combinação e a c i sia tó-
ria de um número de fatores incluindo preço, volume de p r o du ç d o
e composto me r c a do l.o q-i c o e, portanto, o volume de p r o du ç ào deve
ser considerado como variável na eLaboração da informação de cus

[36]tos necessárias a tomada de decisão de preço".

Sendo o custo total, pelo menos no hori
zonte de curto prazo, composto de custos fixos e custos variáve-
is, naturalmente, o custo unitário, que é , por definição, o re
sultado da divisão do custo total pelo volume de produção, sera
decrescente em relação a este mesmo volume, isto devido a existên
cia dos custos fixos. Se o volume-padrão considerado for eleva
do, então, a parcela do custo fixo total será distribuída por
um maior número de unidades, ocasionando um menor custo total por
unidade do produto. Entretanto, se o volume-padrão adotado for
pequeno cada unidade do produto receber6 uma maior carga de cus
to fixo e, consequentemente, como os custos variáveis são con~an
tes na unidade, para qualquer volume de produção, o custo tttal
por unidade do produto ser5 mais elevado do que no caso anterjor.

O exemplo numérico a seguir apresentado

[35] - KOTLER, Phi l i p , C1~(., p , 68?-88.r 36] - SI ZER, J., "An I)';.'3 l' g n t in toMa na g e me n t Ac c ou t 1:nJl..",P.;:.' Ti .7Fi m
B o o k D ."; t:d., >S d ,.fi c.;: S e x ,-~' n g La n d, 1 9 ? 6, P • 2? 5 .
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ilustrari melhor a importincia do volume-padrio para efeito de
cilculo do custo total por unidade do produto. Vamos considera~
para tanto, os dados apresentados como exemplo numérico no tóp~
co referente a fixaçio dos preços por taxa de retorno, e que os
custos a virios níveis de produçio considerados sejam os apre -
sentados na tabela 4.2.

Tabela 4.2 - N!VEIS DE PRODUÇÃO E CUSTOS

% da Capa 25% 50% 80%o cidade de 100%
Produçio.

s IUnidades I 200.0001 400.000 640.000 800.000~ I

Custo Fixo Total 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Custo Variivel Total 2.000.000 4.000.000 6.400.000 8.000.000

='- = ---- - -- t ----- - F~ --=-= F: --=Custo Total 3.600.000t5.6~~.~OO8.000.000 9.600.000
- - --- - - -- F~=-- ==--Custo Total Por Uni
dade do Produto. 18,00 I 14,00 ' 12,50 12,00

Se a taxa a ser adicionada como lucro
for fixa, digamos 20% do cus~o total, os preços de venda para ca
da um dos níveis de produção consiJerados como volume-padrão, se
riam os apresentados na tabela 4.3.

Tabela 4.3 - VOLUME-PADRÃO DE PRODUÇÃO E PREÇOS

VOLUME-PADRÃO CUSTO-BASE [ VALOR A SER PREÇO DE''MA.RK - UP"
I ADICIONADOFM UNIDADES. POR UNIDADE , AO CUSTO-BASE VENDA
,

I200.000 $ 18,00 20 ~ I $ 3,60 $ 21,60o I400.000 $ 14,00 20 % $ 2,80 $ 16,80
640.000 $ 12,50 20 % ! $ 2,50 $ 15,00

I800.000 $ 12,00 20 o $ 2,40 $ 14,40ó I,

Se a taxa de lucro fosse relacionada ao
retorno desejado sobre os investimentos (fixação de preços por
taxa de retorno) a diferenciação dos preços de venda, para cada
nível de produção considerado, seria ainda mais acentuada. Nesse
caso o "mark-up" a ser ad ic ion ado será maior na medida em que o
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volume de produção considerado for menor, a fim de que se obt~
nha o mesmo lucro total. Na tabela 4.4, temos calculado os re~
pectivos "mark-ups" a serem adicionados ao custo-base, para os
diversos níveis de produção considerados, levando-se em consi-
deração os mesmos dados da tabela 4.2 e supondo, ainda, que o
investimento realizado seja de Cr$ 12.000.000,00 e, que a taxa
de retorno desejada seja de 20% do investimento.

Tabela 4.4 -VOLUME-PADRÃO DE PRODUCÃO E TAXA DE RETORNO

VOLUME-PADRÃO CUSTO TOTAL r ROTAÇÃO DO CAPITAL TAXA DE "MARK-UP"
B-1 UNIDADES . DO VOLUME - (Investimento:Cus- S/CUSTOPADRAO -Cr$ I to Total do Volume

Padrão. - RETORNO TOTAL
1 2 ! 3 4 5=3x4xlOO!

,

200.000 3.600.000 I 3,333 0,20 66,66 %

400.000 5.600.000 2,143 0,20 42,86 o
Í>

640.000 8.000.000 1,500 0,20 30,00 %

800.000 9.600.000 1,250 0,20 25,00 %

Os preços de venda resultantes estão
apresentados na tabela 4.5.

Tabela 4.5 - "MARK-UPS" E PREÇOS DE VENDA

VOLUME-PADRAo CUSTO-BASE ''MARK-UP"1 VALOR A SER PREÇO DE
B-1 UNIDADES . P/UNIDADE. S/CUSTO- I ADICI0\.\00 VENDABASE ! AO CUSTO-BASE

200.000 $ 18,00 66,66 o $ 12,00 $ 30,00"400.000 $ 14,00 42,86 % $ 6,00 $ 20,00
640.000 $ 12,50 I 30,00 % $ 3,75 $ 16,25
800.000 $ 12,00 I 25,00 o $ 3,00 $ 15,00, o

I,

Como podemos observar pelos dados da
tabela 4.5, na fixação -:e preços por taxa de retorno o "mark-up"
a ser adicionado ao custo-base, aos vários níveis de volume-pa-
drão de produção, para proporcionar o mesmo volume de lucro to
tal, deverá assumir percentuais niais elevados quando menor for
o volume-padrão adotado para efeito de cálculo do custo unitárl
o. Na tabela 4.6, apresentamos os resultados globais, para cada
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um dos níveis de produção considerados.

Tabela 4.6 - VOLUME-PADRÃO, PREÇOS E LUCROS TOTAIS

l-Volume-Padrão I 200.000 400.000 640.000 800.000em unidades. I

2-Preço de Venda 30,00 20,00 16,25 15.,90

I3-ReceitaTotal I 6.000.000 8.000.000 10.400.000 12.000.000I

(lx2) I
4-Custo Fixo Total I 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

5-CustoVariável Total 2.000.000 4.000.000 6.400.000 8.000.000

6-Custo Total 3.600,000J 5.600.000 8.000.000 9.600.000
(4+5) -_.

I7-LucroTotal
i 2.400.000 I 2.400.000 2.400.000 2.400.000

(3-6)

A decisão de que volume de produção e
comercialização utilizar para o cálculo do custo total por unid!
de e a partir deste o preço de venda, é um dos principais probl~
mas a ser enfrentado pela administração da empresa na operacion!
lização dos métodos de fixação dos preços através do custo total
ou pela versão mais recente, da taxa de retorno.

Como tivemos oportunidade de demonstrar
através de exemplos numéricos, se o volume considerado como vol~
me-padrão for menor do que a capacidade instalada de produção O
custo total por unidade do produto será superestimado, devido ao
fato dos custos fixos totais serem absorvidos por menor número
de unidades. Nesse caso, no custo total por unidade e consequen-
temente no preço de venda, estaria sendo incluido o custo da ca
pacidade ociosa de produção da empresa.

:;amedida em que o volume-padrão for se
aproximando do volume de produção correspondente i capacidade in!
talada, o custo total por unidade ir5 decrescendo, tendo em vis
ta a redução da capacidade ociosa de produção e a consequente a-
locação dos custos fixos totais a um maior número de unidades.
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Assim, no caso exemplificado, se o vo
lume considerado for de 200.000 unidades, equivalente a 25% da
capacidade instalada de produção, o custo total por unidade se
ri de Cr$ 18,00, sendo que, desse total Cr$ 8,00 representarão
os custos fixos. Se no entanto, o volume-padrão fosse o equiv~
lente a capacidade instalada de produção, ou seja, 800.000 un!
dades, então, o custo total por unidade seria reduzido para
Cr$ 12,00, sendo, nesse caso, de apenas Cr$ 2,00 a parcela re
ferente aos custos fixos.

Considerando-se que o volume de ven -
das, frequentemente, obedece a certos ciclos econômicos, têm -
se, muitas vezes, sugerido que o volume-padrão, a ser conside-
rado para efeito de apuração do custo tot:l por unidade, deva
ser uma média do volume de vendas esperado para um período de
tempo relativamente longo, digamos 5 anos, ou talvez, 7 anos
do suposto período cíclico da economia. Na General Motors, por
exemplo, o volume-padrão tem sido definido, normalmente, como

1 "d . d .. . . d [3 ?]o vo ume me 10 espera o para os proXlffioscInco a ez anos.
Com esta abordagem, no ano em que se

manifestar declíneo da produção, não haveri absorção integral
de todos os custos fixos, desenvolvendo-se, então, uma varia -
ção de débito de capacidade. Pode encarar-se a variação de dé-
bito da capacidade como perda, vista como a produção não util!
zou totalmente as instalações disponíveis. Daí a capacidade ou
a fabrica ociosa. Em um ano de produção excepcionalmente elev~
da originar-se-i uma variação de crédito de capacidade, visto
ter-se conseguido maior soma de serviços dos custos fixos do
que seria de se esperar normalmente. Considerar-se-i essa vari
açao de crédito como um ganho a ser distribuído ã produção de
todo o período considerado. No ano em que houver uma produção
média, não haveri nem perdas e nem ganhos de capacidade, haja
vista que nesse caso os custos fixos serao absorvidos complet~
mente, de acordo com o planejado.

Em outras palavras, temos que, duran-
te os anos de alta produção ter-se-i uma taxa de lucro sobre o
investimento maior do que a normal, porque o custo total real
por unidade do produto sera inferior ao custo-padrão unitário
utilizado como base do cilculo percentual do lucro. Todavia,
nos anos de baixa produção, os ganhos reais serão corresponde~
temente menores, por ser o custo total real, por unidade, mais
elevado do que o custo-padrão considerado. De qualquer forma ,
espera-se que ao longo prazo, ou seja, ao longo do horizonte de
tempo considerado, a empresa obter5 urna taxa de retorno sobre o
/3?] - DEARDEN, John, "An5li2e de ;~C~C2 q Orçamentos na Em~r-

8 a 8 ", Za 17 ar Edi -I;·c-;;:~-'-'·;-:C-:--- -- --- ---:.--- ) " / C, p. l . -.---'---
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investimento realizado de acordo com a planejada.
A título de exemplificação, considere-

mos que a prevlsao de vendas para os próximos CInco anos de um
produto qualquer seja a apresentada na figura 4.9.

Figura 4.9 - PREVISÃO DE VENDAS DO PRODUTO "X"
QUANTIDADE

800,000
750.000

Demanda Prevista

500.000
--~

: : ;> Demanda Prevista
1 Média

600.000

350.000
TEMPO (ANOS)

19 29 39 49 59

O volume-padrão ~ ser considerado para
a preVlsao de vendas da figura 4.9, seria dado pela média arit-
mética simples do volume de vendas esperado para todo o período,
ou seja, de 600.000 unidades. Considerando-se a mesma estrutura
de custos apresentada na tabela 4.2, teríamos o seguinte custo
total para esse nível de produção considerado como volume-padrão.

Custo Fixo Total •••..••...•. Cr$ 1.600.000,00
Custo Variável Total ...•.... Cr$ 6.000.000,00
Custo Total ...••......•••••. Cr$ 7.600.000,00

Supondo-se, ainda, que o lucro desejado
seja de Cr$ 2.400.000,00, por ano, ou seja, de 20% sobre o inves
timento realizado (Cr$ 12.000.000,00J, o preço de venda seria f~
xado para todo o período em Cr$ 16,67 por unidade. Com esse pr~
ço de venda, supondo-se que não houvessem variações nos preços
dos insumos, a empresa iria obter maIores lucros em períodos de
alta produção e menores lucros em períodos de baixa produção,co~
tudo, ao longo do período considerado os lucros obtidos anualme~
te, em média, representarão 20% d~ investimento realizado. Na t~
bela 4.7 apresenta-se os resu~tados que seriam esperados em cada
ano para a situação específica apresentada.
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Tabela 4.7 - VOLUME-PADRÃO MeDIO E RESULTADOS

VOLUME DE 19 A\lO I 29 ANO 39 ANO 49 ANO 59 ANO
VENDAS 350.0UO 500.000 bUU.UUU 750.000 800.000PREVISTO

I I unidades I unidades unidades unidades unidadesi
/

I i I* j5.834.500 18.335.000 ~3.336.000Receita'Total 10.002.000 12.502.500
Custo Fixo Total 11.600.000 11.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

I

Custo Var.Total 3.500.000 i5.000.000 6.000.000 7.500.000 8.000.000~
16.600.000Custo Total 5.100.000 7.600.000 9.100.000 9.600.000, I

Lucro Total 734.500 1.735.000 12.402.000 3.402.500 3.736.000
%Lucro Total/Cus~Q , ITotal I 14,40°0 26,28t 31,60% I 37,39% 38,91%

I I
~ Lucro Total/lnves I I
,0

i Itimento. - 6,12% 14,46~ I 20;,00% 28,35% 31,13%i I

% Lucro Total em; 20 o

média s/investDrento! ú

* calculada ao preço de Cr$ 16,G7 por w1Ícacle.

De maneira geral, temos visto que o
volume-padrão, frequentemente,utilizado pelas empresas, tem si
do definido por uma das tr~s seguintes maneiras:

a) - algumas empresas adotam como vo
lume-padrão o volume esperado de vendas para o pr6ximo ano;

b) - outras adotam o volume médio das
vendas estimadas para os pr6ximos 5 a 10 anos;

c) - outras, ainda, adotam o volume da
capacidade instalada de produção, atual, como sendo o volume-pa
drão a ser considerado para efeito de apuração dos custos.

Quando se au.ota a previs50 de vendas p!
ra ° pr6ximo ano ,se esta for baiÀél, em consequ~ncia de um peri
odo de recessão nos neg6cios, o alto custo total por unidade r~
sultante pode conduzir a um aumento nas preços de venda, numa ~
poca em que tal medida não seria aconselh~vel. Um volume-padrão
baseado na média da previsão de vendas para v5rios anes evitarl
a o paradoxo dos preços mencionados acima, mas, provocaria sig-
nificativa variaç50 relativamente a um ano de volume excepcio -
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nalmente alto ou baixo. A utilização da capacidade instalada de
produção como volume-padrão não é muito recomendável, exceto
quando se espera operar em capacidade plena, sendo que em tal
situação a medida seria equivalente ao volume esperado de ven -
das para o pr6ximo ano.

De qualquer forma, embora nao exista o
melhor critério para a determinação do volume-padrão, o fato é
que este deve ser definido de forma clara e precisa, pois, em
caso contrário os elementos de custos, pertinentes às decisões
de preços galgadas no princIpio do custeio por absorção, nao p~
derão ser determinados.

FIXAÇÃO DE PREÇOS PELA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO---- --

Muito embora os custos totais,talvez ,
sejam a base mais recomendável para a fixação dos preços de ve~
da e, embora tenha a empresa que recuperar os seus custos tota-
is ou eventualmente sair do negócio, existem muitas situações o~
de a fixação de preço abaixo do custo total por unidade tem si-
do justificada e até mesmo recomendada.

Devido a existência de certos custos fi
xos, sabemos que se a empresa nao produzir e vender nenhuma uni
dade do produto, o seu prejuIzo total será igual ao valor do
custo fixo total, devido a não existência de custos variáveis a
um nIvel de produção e vendas nulo.

No caso da empresa produzir e vender a
um preço igual ao custo variável por unidade o seu prejuIzo to
tal continuará sendo igual ao valor do custo fixo total, para
qualquer quantidade produzida e vendida. No entanto, se o preço
de venda for superior ao custo variável unitário, então, haverá
uma redução do prejuIzo total e até mesmo o surgimento de lucro,
dependendo do volume de produção e venda realizado.

Anteriormente, havIamosapresentado um
cálculo do preço de venda de um produto hipotético. Vamos util~
zar a mesma estrutura de custos que foi adotada naquela ocasião
para descrever a sistemática operacional do método da fixação de
fixação de preços pela margem de contribuição. A composição dd
preço de venda referido acima era a seguinte:
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Matéria Prima ..••.•..•.••••••••••••• Cr$ 12,50
Mão-de-Obra Direta .................. Cr$ 17,50
Custos Indiretos de Fabricação ••..•. Cr$ 10,00
Custos de Vendas e Distribuição •.•.• Cr$ 6,00
Custos de Administração Geral ....... Cr$ 4,00
Custos Financeiros ....... 0 •••••••••• Cr$ 3,00
Custos Tr Lbu t a ri o s .........••••••.•• Cr$ 5100
Custo Total Por Unidade ............. Cr$ 58,00
Lucro = 25% do Custo Total ....... o •• Cr$ 14250
Preço de Venc.a Por Unidade .........• Cr$ 72,50

Consideremos que na estrutura de CU!
tos acima apresentada seJam os seguinte$ os custos vari~veis,
por unidade:

Matéria Prima .......•............... Cr$ 12,50
Mão-de-Obra Direta .........•......•. Cr$ 15,00
Custos Indiretos de Fabricação Cr$ 5,00
Custos de Vendas e Distribuição Cr$ 5,00
Custos de Administraç~o Geral Cr$ 1,00
Custos Financeiros .........••.....•• Cr$ 2,00
Custos Tributários •••...........•.•. Cr$ 4,50
Custo Variável To~al Por Unidade .... Cr$ 45,00

De acordo com os dados de custos apr~
sentados, qualquer preço de venda acima do valor do custo vari
ável unitário, isto é, acima de Cr$ 45,00, é lucrativo, no sen
tido de que a empresa obtem mais receitas do que despende na
produção e comercialização daquele produto, pois, os custos fi
xos seriam incorridos pela empresa em qualquer hip6tese. A di
ferença entre o preço de venda e o custo variável unitário é
denominada margem de contribuição, também conhecida por diver-
sas outras denominaç5es, tais como contribuição para o lucro
contribuição para cobrir o custo fixo e proporcionar lucros
contribuição para o custo fixo, saldo marginal e lucro margi _
nalJ38]

Assim, para o exemplo desenvolvido,se
o preço de venda por unidade for fixado em Cr$ 50,00, sendo o
custo variável unitário de Cr$ 45,00, cada unidade produzida e
vendida "contribuirá" com Cr$ 5,OÓ para cobrir o custo fixo to

[38] - DIAS, Ivan Pinto, "Algumas Observaç5es sobre a Margem
de Contribuiç50", In Revista de Administraç50 de Empre-
sas VeZ. 7, N9 24 , Setembro/1967, Fu nda ç a o Ge t u li o 'Iap
gas, Rio de Janeiro, p. 81.



94

tal da empresa e, se poss!vel, conforme o volume de unidades pr~
duzidas, tamb6m para proporcionar lucros.

L difícil generalizar as circunstâncias
que determinam se os custos vari~veis serão os adequados para a
fixação dos preços de venda. Alguns sugerem que a fixação de pr~
ços pela margem de contribuição deva ser utilizada, principalme~
te, em situações de crise, na qual a obtenção de alguma receita
que seja superior aos custos variáveis é melhor do que nao obter
receita alguma. Todavia, mesmo em 6pocas normais o emprego do
m6todo da margem de contribuição tem sido recomend~vel no caso
da empresa procurar colocar em outros segmentos de mercado uma
produção extra ou adicional, aproveitando uma possível capacida-
de ociosa da instalação ou mesmo atrav6s de um esforço de produ-
ção com turnos extras.

Desde que a produção normal j~ tenha a~
sorvido o custo fixo total da empresa, a produção adicional pode
ser colocada a um preço inferior ao da produção normal, haja vi!
ta que os preços de venda da produção adicional não necessitam
ser onerados por parcelas de custo fixo. Mesmo quando a produção
normal não absorveu completamente o custo fixo total, a margem de
contribuição obtida na produção adicional permitirá dependendo do
volume desta produção ã absorção total dos custos fixos ainda mo
absorvidos pela produção normal, além de permitir, conforme o ca
so, auferir lucros.

A adoção do custo variável corno determi
nante do preço de venda propiciou, após a guerra de 1914 a 1918,
segundo o professor Schoeps[39] , que a indCstria química alemã
conseguisse dominar o mercado mundial, assim corno, propiciou, em
época mais recente, que os japoneses conseguissem competir com
os americanos, dentro do seu próprio mercado, os Estados Unidos.

Contudo, talvez, o grande mérito da fi
xaço~ de preços por margem de contribuição, que segue o princíp!
o do custeio direto ou vari~vel, seja o fato ~~ não requerer ã
determinação do volume-padrão de produção para efeito de c~lcu-
10 dos custos, como acontece nos métodos de fixação de preços a-
través do custo total. Esta simplificação operacional é devida
ao fato de que na fixação de preços por margem de contribuição
somente os custos variáveis são considerados e estes, por defini

[39] - SCHOEPS, Wolfgang, "Produzir sem conhecer o custo i voar
sem plano", In Dirigente Industrial, março/1973, p. 73.
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çao, sao constantes na unidade, qualquer que seja o nível de pr~
dução a ser considerado.

Justifica-se, muitas vezes, a abordagem
da margem de contribuiç~o para a tomada de decisões de preços
porque estas decisões envolvem planejamento no futuro e os cusbs
fixos resultaram de decisões tomadas no passado e portanto imut~
veis, independente da sua forma de apresentação para efeito de
demonstrações cOlltábeis.

MARGEM DE CONTRIBUICAO NA FIXACÃO DE PRECO PELO CUSTO TOTAL

A abordagem da margem de contribuição p~
de ser, tamb~m, empregada nos m6todos de fixação de preços atra-
v~s do custo total, possibilitando, inclusive maior flexibilida
de ao processo de tomada de decis~o.

Consideremos, por exemplo, que o custo
variável unitário seja de Cr$ 10,00 e que o custo fixo total da
empresa some a importância de Cr$ 1.600.000,00. A partir dessas
informações de custos pode-se determinar, com relativa facilida-
de, o volume de produção e venda necess5rio para amortizar o cus
to fixo total e para gerar os lucros desejados, a diversos pr~
ços de venda considerados.

Tabela 4.8 - MARGEM DE CONTRIBUICAO E CUSTO TOTAL

PRECO DE CUSTO MARGEM DE I VOLUME DE VENDA VOLUME DE VENDAVENDA VARIÁVEL CONTRIBUICAO I NECESSÁRIO PARA NECESSÁRIO PARAUNITÁRIO UNIT-ARIO i UNITÁRIA ABSORVER O CUS GERAR LUCROS DE
! I TO FIXO TOTAL.- .Cr$ 2.400.000,
I I

$ 11,00 $ 10,00 $ 1,00 I 1.600.000 unds. 4.000.000 unds,
$ 12,00 $ 10,00 $ 2,00 I 800.000 " 2.000.000 "!
$ 14,40 $ 10,00 $ 4,40 i 363.636 " 909.091 "I
$ 15,00 $ 10,00 I $ 5,00 I 320.000 " 800.000 "

I$ 16,25 $ 10,00 I $ 6,25 256.000 " 640.000 "I

$ 16,67 $ 10,00 $ 6,67 ) 239.880 " 599.700 "
$ 20,00 $ 10,00 $ 10,00 I 160.000 " 400.000 "I

I$ 30,00 $ 10,00 $ 2U,00 80.000 " 200.000 "i
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Na tabela 4.8 apresentamos para dive!
sos preços de venda os respectivos volumes de prGdução e venda,
necessários para que a empresa, no exemplo desenvolvido, absor-
var completamente seu custo fixo total, assim como, para que o~
tenha lucro na importância de Cr$ 2.400.000,00.

Como constata-se pelos dados da tabela
4.8, se a empresa espera vender um volume de 800.000 unidades,
então, o preço de venda a ser fixado para que ela obtenha um
lucro igual a Cr$ 2.400.000,00, seria de Cr$ 15,00 por unidade.
Naturalmente, se o volume de vendas previsto fosse menor, diga-
mos 400.000 unidades, entQo, para obter o mesmo lucro total da
situação anterior, o preço de venda por unidade deveria ser fi
xado em Cr$ 20,00.

Para que se obtenha o preço de venda a
ser fixado, visando auferir determinado lucro a um certo volume
de vendas previsto, pode-se, também, utilizar um simples cálcu-
lo algébrico, tal como:

P = {(CFT +(Q.C~ + LT) Q}
onde:

P = Preço de Venda Por Unidade
CFT = Custo Fixo Total

Q = .Quantidade de Venda Estimada
CV = Custo Variável Unitário
LT = Lucro Total Desejado

Se a empresa, por exemplo, espera otter
lucro total igual a Cr$ 2.400.000,00, para um volume de venda e~
timado em 640.000 unidades, supondo-se, ainda, que o custo fixo
total seja de Cr$ 1.600.000,00 e o custo variável unitário igual
a Cr$ 10,00, teremos:

Preço de Venda = i(1.600.000 + (640.000xlO)+ 2.400.000] 640.000}

Preço de Venda = Cr$ 16,25

Esta abordagem da utilização da margem
de contribuição na fixação dos pr~ços de venda pelo custo total
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pode ser representada gr à Li , -ne nt e , c or-o a demonstramos na fig~
ra 4.10, onde temos os Jiversos níveis de produção e os preços
de venda respectivos que possibilitam a absorção integral do
custo fixo total.
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Figura 4.10 - RELAÇAO PREÇO-VOLUME-LUCRO
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I
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11<
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I

o 160 240 320 Ll,)O80 640 800 Quantidade
em 1000
unidades.

Na construção do gráfico acima admiti-
mos inicialmente a hipótese de uma trajetória dos custos unitá-
rios igual a equação de uma hip~rbole equilátera, que dá uma
distribuição sim~trica ã curva dos r 5tos unitários. Como se de
preendedas propriedades de uma hip~rbo1e equilátera, os diver-
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sos retângulos,
H A I P
H B J Q
H C K R
H D L S
H E M T
H F N U
H G O V

têm áreas equivalentes e representam o modo de distribuição de
um mesmo volume total de custo fixo pelas diversas quantidades
consideradas.

Se o preço de venda for reduzido de
I (Cr$ 30,00) para VII (Cr$ 12,00), ocorrerá um deslocamento do
ponto de equilíbrio (ponto no qual a receita total iguala-se ao
custo total), respectivamente, de P para V, exigindo, dessa
forma, maior quantidade de vendas para diluir o custo fixo to
tal. ~ fácil observar pelo gráfico da figura 4.10, que para um
preço de venda igual a I (Cr$ 30,00), qualquer quantidade su
perior ao nível de 80.000 unidades irá proporcionar lucros. To
das as unidades produzidas e vendidas acima desse volume . -lrao
contribuir, de forma exclusiva, para os lucros, no valor equiv~
lente a sua margem de contribuição unitária. Ao preço de venda
de Cr$ 30,00 a margem de contribuição unitária será de Cr$20,00,
uma vez que o custo variável unitário soma a importância de
Cr$ 10,00, para o caso exemplificado.

Se a empresa espera obter lucros de
Cr$ 2.400.000,00, então, será necessário produzir e vender mais
120.000 unidades, al~m das 80.000 unidades necessárias para que
a empresa alcance o ponto de equilíbrio ao preço de venda de
Cr$ 30,00 por unidade.

Se o preço de venda unitário for fixa-
do em IV (Cr$ 15,00) somente com uma produção e venda de
320.000 unidades o custo fixo total da empresa será integralme~
te absorvido. Nesse caso, sendo a margem de contribuição unitá-
ria igual a Cr$ 5,00, para que a empresa obtenha o mesmo volume
de lucro do caso anterior será necessário produzir e vender, a
l~m da quantidade do ponto de equilíbrio, que no caso ~ de
320.000 unidades, malS 480.000 unidades.

Por outro lado, se a empresa se fixar
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na produção de 240.000 unidades, qualquer preço inferior a III
(Cr$ 16,67), que corresponde ao preço de venda unitário do
ponto de equilíbrio desse volume de produção, irá ocasionar o
surgimento de prejuízos, no sentido de não propiciar a absor _
ção integral do custo fixo total.

A principal vantagem desse último
todo apresentado em relação aos analisados anteriormente,
side na possibilidade de se analisar a variação nos lucros
função de variações nos níveis de preços e de produção.
vantagem ~ particularmente significativa para empresas em

~me
re-

em
Esta

In
dustrias altamente competitivas, onde a demanda apresenta ele
vada elasticidade e onde a relação custos fixos/custos variáve
is seja elevada. Isto et em situações onde vários níveis de
preços de venda sejam economicamente viáveis - preços capazes
de gerar receitas suficientemente elevadas para cobrir os cus
tos totais e gerar lucros.

Cumpre ressaltar, todavia, que o pr~
ço de venda baseado em qualquer dos m~todos estruturados com
base no custo total somente recuperarão todos os custos e con
tribuirão para o lucro, se o volume de produção que serviu de
base para o cálculo dos custos for atingido e se o preço de
venda alcançável no mercado for superior ao custo total por u
nidade do produto que foi estimado.



v - FIXAÇÃO DE PREÇO ATRAV~S DOS CUSTOS: ANÁLISE DE UM CASO

Neste segmento do trabalho, nosso obj~
tivo resiue nu apresentação, de forma descritiva, da sistemáti-
ca de fixução ue preços de venda atrav~s de informações de cus
tos, em uln caso particular. Reveste-se,pois, o conteGdo do pr~
sente capitulo, num estudo de caso.

A escolha da empresa analisada foi fr~
to muito malS da facilidade de acesso as informações relevan-
tes e por conveni6ncia pessoal de nossa parte, do que por ra
zões de ordem t~cnica ou estatistica. Entretanto, julgamos que
o processo de escolha em nada prejudica o contexto geral desta
monografia, visto que, nosso intuito não foi e nem poderia ser
a de obter generalizações a partir da análise de um só caso es
pecifico. As generalizações já ocorrerão no capitulo anterior.
Procuramos, isto sim, descrever os procedimentos adotados para
a formação do preço de venda de um determinado produto, em um
caso particular, visando obter subsídios analiticos, que possi-
bilitassem uma base para a metodologia alternativa de atualiza-
çao de custos, que iremos abordar no capitulo seguinte. Julg~os
que para este propósito seria mais conveniente utilizar dados
de um caso real, do que trabalhar com valores totalmente arbrtrâ
rios.

Para a consecuçao de nosso objetivo pr~
curamos obter subsidios junto ~ IndGstria de Tapetes Boucl~ L~~[1}
tada ,tradicional empresa paulista do setor t~xtil, fabrran
te de tapetes e carpetes tufados de fibras sint~ticas.

A linha de produção atual da empresa a
nalisada ~ composta de oito tipos diferentes de produtos, ~s
quais são apresentados aos consumidores em dez cores e em diver

[1} - Tendo em vista que as infopmaç3ev appeaentadas neste ea~'{
tulo são considepadas sigilosas pela emppesa analisada, ~
dotamos um nome figupativo a j'im de que a mesma possa ..;:';~
ppotegida.
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sos tamanhos padronizados. A classificação de seus produtos ~
e

apresentada segundo a fibra sint~tica principal que o compoe ,
assim temos:

1 - Tapetes de Acrílico
2 - Tapetes de Nylon Comum
3 - Tapetes de Nylon Penteado
4 - Tapetes de Polipropileno
5 - Carpetes de Acrílico
6 - Carpetes de Nylon Comum
7 - Carpetes de Nylon Penteado
8 - Carpetes de Polipropileno

o preço de venda dos produtos desta e~
presa 6 determinado por metro quadrado do produto acabado, em
razao de ser esta unidade de mensuração tradicional no ramo ~de

atividade que ela explora. Não h~ na política de preços de ve~
da adotado pela empresa qualquer diferenciação destes em rela-
çao as cores alternativas, em que os produtos são apresentados
aos consumidores, isto devido ã complexidade de apuração dos
custos envolvidos. Em decorrência da unidade de mensuração dos
preços de venda adotada pela empresa, as estruturas de custos de
seus produtos também são desenvolvidas para esta mesma unidade,
ou seja, metro quadrado do produto acabado.

Para a finalidade desse nosso estudo,
restringimo-nos a apresentar tão somente a formação dos custos
e do preço de venda dos tapetes de acrílico. Cumpre salientar,
entretanto, que os demais produtos elaborados pela empresa que
contribuiu para este estudo de caso, no que se refere ã apur~ão
de custos e formação dos preços de venda, seguem sistem~tica se
melhante a que vamos apresentar.

A estrutura de custos da Indústria de
Tapetes Bouclê Ltda. é desenvolvida, inicialmente, a partir da
an~lise do fluxo de produção dos respectivos produtos. O fluxo
de produção dos tapetes de acrílico desta empresa é apresentado
na figura 5.1, o qual pode ser descrito de forma sucinta como
segue:

Inicialmente, a seçao de tingimento r~
cebe do almoxarifado de matérias primas as fibras de acrílico ,
os produtos químicos e os corantes. Para cada uma das cores aI
ternativas que o produto é apresentado, existe uma receita pr~
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parada pelo laborat5rio de an~lises químicas, que estabelece o
tipo e a quantidade dos produtos químicos e corantes que devem
ser aplicados no processo de tingimento das fibras de acrílico,
a fim de que se obtenha a coloração desejada. Embora o custo
de tingimento das fibras seja diferente parJ cada coloração
a empresa nao tem procurado diferenciá-l~nem mesmo para as
decisões de preços de venda, o que nos parece racional, tendo
em vista a complexidade de apuração de tais custos e pela pa!
ticipação insignificante dos mesmos no c6mputo do custo total.
Em decorrência disto, a empresa adota para efeitos de apuração
de custos e fixação dos preços de venda, uma f5rmula que repr~
senta a receita laboratorial média. Esta f5rmula é obtida atra
vés da ponderação dos custos estimados pelo volume médio de
produção e venda de cada diferente tonalidade do produto.

Ap5s as fibras de acrílico receberem
a coloração desejada estas são remetidas ã seção de fiação, a
qual tem como atividade principal a transformação das fibras
em fios de acrílico. Nesta fase do processo produtivo nao há
incorporação de novas matérias primas.

Pigura 5.1 - FLUXO DE PRODUCÃO DE TAPETES DE ACRfLICO

i
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As fibras de acrílico, agora já conver
tidas em fios, S:.lO er cam í.nha do s à seção de "tufting". Além dos
fios de acrílico são remetidas a esta seção pelo almoxarifado de
matérias primas as t~ as de polipropileno, que servirão de base
para à aplicação dos ~iQS de acrílico. A atividade básica da
seção de "tufting" consiste na fixação ou entrelaçamento dos
fios de acrílico na tela de polipropileno. A saída do produto s~
mi-elaborado desta seção é representada por peças tufadas de
120 metros quadrados, a qual é remetida à seção de engomagem.

Na seção de engomagem a peça tufada re
cebe em sua base uma camada de massa plastificante, visando a
perfeita aderência dos fios de acrí~ico à tela de polipropilen~
A massa plastificante aplicada é-pre~arada segundo uma receita.
laboratorial, sendo que en t ram em sua composição os s egu í n t es pra
dutos: látex, óleo de mamona, ó1co s'';.foricinado, induscel, es
pessante, amonia, carbonato e <Í;lla. '.]·'::'osesses produtos são re
cebidos pela seção de engomage~ - :mente do almoxarifado de
matérias primas. ..

,'.DO~, ]em da peça tufada esta é
encaminhada à seçao de corte l' ,.e ') ':--:,cedeo corte da peça em
tapetes de tamanhos p ad rcn izac.os , '.'::,.-esta operação, os tape -
tes já em tamanhos def i.u! : :vos sãl) l'~'u:;tidos3. seção de ac ab anen
to, que tem como atividJ~C prin. _Y' ~ aplicação e costura de
um cadarço de algodão P:" »o rdc 'petc, em sua base. Para
a real ização de suas ;11.' . ·;:!.adc~ .o de acabamento recebe do
almoxarifado de matér :::':'·rlma: c : ('arços de algodão e os fios
para costura.

'.'mave. -0; 2tada a produção dos tap~
tes estes sao embalado:.~' sacc- ,~ .: icos pela própria seção de
acabamento, sendo po stc rio rme n- C' .nhado s ao almoxarifado de
produtos acabados, don~~ saem ~~_ r'(pedição.

'<LIise do fluxo de produ-
~o, a composição dos

1sumos a serem agregados
:es insumos são classifi-

çao dos tapetes a emp~,'
cus tos de p rodv câo , (.
em cada fase do 9rO(~
cados em três cateQ~

'.'

,) .

mão-de-obra direta' , e
custos indiretc~ de

nOt.:-se.a t r a \ir: -:
'la ':< rias primas, determi
a!~ a quantidade física
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necessarla de cada tipo de matéria prima para a produção de um
metro quadrado de tapete acabado. Na figura 5.2 temos apresen-
tado o fluxo de matéria-prima, assim como as quantidades p!
drões consideradas para a produção de um metro quadrado do pr~
duto considerado.

Figura 5.2 - FLUXO DE MAT~RIAS-PRIMAS E QUANTIDADES PADROES

,874 Kgs.Fibra de Acrllico
0,056 Kgs.Cor.Prods. Quim.
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A quantidade padrão de cada ítem de
matéria-prima é ontiJo multiplicado pelos respectivos custos
médios vigentes para a obtenção do custo total de cada ítemde
material direto. No quadro 5.1 temos apresentados os custos to
tais de matéria-prima por metro quadrado de tapete de acrílim
estimado pela empresa.

Quadro ".1 - MATtiRIA-PRIMA POR METRO QUADRADO DE TAPETE DE
ACRfLICO QUANTIDADES E CUSTOS

DENOMINAÇAO DA
MATtiRIA-PRIMA

QUANTIDADE
PADRÃ9 POR

M

CUSTO
UNITÁRIO

(+)

FASE DO PROCESSO
PRODUTIVO EM QUE
]j INCORPORADA.

CUSTO
TOTAL

61eo Sulforicinado i 0,0025 II I S 56,16
IInduscel I 0,0025 " S 95,20iEspessante PrimaI ! 0,0103 "i $ 83,12

Amonia I 0,0024 "I $ 8,00
Cadarço de Algodão I 0,0100 " $ 320,00

I

Acabamento IFios de Algodão I 0,0100 "i $ 190,00
Acabamento /Embalagem Plástica I 0,0100 "I $ 424,00

Tingimento
Tingimento

"Tufting"

Engomagem
Engomagem
Engomagem
Engomagem
Engomagem
Engomagem
Engomagem
Acabamento

Fibra de Acrílico
Corantes e Produ-
itos Químicos
Tela de Polipropi
lono

I _

Latex
Carbonato
6leo de Mamona

I O,87~

I 0,056
,
i
I 0,135

0,567
0,617
0,0025

KgS.1

" I
:: I

$ 127,71 $ 11,62

$ 27,30$ 487,50

$ 332,52
$ 60,60
$ 2,40
$ 68,00

$

$

$

$

44,89
34,36

1,48
0,17

"

$ 0,14
$ 0,24
$ 0,85
$ 0,02
$ 3,20
$ 1,90
$ 4,24

"

CUSTO TOTAL DE MATtiRIA-PRIMAPOR METRO QUADRADO DE TAPETE....
(*) - Custo M-edio de Compras em dezembro de 1.980.

$ 230,41

Em relação ao custo de mão-de-obra in
corrido diretamente na fase de produção, deterwinou-se, inici-
almente, através de produções experimentais e estudos de tem~s
e métodos, o tempo padrão de operação para cada fase do proces
so produtivo, em relação a produção de um metro quadrado de ta
pete de acrílico acabado. Com base no tempo padrão estimado de
operação, determina-se, então, o custo total da mão-de-obra di
reta a ser incorrido em cada fase do processo de produção mul-
tiplicando-se este tempo padrão -tDC:..ét r~_~ectiva taxa salarial,
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média, vigente em cada departamento de produção envolvido. Os
cálculos do custo da mão-de-obra direta por metro quadrado de
tapete de acrílico acabado, estão demonstrados no quadro 5.2 ,
com base na taxa salarial média vigente em dezembro de 1980.

Quadro 5.2 - MÃO-DE-OBRA DIRETA POR METRO QUADRADO DE TAPETE DE
ACR!LICO TEMPO-PADRÃO E CUSTOS

*FASE DO PROCESSO TEMPO-PADRÃO TAXA SALARIAL CUSTODE PRODUÇÃO POR M2 ~DIA POR HORA TOTAL

Tingimento 6 minutos $ 81,00 $ 8,10
Fiação 28 minutos $ 81,00 $ 37,80
"Tufting" 3 minutos $ 90,00 $ 4,50
Engomagem 1 minuto $ 90,00 $ 1,50
Corte 1,5 minutos $ 72,00 $ 1,80
Acabamento 5 minutos $ 72,00 $ 6,00

CUSTO TOTAL DE MÃO-DE-013HADIRETA POR M2 DE TAPETE..•.•. $ 59,70
* Taxa salarial média vigente em cada departamento no mês de dezembro de

1980, estando incluídos os encargos sociais.

Quanto aos custos indiretos de fabri-
caça0 estes sao alocados aos produtos de forma proporcional ao
custo de mão-de-obra direta. A taxa de aplicação daqueles cus-
tos foi estabelecida como sendo 60% da base de alocação adota-
da, isto é, para cada cruzeiro de mão-de-obra direta a empresa
adiciona sessenta centavos para os custos indiretos de fabrica
ção. Esta taxa de apropriação foi determinada com base na rela
ção média verificada em períodos passados entre os custos ind~
retos de fabricação e os custos de mão-de-obra direta. Anual _
mente a empresa ajusta esta taxa de apropriação de conformida-
de com a relação apresentada pelas variáveis que a determinam
no período findo.

A apropriação dos. custos indiretos de
fabricação por fases de produção segue o mesmo critério mencio
nado acima, sendo todavia, adotadas taxas de apropriação dife-
renciadas para cada fase, tendo em vista o grau de incidência
desses custos. O quadro 5.3 apresenta as taxas de apropriação
adotadas para esta finalidade. Já no quadro 5.4 apresenta-se os
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custos indiretos de fabricação apropriados por metro quadrado
de tapete de acrílico.

Quadro 5.3 - TAXAS DE APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABR!
CAÇÃO POR FASES DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TAPETES

FASES DO PROCESSO
DE PRODUÇÃO TAXAS DE APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS

Tingimento Cr$ 0,45 por cruzeiro de mão-de-obra direta
Fiação Cr$ 0,20 por cruzeiro de mão-de-obra direta
"Tufting" Cr$ 2,10 por cruzeiro de mão-ee-obra direta
Engomagem Cr$ 7,15 por cruzeiro de mão-de-obra direta
Corte Cr$ 1,40 por cruzeiro de mão-de-obra direta
Acabamento Cr$ 0,35 por cruzeiro de mão-de-obra direta

Quadro 5.4 - CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO APROPRIADOS POR
METRO QUADRADO DE TAPETES DE ACR!LICO

FASES DO PROCESSO CUSTO TOTAL DE TAXA DE C.IoF.
DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA DI APROPRIAÇAO

PORWRETA POR M 2- DOS C.IoF.
ITingimento $ 8,10 I 0,45 $ 3,65I

Fiação $ 37,80 I 0,20 $ 7,56,
"Tufting" $ 4,50 2,10 $ 9,45
Engomagem $ 1,50 7,15 $ 10,73

ICorte $ 1,80 I 1,40 $ 2,52
Acabamento $ 6,00 I 0,35 $ 2,10

I

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO POR M2 ••••••• $ 36,01

Os custos totais de produção por me
tro quadrado de tapete de acrílico podem ser resumidos em úni-
co quadro, tal como o quadro 5.5, evidenciando os elementos de
custos a serem incorridos, por fase de produção. Nesse quadro
resumo temos apresentando, tamb;m, as participações relativas
de cada tipo de insumo no custo total de produção.

Após a determinação do custo total de
produção estimado para o metro qu.id radc do tapete de acrílico,
a empresa acrescento a es~e os demais gastos a serem incorri~s

---------_._._--------
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para i obtenção da receita. ~odos os custos não-fabris, tais co
mo os custos de administração geral, de vendas e distribuição,
os financeiros, tributários e outros, são calculados com base
num percentual fixo sobre o preço de venda do produto, o qual
~ estabelecido com base em análise estatrstica procedida pela
contabilidade de custos da empresa. Atualmente adota-se as se
guintes margens para tais custos:

Custos Administrativos ..•...•.•...•• 7,38% do preço
Custos de Distribuição e Vendas •.••• 6,60% do preço
Custos Financeiros ...•...•••.••••••• 8,80% do preço
Custos Tributários:

P.I.S 0,75% do preço

I.C.M 15,0% do valor a
gregado, ou seja,
preço de venda me
nos custo de mat~
ria-prima.

Outros 1,0% do preço

A margem atriburda aos custos financel
ros ~ relativamente elevada,pois, a empresa fixa seus preços de
venda a prazo, de acordo com o perrodo m~dio de cobranças, que
atualmente, está em volta de 35 dias. Cumpre observar que quan-
do a empresa realiza vendas -a vista, ela concede aos comprado-
res um desconto no preço estabelecido,com base na taxa de juros,
m~dia, vigente no mercado.

Quadro 5.5 - COMPOSIÇAO DO CUSTO TOTAL DE PRODUÇAO ESTIMADO POR
METRO QUADRADO DE TAPETES DE ACRfLICO - Dez.j1980.

I MATfRIA I MÃO-DE-OBRA C.I.F. CUSTOo DIRETAPRIMA TOTALe
Io~

Seção de Tingimento I 138,92 ! 8,10 3,65 150,67
(Seção de Fiação I - I 37,80 7,56 45,36

I ISeção de "Tufting"
I

44,89 4,50 9,45 58,84
Seção de Engomagem 37,26 I 1,50 10,73 49,49ISeção de Corte ! - : 1,80 2,52 4,32
Seção de Acabamento I 9 34 I 6,00 2,10 17,44

i ICUSTOS TOTAIS DOS INSUMOS 230 41 59,70 36,01 326,12
% EM RELAÇ,:AOAO CUSTO 71 q I 18 % 11 % 100 %TOTAL DE PRODUÇÃO o

I
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Além dos acréscimos ao custo de prod~
çao referentes aos gastos não incorridos no processo de prod~
çao, a empresa acrescenta, ainda, uma margem de lucro igual a
20% do preço de venda. Não existe na empresa analisada qualquer
estudo que procure relacionar a margem de lucro com os investi
mentos realizados, ou melhor, com a taxa de retorno desejada s~
bre estes. Na verdade esta margem estabelecida para os lucros é
fruto muito mais de uma decisão arbitrária da administração da
empresa do que fruto de um estudo mais acurado de natureza eco
nômica. De qualquer forma, esta é a margem de lucro considera-
da satisfatória pela empresa para fins de fixação dos preços de
venda de seus produtos.

Com base no custo total de produção
estimado e dos percentuais de acréscimos referentes aos custos
não-fabris e lucro desejado, determina-se, então, através de
uma expressão algébrica simples, o preço de venda (P) a ser fi
xado para o metro quadrado dos tapetes de acrílico. O cálculo
algébrico se processa da seguinte forma:

Preço de Venda = Custo de Produção + Custos de Adminis
tração "+ Custos de Distribuição e Ven
das + Custos Financeiros + Custos Tri
butários + Lucro Desejado

Assim temos:

Preço de Venda = Cr$ 326,12 ~Custo de Produção
+

0,0738 P ~ Custos de Administração
+

0,066
+

P ~ Custos de Distribuição e
Vendas

0,088 P ---4 Cus tos Finance iros
+

0,0175 P -4 Custos Tributários:
(PIS + outros)+

0,15(P-230,4l)Custos Tributários: (ICM)
+ (ICM s/valor agregado)

0,20 P ~ Lucro Desejado

Considerando P = 100%, tem-se, então,
que o custo de produção deduzido da parcela relativa ao crédi-
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to de ICM sobre as matérias-primas (15% de Cr$ 230,41), represe~
ta 40,47% do preço de venda, donde conclui-se que:

Cr$ 291,56 = 40,47 %
P = 100,00 %

Logo, P = Cr$ 720,43

o preço de venda por metro quadrado de
tapete de acrílico assim determinado é, então, decomposto para
individualizar os elementos que lhe deram origem. A individual!
zaçao dos componentes do preço de venda é apresentada no quadro
5.6.

Quadro 5.6 - COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA POR M2 DE TAPETE DE ACR!LICO

COMPONENTES DO PREÇO VALORES PARTICIPAÇÃO RELATIVA
DE VENDA POR M2 Cr$ II %S/CUSTO %/PREÇO

Matéria-Prima 230,41 39,9 o 31,9 %ó

Mão-De-Obra Direta 59,70 10,4 o 8,3 %ó

Custos Indiretos de Fabri- 36,01 6,2 o 5,0 ocaça0 ó ó

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO 326,12 56,5 % 45,2 %
Custos de Administração 53,17 9,2 % 7,38%
Custos de Distribuição e
Vendas 47,55 8,3 % 6,6 %
Custos Financeiros 63,40 11,0 % 8,8 %
Custos Tributários 86,10 15,0 g 11,95%o

CUSTO TOTAL 576,34 100,0 % 80,0 o
ó

LUCRO 144,09 25,0 g 20,0 %o

PREÇO DE VENDA 720,43 125,0 % 100,0 o
ó

Como observamos na análise desta estu-
do de caso, a empresa analisada emprega um método de fixação de
preço de venda de seus produtos que segue a sistemática aprese~
tada pelos métodos de fixação de preços pelo custo total~usteio
por absorção), com margem fixa de lucro sobre o preço de venda.
Em razão disto a sistemática adotada pela Indústria de Tapetes
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Bouclê Ltda. para a fixação dos preços de venda envolve as mes
mas restrições que relatamos quando da descrição daqueles mét~
dos no capítulo anterior. ~ bem verdade que o preço de venda,
determinado pelos custos, como já mencionamos, é apenas o po~
to de partida para o processo de mercadização da empresa,pois,
algumas adaptações são realizadas para adaptá-lo às situações
do momento, tanto em termos de níveis de demanda e de concorrên
cia, como dos próprios mecanismos de controle de preços adota-
dos pelo poder público. Assim, o preço de venda determinado p!
los custos é um preço-alvo, que serve como sustentação ao pre-
ço de venda a ser praticado no mercado, quando assim se fizer
possível. O preço-alvo de venda também é utilizado para que se
efetue a análise e controle das margens de lucratividade, o
que é possível quando a este são comparados os preços de venda
efetivamente praticados no mercado.

Observamos na empresa analisada, como
acreditamos que também ocorra na grande maioria das organiza _
ções empresariais que estabelecem seus preços de venda a pa!
tir de informações de custos, uma séria dificuldade no que se
refere à apuração e atualização dos custos relevantes para a
tomada de decisões de preços, isto devido a instabilidade do
valor monetário. Como os custos monetários dos diversos 1nsu _
mos alteram-se frequentemente, em especial nos períodos de in
fIação mais acentuada, a manutenção das estruturas de custos a
tualizadas,para a fixação dos preços de venda e acompanhamento
das margens de lucratividade,passa a ser um dos problemas mais
alarmante da administração empresarial.

As constantes elevações nos preços dos
insumos requerem que a empresa reajuste os preços de venda de
seus produtos de forma mais constante e, por conseguinte, a
atualização das estruturas de custos dos produtos passa a ser
uma atividade quase que rotineira, exigindo, porém, esforços r!
dobrados por parte dos profissionais que atuam na área de apu-
ração e controle dos custos.

Embora possua um sistema de contabili
dade de custos bem estruturado para fins contábeis e fiscais ,
a empresa analisada, como é natural, não baseia seus preços de
venda com base nas informações geradas por este sistema, espe-
cialmente as referentes a mensuração de valores monetários, 1S
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to devido ao fato do sistema cont~bil estar estruturado com ba
se em valores históricos ou efetivos. Há plena conscientização
de que os custos relevantes ~s decisões de preço sao os custos
a serem incorridos para a reprodu~-u dos artigos vendidos e, e
exatamente na estimativa desses custos futuros que repousa a
grande problemática da administração da empresa que serVlU de
base para este estudo para a fixação dos preços de venda de
seus produtos e para o acompanhamento das margens de lucrativi-
dade obtidas.

o capítulo seguinte será todo ele dedi
cado à problemática da fixação dos preços de venda através dos
custos em conjuntura inflacionária, ocasião em que procurare _
mos dar ênfase à atualização dos custos relevantes. A situação
específica da Indústria de Tapetes Bouclê Ltda. servirá como va
lioso subsídio às explanações e alternativa que se apresentará,
todavia, cumpre salientar, que não se procurou obter respostas
aos problemas por ela enfrentados, mas sim aproveitar o exemplo
dela para procurar desenvolver uma metodologia alternativa, de
natureza genérica, para a atualização das estruturas de custos,
de modo que se possa aplicá-la num contexto mais abrangente,se~
pre que assim for possível.



VI - DETERMINAÇÃO DE CUSTOS ~ PREÇOS DE
/ VENDA EM CONJUNTURA INFLACIONÁRIA

INTRODUÇÃO

No final da década de 30, os economis
tas Hall e Hitch [1] se preocuparam em determinar através de
uma pesquisa feita, por questionários, a maneira pela qual as
grandes empresas estabeleciam seus preços de venda. Esta pe~
quisa realizada na Inglaterra, cobriu 38 empresas, das quais
38 eram industriais, 3 varejistas e 2 empresas de construção.
Das 33 empresas industriais, 15 produziam bens de consumo, 4
bens intermediários, 7 bens de capital e 7 téxteis.

O trabalho de Hall e Hitch, juntamen-
te com outros trabalhos de pesquisas realizados com o mesmo ob
jetivo, chegaram a resultados bastatite pertubadores para o co
nhecimento econômico convencional. A principal constatação foi
a de que os administradores das organizações empresariais usa
vam regras empíricas, baseadas, principalmente, em informações
de custos, em suas decisões de fixação de preços de venda.

Esta constatação adquire importância
especial numa economia sujeita, como é a nossa, a um processo
inflacionário, porquanto, nessa conjuntura, a venda do produto
a preço superior aos custos de aquisição e/ou fabricação pode
determinar a ilusão monetária da venda com a existência de lu
cros.

Como a grande maioria dos administra-
dores das empresas, tanto em nosso país, como em outros, ten _
dem a orientar sua política de determinação de preços de vend~

[1] - HALL, R.L., HITCH, C.J., "Price Theory and Economic Beha-
viour", Oxford Economic Papers, 1939.
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na maior parte dos casos, a partir da consideração de custos,
evidente a necessidade de se tomarem precauções especiais na

-e
de

terminação dos preços de venda em conjuntura inflacionária,tendo
em vista a desvalorização da unidade monetária.

O custo é a somatória de remuneraçao aos
fatores incorporados pela empresa para a produção e comercializa
ção de seus produtos. Cada um desses fatores tem um preço, que
representa o seu valor monetário. Tendo em vista a instabilidade
desse valor monetário, em épocas inflacionárias, torna-se neces-
sário que a administração da empresa passe a adotar um mecanismo
de atualização dos valores monetários de custos, a fim de deter-
minar seus preços de venda de forma mais racional e segura.

Entretanto, em tal conjuntura, nem to
dos os custos sobem ao mesmo tempo, na mesma proporção e com 1

gual velocidade, o que torna de importância crucial um estudo
sistemático do comportamento de cada um dos componentes do custo
total. ~ exatamente o complexo desse fenômeno que tem dificulta-
do sobremaneira ~ administração da empresa, de manter um sistema
de informações de custos relevantes atualizados, levando-a, fre
quentemente, a adotar políticas irrealistas na fixação dos pr!
ços de venda de seus produtos.

À medida que a inflação aumenta, o cus
to também se eleva. O impacto sobre o custo da mão-de-obra, dos
materiais e outros insumos faz com que o empresário necessite a~
mentar o seu preço de venda, para neutralizar a elevação dos cus
tos. Mas como já mencionamos, o fenômello da inflação encerra mui
tos elementos, provocando mutações complexas em relação ~ estru-
tura econômica e financeira da empresa, cujos efeitos nao sao
simplesmente identificados, a não ser que se apliquem análises e
critérios próprios ~ correta identificação de seus efeitos, a
fim de reestabelecer os resultados reais, do ponto de vista de
custos, preços e lucros.

O efeito da inflação sobre os preços re
lativos, muitas vezes, nao se torna previsível nem mesmo para o
administrador mais sofisticado, o que o impede de poder reajus _
tar os próprios custos e preços finais de seus produtos, muito
menos de controlar os de seus concorrentes, ou ainda, tornar po~
sível o investimento em atividades alternativas nas quais pode
investir.

~ imperioso notar, ainda, que até os
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administradores das empresas bem informados e dotados de conheci
mentos acima da m~di3, estão, frequentemente, limitados nas suas
decisões sobre preços de venda, pelas decisões de seus próprios
concorrentes. Com efeito, se em determinado ramo de atividade da
economia, a grande maioria dos responsáveis pelas decisões de
preços, adotam, sem o perceber, preços que urna análise mais refi
nada conseguisse provar serem antieconômicos, pode a eventuais
administradores mais bem informados, ser difícil adotarem os
preços indicados pela análise, pelo menos enquanto persistirem
os demais.

InGmeros trabalhos foram desenvolvidos
nos Gltimos anos sobre os conceitos e as formas de medida dos
resultados empresariais, quando da oscilação de preços específ~
cos e da variação do poder aquisitivo da moeda. Algumas t~cnicas
têm sido desenvolvidas para a solução desse problema, tais corno
a contabilidade a nível geral de preços ("price Lev eI accouting"),
a contabilidade a valores correntes e de reposição, a indexação
apenas de ativos imobilizados e, recentemente no Brasil, a corre
ção monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido das
empresas.

~ indiscutível a validade de tais estu
dos, entretanto, o fato ~ que eles têm sido desenvolvidos com o
objetivo de proceder adaptações ã realidade inflacionária dos
procedimentos contábeis mais tradicionais, a fim de que a clenci
a contábil seja apta a apresentar os resultados reais do empree~
dimento empresarial. O administrador da empresa, entretanto, tem
urna preocupação fundamental, a de determinar os preços de venda
de seus produtos. A contabilidade ao apurar o resultado, ainda
que real, da atividade empresarial, possibilitará determinar se
as decisões tomadas no passado, no tocante ã fixação dos preços
de venda, permitiu ã empresa recuperar a totalidade dos gastos
incorridos na produção e comercialização, realizando ademais um
retorno justo aos investimentos realizados. Contudo, esta será
urna constatação lia posteriori". O preço de venda tem que ser fi
xado antecipadamente, na maioria das vezes, e a insuficiência do
preço apresenta-se com um caráter definitivo e irrecuperável.

A antecipação da permanência da infla
çao, menos como expectativa mais como uma informação para a toma
da de decisão ~ um dado que nao pode ser ignorado pela adminis _
tração da empresa na formulação de sua estrat~gia empresarial em
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geral, e na fixação dos preços de venda, em particular.
A empresa que estiver operando num am

biente de custos agudamente ascendentes pode se defender desta
compressão de diversas formas. Segundo Lietaer [2] ela pode
conseguir isto, através da combinação de uma ou mais de quatro
es tra tégia s de fens ivas: a adminis tração pode ~1!m.e_nta r os pr~
ços de venda; pode reorganizar tanto os fornecedores como os
- - I -- ..._.~- -

mercado~,_no próprio país e no exterior; pode adaptar o~pro -
cessos _de-p-:r:Qdução,para minimizar a inflação de.. seus insumos,.-.-._-- ~.----------
e pode modificar o "mix" de seus produtos.

Dessas quatro estratégias o aumento
dos preços de venda é a manelra mais fácil e óbvia, sendo mes-
mo a mais usual, para proteger os lucros contra ã inflação. No
entanto, esta estratégia, embora aparentemente simples, envol-
ve alto nível de responsabilidade empresarial, pois, dependen-
do da metodologia adotada para os reajustes dos preços, seu r~
sultado poder5 ou contribuir para incrementar o processo infla
cionário existente na economia, ou contribuir no sentido con
trário. Se os esforços forem carreados para a diminuição do
ritmo inflacionário, esta vantagem terá correspondido a parce-
la de responsabilidade da empresa junto ã sociedade.

CUSTOS RELEVANTES NA FIXACÃO DE PRECOS EM CONJUNTURA INFLACIO-
NÁRIA

O capital investido em uma empresa e~
tá em constante movimentação, decorrente das operações realiz~
das em sucessivos ciclos, no término dos quais ele assume a
forma monetária, pelas entradas e saídas de recursos financei-
ros. Ao retornar ã empresa, 'mediante o recebimento das vendas,
o capital deve ter a mesma capacidade financeira anterior, em
termos de volume físico de produção, ou em outras palavras, de
ve ter o mesmo poder de compra que possuia em período anterioL
Se aSSlm nao ocorrer, por efeito da inflação, a empresa estará
se descapitalizando.

Assim, podemos considerar que a desva
lorização monetária ocorre quando o capital retornando a empr~

[2] - LIETAER, Bernard A., "Pre are Sua Em resa Para a Inf:a -
050", em Biblioteca Harvar e Adm~nistraçao e Empresas
Sãõ Paulo, Abril-Tec Editora, 1977, Vol. 4, N9 13.
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sa, pelo recebilnento das vendas, nao tem capacidade financeira
suficiente para financiar a reincorporação do mesmo volume fi
sico dos produtos que [oram desincorporados nas operações de
venda.

Todos concordam que a empresa tem o
direito de repor ou recompletar os seus estoques pela receita I
proveniente das vendas que realizar, a fim de manter a sua
subst~ncia patrimonial. Assim sendo, o preço de venda de um
produto deve alcançar em conjuntura inflacionária, pelo menos
um valor compativel com o reembolso dos gastos normais efetiv!
mente realizados pela empresa, acrescido do montante necessarl

, -o para repor o estoque as proporçoes iniciais.
Sabe-se que urna empresa para se man -

ter no mesmo nivel, ou seja, vara manter a sua subst~ncia p!
trimonial, necessita recompletar sistematicamente o mesmo vol~
me de seu capital de giro (estoques, mão-de-obra a pagar,etc.),
e o mesmo volume de capital fixo (equipamentos, instalações
etc.). Ora corno o valor do mesmo volume de produção Cestoques+
mão-de-obra + gastos gerais) cresce monetariamente de periodo
para periodo e, corno o valor para recompletar o capital fixo
consumido cresce, tamb6m, monetariamente de periodo para peri~
do, ternos que um produto deve ser vendido pelo menos pelo cus-
to de reposição dos insumos consumidos nos processos de· sua
produção e comercialização, p01S, em caso contrário, a subst~n
cia patrimonial da empresa estará sendo corroida. Um simples e
xemplo evidenciará melhor tal enunciado.

Consideremos que urna empresa utilize
na produção de um certo produto, 300 unidades de um determina-
do material, que lhe tenha custado, por unidade, Cr$ 2.000,00.
Se a empresa considerar no cálculo do custo de produção e, co~
sequentemente, no preço de venda, o preço de custo histórico
do material, ou seja, Cr$ 2.000,00 p~r unidade, obterá cobertu
ra no total de Cr$ 600.000,00, importância esta que seria suf~
ciente para recompor o estoque de 300 unidades do material con
sumidas, caso não houvesse urna elevação do preço de custo do
referido material. Entretanto, se por decorrência da inflação,
a substituição do material consumido, só puder ser efetuada, !
través de urna nova compra, pelo preço de custo de Cr$ 2.200,00
por unidade, constataremos que a cobertura de Cr$ 600.000,00
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so será suficiente para recompor 272 das 300 unidades consumidas.
Para recompor plenamente o estoque do

material ao nível inicial, necessariamente, a empresa teria que
considerar no custo de produção e, em consequência no preço de
venda do produto, o valor do custo de reposição do material, ou
seja, o preço de custo que incorrerá na nova compra que efetuar,
que no exemplo apresentado, seria de Cr$ 2.200,00 por unidade.
Se assim procedesse, obteria uma cobertura total de Cr$660.000,00
suficiente para repor ao estoque as 300 unidades consumidas do
material, tendo em vista o valor do custo de reposição deste.

Em períodos inflacionários, o custo de
reposição, geralmente, é sempre maior do que o custo histórico ou
efetivo. Isto porque o custo histórico refere-se ao período de
aquisição ou de aplicação, ou seja, refere-se a uma época "V"
qualquer. a custo de reposição, no entanto, refere-se ao cusio de
um período futuro, "V+N". Representando "N" a variação do custo,
a maior, decorrente da instabilidade da moeda, constatamos que
"V+N" (Custo de Reposição), será maior do que "V" (Custo históri
co) .

Temos indicado que a noçao de custo de
repos1çao deve substituir a do custo histórico ou efetivo, para
finsdecisoriais, especialmente para ~ fixação dos preços de ven
da em conjuntura inflacionária. Todavia, ainda hoje, com uma ex
periência prolongada de convivência com o fenômeno da inflação ,
alguns preços de venda são baseados em custos efetivos, e por
esta razão, se tem observado uma insuficiência manifesta de cer
tos preços, que não chegam a assegurar a reposição dos produtos
vendidos. Evidentemente, esta situação constitui um contrasenti-
do, pois, não se deve esquecer que se uma empresa compra parave~
der, vende, também, para comprar.

a administrador deve, portanto, plane _
jar para a continuidade das operações da empresa, baseando suas
decisões de preços nos custos de reposição. Procedendo de qual-
quer outra maneira estará desconsiderando os efeitos econômicos
reais devido ~s mudanças no valor da unidade monetária, como nos
afiançam Neuner e Deakin.[3]

A fixação do preço de venda com base em
estruturas de custos efetivos conduz ~ empresa, em conjuntura 1n
flacionária, a reduzir progressiv~mente sua atividade, em função

[3] - NEUNER, J.J.W., DEAKIN, E.E., "Cost Accouting: PrincipZes
and Practice", Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 1977 ,
p. 638-39.
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de seus melOS de tesouraria, determinando uma liquidação grad~
aI, mas segura, operada, aparentemente, em proveito do consuml:.
dor. Aparentemente, porque o pr6prio consumidor seri prejudic!
do por tal pr~tica, na medida em que as suas necessidades dei
xarão de ser plenamente satisfeitas, tendo em vista ~ pr6pria
redução da atividade da empresa.

Ademais, tal prática de fixação de
preços com suporte em estrutura de custos defasada no tempo
tem como resultado falsear o jogo da concorrência, benefician-
do as empresas mais antigas, com custos nominais menores, mas
não real. Partindo dessa base de custo irreal, as empresas que
assim procedem, como bem observou Massonat [4] ,realizam um
verdadeiro "duping" do qual não obtêm nenhuma vantagem. As
noções de preço justo e concorrência leal desaparecem e, assim
se explicam muitas das diferenças, com frequência importantes,
que existem entre preços estabelecidos, em períodos inflacioni
rios, para produtos análogos, elaborados por empresas com es
truturas similares.

A fim de evitar a perda da capacidade
de compra do capital da empresa e mesmo coibir as consequências
nefastas advindas da prática de fixação de preços de venda com
base em estruturas de custos irreais, ~ necessário que se rec~
nheça, necessáriamente, os níveis futuros dos custos, de modo
a incluir nos preços de venda, com oportunidade, a margem de
cobertura de preço dos materiais, da mão-de-obra, dos impostos
e demais gastos, que serão incorridos pela empresa para a pro-
dução e comercialização de seus produtos.

A antecipação da permanência da infla
çao, pelo menos no horizonte de curto prazo, coloca a adminis-
tração da empresa diante da necessidade de desenvolver uma po-
lítica de preços que possibilite a manutenção da substância p!
trimonial da empresa, em períodos de instabilidad~ monetária ~
Nestas circunstâncias acentua-se o aspecto da relevância na
determinação de custos para a fixação dos preços de venda.

ATUALIZAÇAO DAS ESTRUTURAS DE CUSTOS

Uma das dificuldades mais s~rias com

[4] - MASSONAT, Pau l-;, "Las Variaciones de la Moneda y de los
Precios: Re ercusiones en la contabilidad en el uncio
namento e las empresas", Barcelona, E itora Sagitario ,
1965, p. 140.
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que se defrontam as empresas, que operam em conjuntura inflacio
niria, ~ a de manter atualizada a estrutura de custos, relevan-
tes ao processo decisório de fixação dos preços de venda de
seus produtos, isto devido à vulnerabilidade dessas estruturas
às variações do poder aquisitivo da unidade monetiria. As cons-
tantes e acentuadas elevações nos preços dos insumos, caract~i~
tica de uma conjuntura inflacioniria, requer a sistemitica atua
lização das estruturas de custos, pois, em caso contririo, a ad
ministração da empresa deixari de contar com um instrumento va
lioso e mesmo imprescindível para subsidiar o processo de toma-
da de decisões, especialmente, as relacionadas com à fixação de
preços de venda e ao acompanhamento das margens de lucrativida-
de.

Em tempos normais, isto ~, em períodos
de estabilidade monetiria, a manutenção de estruturas de custos
atualizadas promove s~rias dificuldades, as quais são agravadas
e multiplicadas quando interv~m fatores monetirios exógenos.

Em efeito, tanto a pritica como a dou
trina, desde o momento que tomaram consciência dos processos que
acabamos de analisar, se esforçam em buscar um rem~dio definiti
vo, ou pelo menos, um que atenue as consequências funestas do
processo inflacionirio sobre às empresas, e assim foram aponta-
das diversas soluções parciais destinadas a resolver este ou a
quele aspecto do problema.

Algumas t~cnicas pa~ciais têm sido ado
tadas na busca de solução ao problema da adaptação da empresa ao
meio ambiente inflacionário. Atualmente sabemos que grande ~ o
número de estudiosos que procuram enfrentar tal realidade, mas
infelizmente, ainda não se atingiu o ponto doutrinirio ideal e
nem se conseguiu, por enquanto, uma metodologia de atualização
dos custos, isenta de controv~rsias.

O que na realidade encontramos sao aI
guns sistemas ~íbridos, cujos efeitos não conseguiram evitar as
falhas t~cnicas, de diversas naturezas. Reconhecemos, todavia,
a dificuldade que o assunto encerra para que se possa ter uma
"estrutura real", atrav~s de alguma forma de ajuste, que pos-
sa ser considerada satisfatória.

TSCNICAS DE ATUALIZAÇAO DAS ESTRUTURAS DE CUSTOS

Após a colocação do problema com que
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se defrontam as empresas, é conveniente que se faça um breve c~
mentário sobre as principais técnicas utilizadas para ã atuali-
zação das estruturas de custos, para posteriormente, tentarmos
apresentar uma técnica de atualização alternativa.

Entre as técnicas utilizáveis na prát~
ca administrativa para a atualização das estruturas de custos,
em razão da elevação dos preços dos insumos, uma que tem largo
emprego consiste em agregar ao custo histórico, apurado conta-
bilmente, uma certa margem de segurança, destinada a compensar
as elevações dos preços dos insumos ocorridas ou que porventura
venham a ocorrer no futuro. A atividade econômica intensa e
quase eufórica que costuma caracterizar os períodos inflacioná-
rios, facilita a aceitação por parte da clientela dessas altas
que se refletem nos preços de venda dos produtos. Trata-se, co~
tudo,de uma reação empírica que nao procede de nenhuma concep _
çao teóriéa: cada um se esforça em seguir o movimento de alta
que observa ao seu redor. As elevações dos preços de venda, pr~
ticadas em consequência de tal sistemática de atualização dos
custos, são, em geral, extremamente arbitrárias e podem ser in
suficientes ou bem excessivas, e, nesta última hipótese, consti
tuem elemento incrementador do processo inflacionário.

Outra técnica, amplamente utilizada no
passado, sendo ainda hoje adotada por certas empresas, consiste
em transformar o valor do custo histórico de um determinado pe-
ríodo em um certa moeda-teórica, considerada mais estável, co
mo, por exemplo, a moeda-ouro. ~ prática comum, também, repre _
sentar a estruturá de custos de um certo período tomado como ba
se, em moedas estrangeiras, e nesse caso, o dólar americano tem
tido a preferência. Visa-se com isto manter paridade das estru-
turas de custos com moedas estrangeiras, consideradas mais es
táveis. Técnica semelhante reside na conversão das estruturas
de custos para números de ORTN (Obrigação Reajustável do Tesou-
ro Nacional), a qual é realizada através da divisão dos custos
de um período base considerado pelo valor nominal de uma ORTN ,
vigente naquele mesmo período.

Estas técnicas de atualização dos cus-
tos, com base em alguma moeda-teórica considerada, têm como van
tagem principal a simplicidade de aplicação prática. Como as e~
truturas de custos passam a ser representadas por uma moeda fIe
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xível, a atualização daquelas se processa de forma rápida e
com uma mecanicidade muito simples, bastando para tanto, que
se converta as estruturas de custos aos valores atuais da
moeda-teórica considerada.

P~ra aperfeiçoar estas t~cnicas de
atualização, tem-se recorrido, muitas vezes a índices mais
complexos, tais como o fndice Geral de Preços (IGP), o fndi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e outros, a fim
de se eliminar os fatores especulativos e at~ mesmo os de na
tureza política que normalmente interferem nas referidas moe
das-teóricas , e que tendem a intensificar-se com os do p~
der aquisitivo da mdeda nacional.

A experiência tem demonstrado, con-
tudo, que inclusive a adoção de índices mais complexos par a
atualização das estruturas de custos nao satisfazem plename~
te as necessidades da prática, pois, sao incapazes de tradu-
zir as disparidades existentes entre os diversos elementos
que compoem o custo total. Al êm do mais, os mc remen tns de
custo de cada fator, geralmente, crescem a_sa!!~ razão p~
la qual não se pode aplicar índices gerais que crescem gr~
~ativamente, posto que seguem as circunst~ncias gerais. ~
~abido que cada produto ou serviço na economia tem um tipo de

~--

reajuste de preços. Atualmente, no caso brasileiro, os'salá-
rios sobem no mínimo uma vez por semestre. Os serviços públ~

Jcos, em sua maioria, tamb~m são reajustados duas vezes por
ano. No outro extremo, os hortigranjeiros são reajustados d~
áriamente. No intervalo entre reajustes semestrais e diários,
situa-se a maior parte dos produtos e serviços. Os preços dos
produtos e serviços são, então, reajustados de períodos em
períodos. -Assim, os preços específicos comportam-se como uma
escada: depois de uma elevação de preço este se mantem por
certo período, at~ nova elevação. A figura 6.1 representa em
forma gráfica o comportamento dos índices específicos de pr~
ços em contraste com os índices de variações gerais.

Pelo exposto, verifica-se que toda
t~cnica que vise atualizar as estruturas de custos, aplican-
do a um custo histórico, de certo período, um coeficiente de
desvalorização da moeda, resulta inexato, na medida em que
generaliza o impacto das variações dos preços a todos os ele
mentos de custo.
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Figura 6.1 - REPRESENTAÇÃO DOS fNDICES GERAIS E ESPECrFICOS
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Resulta, pois, necessário introduzir
nas técnicas de atualização das estruturas de custos, correti
vos ou regulamentações, destinadas a atender de forma partic~
lar e específica a influência exercida sobre a exploração em
presarial pelos movimentos da moeda e dos preços dos insumos.

TEORIA DO CUSTO DE REPOSIÇÃO: UMA SOLUÇÃO?

Diante da ineficácia das técnicas ex
postas anteriormente, para a atualização das estruturas de
custos, para fins decisoriais, uma teoria de natureza econôm~
ca tem sido desenvolvida como possível solução: a Teoria do
Custo de Reposição.

A sistemática de atualização das es
truturas de custos pela Teoria dO,Custo de Reposição vai além
da simples correção monetária dos custos históricos, podendo,
inclusive ser aplicada na hipótese de uma estabilidade do ní
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vel geral de preços da economia, permitindo, dessa forma, ell
minar a incidência dos movimentos individuais de preço, atri-
buíveis a fatores economlCOS.

A noção do custo de reposição abando
na toda referência ao passado, para levar em consideração ap~
nas a conjuntura atual e futura. Esta metodologia apresenta a
grande vantagem de se adaptar a situação particular de cada
empresa, refletindo as disparidades individuais das varlaçoes
dos preços de cada um dos insumos aplicados pela empresa, pa-
ra a obtenção de receitas.

Entende-se por custos de reposição a
queles que a empresa deverá incorrer para substituir os comp~
nentes do capital utilizados na produção e comercialização de
seus produtos. Trata-se, pois, não de um custo atual, mas sim
de um custo futuro e, por essa razao, seu cálculo torna-se di
fícil, com probabilidade de exatidão aceitável, porquanto, os
custos estarão sujeitos a evolução futura, dependendo de fat~
res econômicos, monetários e igualmente do progresso técnico.

Q termo custo de reposição, na verd~
de, apresenta uma série de significados distintos, sendo, to
davia, aceito pela maioria dos estudiosos que o custo de rep~
sição de um bem é o custo corrente de um ativo idêntico ou o
cus~o equivalente dos serviços gerados por aqueles ativos. O

custo de reposição representa, pois, o valor corrente somente
quando for uma boa aproximação daquilo que um ativo (ou servl
ço) idêntico custaria no mercado, ou seja, o custo relevante
é o valor de troca de aquisição do bem. [51

Cabe ressaltar, entretanto, que mUl-
to embora os custos de reposição funcionem como uma boa apro-
ximação dos valores correntes, nem todos os métodos para a
determinação do valor de reposição se apresentam igualmente
satisfatórios. Muitas vezes na ausência de um mercado para a
quele tipo de ativo ou serviço determina-se o valor corrente
de reposição pela aplicação de números-índices gerais aos va-
lores originais de custo. Verifica-se, nesse caso, então, que
quanto maior o tempo decorrido desde a data da aquisição, mai
or a imprecisão resultante do uso dos valores originais de
custos corrigidos.

[51 - HENDRIKSEN, Eldon S., "Accouting Theory", Richard D. Ir
win, Inc., Homewood, Illinois, 1977, p. 364.
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Assim, embora a metodologia do custo
de reposIçao satisfaça plenamente as exigências de uma explo-
ração racional, pois, assegura uma rotação normal dos capita-
is, garantindo para a empresa a manutenção do seu potencial fi
sico de produção, apresenta do ponto de vista de aplicabilid~
de prática, no entanto, sérias restrições.

A sua aplicação aos gastos indiretos
de fabricação, por exemplo, revela-se praticamente impossível,
em razão da amplitude e heterogeneidade desses gastos, o que
dificulta sobremaneira a determinação da evolução dos valores
de reposição para os mesmos.Por outro lado, a adoção integral
do conceito do custo de reposição para à atualização das es
truturas de custos para fins decisoriais, necessáriamente,irá
requerer a manutenção de um complexo sistema gerencial de in
formações, cujo custo, certamente, suplantará os benefícios
advindos da utilização dessa sistemática de atualização, o
que de certa forma a torna inviável, também, do ponto de VIS-
ta econômico.

Como já demonstramos a inflação pr~'
voca a descapitalização daquelas empresas que baseiam seus
métodos de fixação dos preços de venda com base em informação
de custos históricos, sem se preocuparem com os ajustes nece~
sários, visando a manutenção do capital aplicado no empreend~
mento. Temos constatado, também, que algumas técnicas de atu~
lização dos custos têm sido empregadas para os ajustes neces-
sários, sem contudo, apresentarem resultados que possam ser
considerados satisfatórios, tanto do ponto de vista técnico-e
conômico, quanto do ponto de vista de sua aplicabilidade na
prática empresarial. ~ urgente, pois, a nec~ssidade do desen-
volvimento de novàs técnicas de atualização das estruturas de
custos para fins decisoriais, especialmente, às decisões de
fixação dos preços de venda, que possam ser aplicadas de for
ma simples, a fim de serem passíveis de aplicação prática.

Nesse sentido, procuramos desenvol _
ver uma técnica alternativa para a atualização dos custos em
conjuntura inflacionária. A técnica proposta na verdade nao
traz nenhuma inovação digna de nota, pois, procurou-se a pa!
tir das técnicas atuais, expostas anteriormente, aproveitando
as vantagens inerentes a cada uma delas, dE~senvolver uma meto
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dologia de atualização das estruturas de custos prática e fun
cional. Podemos mesmo considerar que o que se apresenta a
seguir são alguns delineamentos para uma análise mais acurada
das estruturas de custos relevantes ã tomada de decisões.

SOLUÇÃO ~LTERNATIVA PARA ~ ATUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CUSTOS

Como tivemos oportunidade de ressal -
tar nas páginas anteriores, o único critério que realmente as
segura a manutenção do potencial físico de produção da empresa
é o custo de reposição. Todavia, a aplicabilidade deste concei
to para a atualização das estruturas de custos encontra sérios
obstáculos. Por outro lado, as técnicas utilizáveis para a atu
alização dessas estruturas com base na variação verificada em
algum índice econômico geral ou em alguma moeda-teórica consi-
derada, embora tenham uma mecanicidade muito simples, no que
tange a sua aplicabilidade prática, resultam inexatas na medi-
da em que generalizam o impacto das varlaçoes de preços aos di
versos componentes do custo total.

Infelizmente, ainda nao se encontrou
a metodologia ideal, que ao mesmo tempo permita a total prote-
ção da empresa contra as variações do poder de compra da moeda
e que, possa ser aplicada de forma funcional, com baixo custo
operacional e que possibilite, ainda, a atualização das estru
turas de custos no menor prazo de tempo possível.

Qualquer tentativa que se faça neste
sentido, indubitavelmente, será alvo de críticas, por não aten
der plenamente aos ditames de uma técnica mais rigorosa e qui
ça mais verdadeira. Entretanto, este é o risco que devemos as
sumir ao procurar representar uma realidade de forma simplifi-·
cada, ainda mais quando trata-se de uma realidade futura. E a
estrutura de custos para fins decisoriais, em especial, para
as decisões de preços de venda, devem refletir os custos futu-
ros, vale dizer, devem representar os custos a serem incorr~os
pela empresa em certo período futuro.

Em relação ã fixação dos preços de
venda nao existem formulações definitivas e inquestionáveis p~
ra indicar, inequivocamente, qual a melhor forma de decidir
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quanto aos custos relevantes, ou melhor, quanto a forma de ap~
ração desses custos. Em uma conjuntura inflacionária essa situ
ação ambígua é ainda mais real.

o IMPACTO INFLACIONÁRIO - ASPECTOS PARA ESTUDO

Ao analisarmos o impacto da inflação
sobre a estrutura de custos, dois ângulos da mesma problemát~
ca se nos apresentam: a inflação propriamente dita, medida p~
la variação do nível geral de preços da economia e as mudan _
ças relativas de preços dos fatores envolvidos na produção e
comercialização dos produtos e serviços da empresa.

A distinção entre mudanças relativas
de preço e custo e inflação tem sido caracterizada por confu-
são em vários contextos diferentes. A taxa de inflação refere
se a um aumento geral de preços e pode ser encarada como uma
média ponderada de todas as mudanças de preços que ocorrem em
uma economia inteira em determinado intervalo de tempo. Dois
importantes aspectos desta noção são: primeiro, que a ponder~
çao no cálculo represente os respectivos volumes de trans~ões
nos quais ocorrem mudanças dos preços nas unidades individua-
is; segundo, mesmo que o nível geral de preços da economia es
teja subindo, sempre haverá muitos preços específ~cos que es
tarão subindo a taxas mais elevadas ou mais baixas do que o
nível geral de preços - em verdade, um número substancial p~
der-á até estar caindo. Pode-se afirmar, então, que o aumento
no nível geral de preços da economia representa a média arit-
mética ponderada de múltiplas mudanças relativas de preços,as
quais tipicamente serão caracterizadas por um significante
grau de dispersão em torno da média.[6}

Julgamos oportuno transcrever a opi-
nlao encontrada no"Report of The Inflation Accouting Comitee",
acerca do assunto: "O entendimento da natureza das mudanças em

custos e preços e da inflação é fundamental. A falta de ente~

dimento destes aspectos básicos têm tornado o problema da an~

lise das implicações da instabilidade de preços na empresa

[6} - LAWSON, G.H., RAIMOND, P., "Impact of Relative Price
Changes On The One Year Budget", In Mannagement Accou
ting - Parte II - fevereiro/19?6.
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parecer confuso e dif{cil".{?}

Mudanças no preço dos bens e serviços
podem ser avaliadas por observações individuais ou pelo uso de
índices. Um índice mede a mudança no nível médio de preços de
um grupo particular de bem ou serviço e, é de uso limitado na
determinação da mudança no preço de outros bens e serviços. Um
índice geral de mudanças de preços ou do "poder de compra" do
dinheiro é de uso prático pequeno e os conceitos de "mudanças
gerais de preços" e o "poder geral de compra do dinheiro" nao
são quantificáveis. O termo inflação descreve uma situação on
de o movimento no nível médio de preços dos bens e serviços
num período é ascendente. Porém, o movimento médio de preços
e a taxa de inflação variarão para diferentes indivíduos e
entidades do país, de acordo com a seleção de bens e serviços
que eles compram. O mesmo ocorre com os produtos e serviços e
laborados por uma empresa. Cada qual tem a sua própria infla-
ção, dependendo do composto de insumos agregados no processo de
produção e comercialização deles.

~ incorreto, pois, considerar que um
índice amplo, como o Tndice Geral de Preços, possa ser uma me
dida da taxa de inflação igualmente apropriada a todos os indi
víduos e entidades, assim como para todos os custos incorridos
pela empresa.

MEDI CÃO DO TNDICE DE INFLACÃO DE UMA EMPRESA

Dois componentes distintos determinam
o índice pessoal de inflação de uma empresa: a mudança no índi
ce de preços de seus insumos e a mudança no índice do
de venda de seus produtos.

O índice de preços dos insumos mede o

preço

índice médio ponderado pelo qual os insumos da empresa estão
aumentando. Esse índice, em resumo, avalia o impacto da infla-
ção sobre o custo total da empresa. Analogamente, o índice do
preço de venda dos produtos mede o aumento de receita, que é
devido a elevação dos preços de venda dos produtos da empresa.

{?} - HER MAJESTY'S STATIONEY OFFICE, Cmnd.Document 6225, p.9.
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Esse segundo índice acompanha, portanto, a inflação de receita.
Esses dois índices sao as variáveis

críticas que a administração de uma empresa deveria examinar de
forma sistemática, quando fosse estudar o impacto dos preços as
cendentes sobre suas estratégias.

Uma vez que os lucros sao simplesmente
a diferença entre a receita e o custo totais, a empresa experi--menta uma poderosa compressão nos lucros, quando a inflação e
maior sobre os custos do que sobre a receita. Quando ambos os
índices são iguais, o fluxo de caixa e a margem de lucro da em
presa estão perfeitamente protegidos da inflação. Se os preços
de venda dos produtos sobem mais acentuadamente que os custos
dos insumos, então, os lucros deverão crescer.

Para atenuar o impacto da inflação, ou
mais precisamente, das mudanças relativas dos preços dos insu _
mos, a administração da empresa deverá procurar manter os dois
componentes do índice pessoal de inflação num equilíbrio adequ~
do, a fim de manter a integridade de seu potencial físico de
produção.

A solução alternativa que apresenta-se
para a atualização das estruturas de custos, auxiliará em muito
ã administração da empresa na busca do equilíbrio entre os dois
componentes básicos do índice de inflação próprio da empresa
Uma outra implicação importante da sistemática proposta é que
ela contribuirá para atenuar o processo inflacionário, pois,pr~
piciará o efetivo reajuste dos preços de venda com base exclusi
va no índice inflacionário dos insumos da empresa, através da
adoção do índice de preços destes.

ATUALIZAÇAO DO CUSTO DO MATERIAL DIRETO

O material direto, geralmente, repre-
senta uma parcela significativa do custo total de produção
justificando um trabalho mais acurado para a atualização dos
custos deste insumo de produção. Por sua relevância, na maior!
a dos casos, juLgamos que o PTincípio do custo de reposição de
ve ser adotado, na medida do possível, para o procedimento de
atualização do valor monetário dos gastos efetuados pela em
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presa com os materiaIs diretos.
O custo de reposição de um determinado

ítem de material direto refere-se ao preço corrente que a empr~
sa terá que pagar no mercado para adquirir um ítem idêntico, em
condições normais de compra.

Para a apuraçao do preço ou custo de
reposição do material direto, evidentemente, devera ser efetua
da uma tomada de preços junto ao mercado fornecedor desse insu
mo de produção. Quando na composição do produto o número de ~

1

tens de material direto aplicado for pequeno, pode-se fazer a
tomada de preços de forma individualizada para todos os ítens ,
correspondendo a um trabalho de coleta de informações relativa-
mente fácil. Contudo, o mesmo não ocorre quando na composição
do produto um número elevado de ítens de material direto se fi
zer presente. Neste caso o trabalho de apuração dos custos de
reposição de forma individualizada para todos os ítens, torna -
se não só bastante significativo, como também, impraticável, d~
do ao tempo que será despendido e ao elevado custo operacional.
Nestes casos, é aconselhável e até mesmo justificável pesquisar
apenas o preço de reposição de alguns ítens, que comporao uma
amostra. Dessa forma, a atualização do custo de material direto
será realizada mais facilmente, bastando, para tanto, que se
mantenha registros especiais de custos de reposição para uma a
mostra de "ítens-chaves". Se forem mantidos registros cuidado -
sos para esses "ítens-chaves", as alterações globais do custo
de material direto poderam ser estimadas com precisão e com um
mínimo de burocracia.

Considerando que a administração da
empresa necessita de informações de custos por produto, a fim
de estabelecer preços de venda específicos, o controle dos ttens
chaves deve ser realizado, preferencialmente, por produtos, em
peças e materiais de produção.

Para que a amostra dos ítens-chaves se
ja a mais significativa possível deve-se escolher os ítens que
tenham um certo grau de significação em relação ao custo total

.do material direto. Na maioria dos casos é com certa facilidade
que se obtem uma amostra que representa de 70% a 80% do custo to
tal do material direto, composta por uma pequena quantidade de
ítens. Assim, por exemplo, no caso· da estrutura de custos dos
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tapetes de acrílico apresentada no capítulo V, constata-se que
apenas três ítens (fibra de acrílico, tela de polipropileno e
látex) representam cerca de 83% do custo total do material di
reto consumido na fabricação do referido produto.

Uma vez determinada a composição da
amostra dos ítens-chaves de material direto, os quais serão a
v~liados ou atualizados pelos respectivos val~r~A~~~osição.
&possível determinar o índice que indicará a variação do cus-
to de material direto observada entre o período de tempo toma-
do por referência e o período corrente. O referido índice p~
de ser representado de forma analítica como segue:

Imd =
Qa)
Qa)

onde:
Imd = fndice de Variação do Custo de Material

Direto
CRat= Custo de ~eposição do ítem ~, na data t

CRat_l= ~usto de ~eposição do ítem ~, na
t-l (período base considerado)

Qa = guantidade Física do ítem a, por unida-
de do produto.

data

Conhecendo-se a variação do custo de
material direto, através da amostra dos ítens-chaves, podemos a
fim de simplificar o processo de atualização do custo total de
material direto, por unidade do produto, aplicar o índice enco~
trado para a atualização dos demais ítens de material direto
que nao comporam a amostra dos ítens-chaves. Assim procedendo es
taremos considerando para os ítens de material direto que es
tiveram fora da amostra, um valor de reposição igual aos seus
respectivos valores no período base considerado acrescido do
percentual de variação verificado nos valores de reposição da
queles que comporam a amostra dos· ítens-chaves. Como resultado
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da sistemitica proposta podemos considerar que a estrutura de
custos dos produtos, no que se refere aos materiais diretos, é
atualizada em quase sua totalidade pelo critério do custo de
reposição, com pequena margem de erro.

Ass*, supondo que uma empresa descu -
bra que sua amostra de ítens-chaves representa exatamente 90%
do total de gastos com material direto aplicados em determina-
do produto,e se os custos destes ítens aumentaram de um perí~

4'do para outro, exatamente 10%, o valor do custo de todos os 1

tens subiri 9%, mesmo que não tenha ocorrido qualquer altera -
çao nos custos dos ítens que nao comporam a amostra de ítens
chaves.

A título de exemplificação pritica da
mecanicidade operacional da sistemitica proposta para a atual!
zação do custo de material direto, vamos considerar o caso dos
tapetes de acrílico, apresentado anteriormente no capítulo V.

Vamos considerar que a composição da
amostra de ítens-chaves para os tapetes de acrílico seja a a
presentada no quadro 6.1, no qual se faz constar as também as
quantidades física de cada ítem, por unidade do produto acaba-
do.

Quadro 6.1 - AMOSTRA DE tTENS-CHAVES DE MATERIAL DIRETO

tTENS DE MATERIAL DIRETO QUANTIDADE
QUE COMPOEM A AMOSTRA POR M2

1 - Fibra de Ac r i I ico .................. 0,874 Kgs.
2 - Tela de Polipropileno ••..........•. 0,135 Kgs.
3 - 0,567 Kgs.- Latex ..............................

Vamos supor que através de uma pesqu!
sa dos preços correntes no mercado, obteve-se os seguintes va
lores de reposição para os ítens da amostra do Quadro 6.1.

Fibra de Acrílico .......••. Cr$ 191,56 por Kg.
Tela de Polipropileno ..•... Cr$ 365,77 por Kg.
Lâr ex .......••......•...... Cr$ 60,60 por Kg.

Considiremos, ainda, que o período ba
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se de referência seja o mes de dezembro de 1980. Neste período
base de acordo com os dados apresentados no quadro 5.1, os .,.

1

tens da amostra considerada, apresentavam os seguintes valores
de custo por unidade: Cr$ 127,71, Cr$ 332,52 e Cr$ 60,60, res-
pectivamente, para a fibra de acrílico, tela de polipropileno
e látex.

Apricando-se a fórmula apresentada p~
ra o cálculo do índice de variação do custo de material direto,
temos que:

Irnd= [(0,874x 191,56) + (0,135x 365,77) + (0,567x 60,60)] = 1,3159
[(0,874x 127,71) + (0,135x 332,52) + (0,567x 60,60)]

Uma vez calculado o Imd basta multi
plicá-lo pelo custo total de material direto do período base
considerado (dezembro-1980), para se obter o custo total atua-
lizado para o período corrente. Assim, por exemplo, no caso da
estrutura de custo dos tapetes de acrílico o custo total de
material direto no período base era de Cr$ 230,41, logo o va -
lor deste insumo para o período corrente será dado por:

Cr$ 230,41 x 1,3159 = Cr$ 303,19

Toda a estrutura de custo, no que se
refere ao insumo material direto, poderá, então, ser atualiza-
da de forma individualizada por ítem, para refletir os novos v~
lores de reposição de cada ítem em particular, bastando, para
tanto, que se multiplique o Imd obtido através da amostra dos
ítens-chaves pelo custo respectivo de cada ítem no período ba
se considerado, excetuando-se, naturalmente, os ítens compone~
tes da amostra, que terão seus valores atualizados diretamente
pelos valores obtidos na tomada de preços junto ao mercado.

A adoção da metodologia de atualiza -
çao dos custos de material direto sugerida ê mais conveniente-
mente aplicável às empresas que fabricam um numero limitado de
produtos em grande volume. Pode ser aplicada, portanto, pelos
fabricantes de automóveis, produtos químicos, tapetes padroni-
zados, etc. Não funcionará muito bem em empresas que fabricam
muitos produtos, trabalhando sob encomenda. Em tais casos, os
produtos são fabricados intermitentemente e, na verdade, não
vale a pena manter o controle de ítens-chaves para cada produ-
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to. Nesses casos a administração estará, principalmente, int~
ressada na tendência geral dos custos, precisando de informa-
ções que lhe ajudem a fazer melhores estimativas dos custos
dos novos produtos a serem encomendados pela clientela. Se a
empresa fabrica uma grande variedade de produtos, por encome~
da, ser-lhe-á quase que impossível manter índices de variação
de custos para cada produto, mas pode elaborar o índice de um
produto composto, pois, sendo os vários produtos suficiente _
mente similares, as alterações do custo de cada um deve se
guir aproximadamente o padrão geral. Nesses casos, ainda, os
dados de custos seriam mais úteis se fossem classificados por
ítem de material direto e não por produtos.

ATUALIZAÇÃO DO CUS~O DE MÃO-DE-OBRA DIRETA

A atualização monetária do custo de
mão-de-obra direta pode ser com relativa facilidade procedida,
tambêm, pelo critêrio do custo de reposição, tendo em vista
que os salários pagos tendem a permanecer estáveis por perío-
dos relativamente longos, ao menos ê o que se tem observado no
caso brasileiro, quando só recentemente adotou-se o reajusta-
mento automático dos salários, em períodos semestrais, com ba
se na variação verificada no !ndice Nacional de Preços ao Con
sumidor.[8}

~ certo que a empresa poderá reajus-
tar os salários de seus funcionários em período de tempo me
nor do que o estabelecido oficialmente e em índices superio _
res aos do INPC. De qualquer forma, o custo ~e mão-de-obra di
reta ê perfeitamente controlável pela empresa, pelo menos no
curto prazo, justificando-se inteiramente a adoção do critêri
o do custo de reposição, como base para a atualização deste
insumo produtivo.

Assim, tendo em vista os períodos pr~
fixados para os reajustes salariais, quer por dissídios cole-
tivos, quer por reajustamento automático, quer, ainda, por i
niciativa da própria empresa, ê relativamente fácil a determi

[8} - O INPC - indice Nacional de Preços ao Consumidor -, foi
inst~tu{do no Brasil em 30/l0/?9, pela Lei N9 6. ?08 que
tambem instituiu o reajustamento semestral. Este {ndice
econômico é calculado mensalmente pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia Econômica - IBGE.
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naçao do custo de reposição da mão-de-obra, o qual é considera
do como o custo corrente suportado pela empresa pela utiliza-
ção do trabalho das pessoas que estão ligadas funcionalmente e
diretamente ao processo de produção.

Analogamente como se fez em relação a
atualização do valbr monetário do custo de material direto, p~
demos elaborar um índice que reflita a variação do custo de
mão-de-obra direta de um período a outro. Analiticamente pod~
se apresentar este índice através da seguinte expressão:

Imod =
Ta)

onde:
Imod = rndice de Variação do Custo de Mão-de-

Obra Direta
TRat = Taxa de ~eposição Padrão, referente ao

centro de custo "a" por unidade de tem-'po, no período corrente, t.
TRat_l = Taxa de ~eposição Padrão, referente ao-

centro de custo "~", por unidade de tem
po, no período base considerado, t-l.

Ta = Iempo Padrão, por unidade do produto,e~
timada para o centro de custo "a"

A título de exemplo de aplicabilidade
da sistemática proposta para a atualização do valor monetário
do custo de mão-de-obra direta, voltemos a considerar a estrutu
ra de custos dos tapetes de acrílico. A composição do custo de
mão-de-obra direta por metro quadrado deste produto, para os
diferentes centros de custos envolvidos em sua elaboração, em
dezembro de 1980 (período base considerado) está apresentada no
quadro 6.2.

Consideremos, ainda, que em virtude de
um acordo coletivo, as taxas salariais, por unidade de tempo p!
drão, em média, se apresentem no período corrente com os segui~
tes valores: Cr$ 113,00; Cr$ 113,00; Cr$ 126,00; Cr$ 126,00
Cr$ 100,00 e Cr$ 100,00, respectivamente, para a seção de tingl
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mento, fiação, "tufting", engomagem, corte e acabamento.

Quadro 6.2 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA POR
METRO QUADRADO DE TAPETE DE ACR!LICO - 12/80.

CENTROS DE CUSTOS TEMPO-PADRÃO TAXA-PADRÃO CUSTO
POR M2 P/UNID.TEMPO M.O.D.

Seção de Tingimento 0,100 hs. $ 81,00 $ 8,10
Seção de Fiação 0,466 hs. $ 81,00 $ 37,80
Seção de "Tufting" 0,050 hs. $ 90,00 $ 4,50
Seção de Engomagem 0,017 hs. $ 90,00 $ 1,50
Seção de Corte 0,025 hs. $ 72,00 $ 1,80
Seção de Acabamento 0,083 hs. $ 72,00 $ 6,00
TOTAL DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA Cr$ 59,70

Com base nas informações apresentadas
para os custos de mão-de-obra direta, pode-se, então, calcular
através da expressão algébrica apresentada na página anterior,
o índice de variação do custo de mão-de-obra direta. Assim te
mos:
Imod ~ [(O,10~xl:3)+ (Ot4~6x1p)+ (OLO~Oxl:6)+(01O~7~1~6)+ (0!0~5~1?0)+ (O,083xlOO)]

[(O,lOOx 8l)+(0,466x 8l)+(0,050x 90)+(0,017x 90)+(0,025x 72)+(0,083x 72)]

Imod ~ 1,394

Naturalmente, se o reajuste salarial
for da mesma proporçao para todos os centros' de custos, o índl
ce de variação do custo de mão-de-obra poderia ser calculado de
forma direta, contudo, tendo em vista a atual política salarial
do governo, que procura dar maior equidade salarial entre os
funcionários, o efeito do reajuste de salários tende a ser di
ferenciado para cada categoria funcional. Por esta razão julga-
mos ser' mais aconselhável adotar uma f6rmula mais abrangente p!
ra o cálculo do Imod, a qual permite evidenciar de forma parti-
cular o reajuste concedido a cada centro de custos, em média.

Cabe ressaltar, ainda, no que diz re~
peito a atualização do valor monetário do custo de mão-de-obra
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que a taxa-padrão de reposlçao deve ser determinada, por unid~
de do tempo-padrão, de forma ponderada, haja vista as diversas
categorias profissionais, a rotação da mão-de-obra com varia _
das datas de admissão dos empregados e, mais recentemente, de
vido a ocorrência de aumentos diferenciados entre funcionários
de um mesmo centro de custos.

ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO

A atualização dos custos indiretos de
fabricação promove uma complexidade bem mais acentuada do que
a verificada para a atualização monetária do custo de material
direto e mão-de-obra direta, isto devido ao grande número de e
lementos que o compoem e a heterogeneidade existente entre e
leso

Em tempos normais, isto é, em perío _
dos de estabilidade monetária, a massa dos custos indiretos de
fabricação de uma empresa varia relativamente pouco de um - p~
ríodo a outro, tendo-se a possibilidade de se determinar o
percentual que se há de somar ao custo direto para o cálculo do
custo total de produção. Trata-se de uma solução necessariame~
te parcial e aproximada, pois se procede a uma extrapolação do
passado para o futuro, mas suficiente para sua aplicação prát~
ca.

Todavia, em períodos inflacionários o
procedimento precedente não é válido, pois, não se verifica a
hip6tese da estabilidade relativa dos custos indiretos de fa-
bricação; estes últimos, arrastados pelos movimentos de preços
varIam em cada momento tanto nominal como realmente.

Se adotassemos a apropriação desses
custos com base, por exemplo, no custo da mão-de-obra direta e
se a atualização destes gastos indiretos fosse realizada toman
do-se por base a variação verificação no valor monetário do
custo da mão-de-obra direta, estaríamos sujeito a incorrer em
dois tipos de erros:

a) se o carregamento dos custos indi-
retos de fabricação for insuficiente, certamente, nao se pode-
rá cobrar mais do cliente, tendo em vista que na maioria dos
casos este é ajustado por antecipação;

b) se a base que foi utilizada para a
apropriação dos custos indiretos de fabricação aumentar de va
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lor, devido as condições de preço do mercado, o valor destes
a ser apropriado ao produto também aumentará, mesmo que nao
tenha ocorrido qualquer alteração nos custos indiretos de fa
bricação específicos.

A fim de sanar tais irregularidades ,
julgamos ser conveniente desvincular a atualização dos custos
indiretos de fabricação de qualquer outro elemento que porve~
tura se tenha utilizado para a apropriação destes gastos aos
produtos, em períodos passados.

Certamente, devido a heterogeneidade
dos elementos que compõem o custo indireto de fabricação a a-
doção do critério do custo de reposição seria desaconselhável
para a atualização dos valores monetários desses custos, ain-
da mais se observarmos a imensa gama de elementos envolvidos,
o que exigiria um volumoso trabalho de pesquisa e um alto cus
to operacional. Entretanto, na maioria dos casos reais, é po~
sível isolar da massa dos custos indiretos de fabricação aI
guns elementos de maior significação e que podem ser, com re-
lativa facilidade, atualizados pelo conceito do custo de rep~
sição. Para os ítens de menor significação e que geralmente r~
presentam a grande maioria dos elementos que compõem esta c~
tegoria de insumos, a adoção de uma sistemática de atualiza _
ção mais simples, embora menos realista, é plenamente justif~
cável, atendendo os requisitos de aplicabilidade e economici-
dade.

No caso da estrutura de custos dos ta
petes de acrílico, por exemplo, observamos que os custos ind~
retos de fabricação representam apenas 11,1% do custo total de
produção e 6,25% do custo total. A participação irrelevante de
tais gastos, que é comum também em outras empresas, não just~
ficaria uma sistemática de atualização individualizada para
cada elemento.

Como já nos referimos, é possível i
solar alguns elementos de maior importãncia, que representam
a grande parcela dos recursos aplicados neste tipo de gasto de
produção. Se efetuarmos um processo de peneiração dos compme~
tes do custo indireto de fabricação vamos identificar certos
ítens relevantes e que podem ser perfeitamente atualizados p~
lo conceito do custo de reposição. Na maioria dos casos, ain-
da, os elementos significativos podem inclusive ser quantifi-
cados fisicamente, o que torna o processo de atualização dos
valores monetários de custos mais racional e eficaz. São ex em
pIos de alguns gastos desse tipo: mão-de-obra indireta, a e
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nergia elétrica, os serviços de manutenção, os materiais indi
retos, entre outros.

No caso dos tapetes de acrílico, por
exemplo, constata-se que 56% dos custos indiretos de fabrica-
çao são representados, exclusivamente, pelos gastos efetuados
com a mão-de-obra indireta, a qual é perfeitamente controlá _
vel pela administração da empresa, podendo ser, portanto, a
tualizada em seu valor monetário pelo princípio do custo de
reposição, ainda mais que ela pode ser quantificada fisicamen
te por centro de custo e por unidade do produto.

No presente trabalho vamos nos ater
na atualização dos custos indiretos de fabricação pelo crité-
rio do custo de reposição apenas para a mão-de-obra indireta,
em razão deste insumo produtivo ser o mais significativo na
estrutura de custos dos tapetes de acrílico, que temos adot~
do para nossa explanação. Os demais elementos que compõem o
custo indireto de fabricação serão avaliados ou atualizados em
seus valores monetários por uma sistemática mais simples.

Sintetizando o critério proposto pam
a atualização monetária dos custos indiretos de fabricação t!
mos que para os Ítens relevantes e de fácil controle adminis-
trativo dever-se-á adotar o critério do custo de reposição
nos moldes já desenvolvidos para o material direto e mão-de-o
bra direta, ao passo que os demais ítens serão atualizados com
base em um Índice econômico geral, tal como o rndice Geral de
Preços (IGP), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Var
gas.

Adotando-se a sistemática propostap~
ra a atualização dos valores monetários dos custos indiretos
de fabricação, necessário se faz a remodelação desses custos,
para o caso específico dos tapetes de acrílico, a fim de que
se evidencie os elementos que serão atualizados pelo critério
do custo de reposição. No quadro 6.3 temos apresentada a estru
tura remodelada, para fins de exemplificação numérica da aI
ternativa sugerida.
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Quadro 6.3 - ESTRUTURA DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACÃO
POR METRO QUADRADO DE TAPETES DE ACRrLICO •

1 - MÃO-DE-OBRA INDIRETA 2-0UTROS C.IoF.
CENTRO-DE-CUSTO TEMPO-PADRÃo TAXA-PADRÃO TOTAL DA

POR M2 P/UNID. M.O.I. C.IoF. TOTAL
S.Tingimento 0,0173 hs. $ 120,00 $ 2,08 $ 1,57 $ 3,65
S.Fiação 0,0358 hs. $ 120,00 $ 4,30 $ 3,26 $ 7,56
S."Tufting" 0,0444 hs. $ 120,00 $ 5,33 $ 4,12 $ 9,45
S.Engomagem 0,0496 hs. $ 120,00 $ 5,95 $ 4,78 $ 10,73
S.Corte 0,0120 hs. $ 120,00 $ 1,44 $ 1,08 $ 2,52
S.Acabamento 0,0100 hs. $ 120,00 $ 1,20 $ 0,90 $ 2,10
TOTAIS $ 20,30 $ 15,71 $ 36,01

O Índice de varlaçao dos custos indire
tos de fabricação, pode, também ser apresentado de forma analÍ-
tica como segue:

Icif
[( ~ TRat . Ta)

=

onde:lcif = rndice de Variação do Custo Indireto de Fabri-
caça0

TRat = Taxa de Reposição Padrão de Mão-de-Obra Indire
ta, referente ao centro de custo "a", por uni:-
dade de tempo-padrão, no período cõrrente, !.

TRat_1= Taxa de Reposição Padrão de Mão-deObra Indire
ta, referente ao centro de custo "a", por unI
dade de tempo-padrão, no período base conside:-
rado, t-1.

Ta = Tempo-Paarão, por unidade do produto, estimada
para o centro de custo "a", em relação a mão _
de-obra indireta -

Vat_1 = Valor dos demais custos indiretos de fabrica
ção, por unidade do produto, incorrido no cen
!ro de custos "~", no período t-1.

IGPt = lndice ~era1 de Preços referente ao período t.
IGPt_1=.!.ndice -º.era1de Preços referente ao período ba

se t-1.
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o fndice Geral de Preços adotado na
fórmula de cálculo do Icif ,referente ao período corrente,
t , certamente, só poderá ser obtido por estimativas, tendo
em vista que a sua publicação pela Fundação Getúlio Vargas só
é efetuada lia posteriori", o que dificultaria em muito a ope-
racionalidade da sistemática proposta. Todavia, para simplic~
dade de adoção prática, poderá ser considerado o !ndice Geral
de Preços mais recente, que já se tenha disponível. Esta sim
plificação não apresentará resultado muito diferente daquele
que seria obtido através de um índice estimado para o período
corrente. Entretanto, devemos retroceder no tempo de igual fOE
ma para o rndice Geral de Preços referente ao período base m~
siderado. Assim, por exemplo, se para representarmos o perío-
do corrente for adotado IGPt_l, então, para representar o p~
ríodo base de referência deve-se adotar o IGPt_2' e assim
sucessivamente.

Considerando,por exemplo, que a tax~
padrão de mão-de-obra indireta para a estrutura de custos dos
tapetes de acrílio, apresentada no quadro 6.3, seja consider~
da no período corrente como sendo de Cr$ 168,00 por hora, p~
ra todos os centros de custos envolvidos e que o rndice Geral
de Preços seja de 300 e 330, respectivamente, para o período
base (dezembro de 1980) e o período corrente, teremos o se
guinte cálculo para o índice de variação dos custos indiretos
de fabricação, segundo a metodologia sugerida:

Icif = {Cr$ 28,41 + [Cr$ 15,71 x (330: 300)]}
Cr$ 20,30 + Cr$ 15,71

=

Icif = 1,2691

DETERMINACÃO DO fNDICE DE VARIACÃO DO CUSTO TOTAL DE PRODUCÃO

Uma vez calculado os índices de vari
açao dos três elementos que compõem o custo total de produção,
podemos, também, elaborar um índice mais geral, que determin~
rá a variação monetária ocorrida no custo de produção de um
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período para outro. Este índice geral pode ser obtido através
da seguinte fórmula:

Icp = [(Crnd x Imd) + (Cmod x Imod) + (Cc;f x Icif)]
Cmd + Cmod + Ccif

onde:
Icp = rndice de Variação do fusto Total de Produção

Cmd = Custo Total de ~aterial Qireto, por unidade do
produto, no período base considerado

Cmod = Custo Total de ~ão-de-2bra Qireta, por unidade
do produto, no período base considerado

Ccif = Custos Indiretos de fabricação, por unidade do
produto, no período base considerado

Imd = rndice de Variação do Custo de Material Direto
Imod= rndice de Variação do Custo de Mão-de-Obra Direta
Icif= rndice de Variação dos Custos Indiretos de Fabri-

caça0

Considerando as hipóteses levantadas p~
ra a atualização dos elementos do custo de produção dos tapetes
de acrílico que ternos tido exemp1ificada, o índice de variação do
custo total de produção seria dado por:

lcp = [(230,41 x 1,3159) + (59,70 x 1,394) + (36,01 x 1,2691)]
210fl1 + 59,70 + 36,01
l~,~l

lcp = 1,325

Corno podemos verificar, o custo total de
produção, no presente exemplo desenvolvido. sofreu urna elevação
de um período a outro de 32,5 %, ou seja o custo total de produ-
ção por metro quadrado de tap~te de acrílico passou de Cr$326,12
para Cr$ 432,10. Relembrando as hipóteses adotadas que ocasiona-
ram tal elevação ternos:

a) - aumento de 50% no preço de reposi-
çao da fibra de acrílico;

b) aumento de 10% no preço de repos!
çao da tela de polipropilenoj
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c) - aumento de 39,4 % no custo de mao
de-obra direta;

d) - aumento de 40% no custo de mão-de
obra indireta;

e) - aumento de 10% no fndice Geral de
Preços.

o índice de variação do custo total de
produção poderia, ainda, ser calculado de forma mais simples, ~
través da somatória das multiplicações dos índices de variação
de cada elemento do custo de produção pela respectiva particip~
ção relativa de cada um desses elementos, em relação ao custo
total de produção do perrodo base considerado. O índice de vari
ação do custo total de produção seria dado nesse caso através da
seguinte expressão:

Icp =[(Imd x %Cmd) + (Imod x %Cmod) + (Icif x %Ccif)]

No caso dos tapetes de acrílicos tería
mos, então:

Icp = [(1,3159 x 0,706) + (1,394 x 0,183) + (1,2691 x 0,111)] = 1,325

No ~.adro6.4 apresenta-se de forma de
talhada o cálculo do Icp para o exemplo desenvolvido.

Quadro 6.4 - APURACÃO DO rNDICE DE VARIACÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO

ELEMENTOS DO rNDICES DE VARIAÇÃO CUSTO TOTAL POR CUSTO TOTAL POR
DOS ELEMENTOS DO M2 DO PRODUTO M2 DO PRODUTOCUSTO DE PRODUÇÃO CUSTO DE PRODUÇÃO PERfoDO-BASE PERfODO-CORRENrE

Material Direto 1,3159 $ 230,41 70,6% $ 303,20 70,2%
Mão-de-Obra Direta 1,3940 $ 59,70 18,3% $ 83,20 19,2%
Custos Indiretos de
Fabricação 1,2691 $ 36,01 11,1% $ 45,70 10,6%
TOTAIS $ 326,12 100,0% $ 432,10 100,0%

Icp = 1,325
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A partir da apuração dos fndices de
variação do custo de produção de cada produto especffico, p~
de-se construir um índice mais geral ainda, para levar em con
sideração a variação do custo total de produção da empresa e
não mais de cada produto em particular. Esse fndice geral de
variação do custo de produção, seria composto pelos fndices de
variação do custo de produção de cada produto, ponderado pela
importância relativa do produto em relação ao custo total de
produção da empresa, ou até mesmo pelo volume de faturamento a
presentado. O fndice de variação do custo total de produção da
empresa seria extremamente útil à alta administração, que, cer
tamente, está malS interessada no comportamento global dos cus
tos da empresa, do que dos custos especfficos de cada produto.

ATUALIZACÃO DOS DEMAIS COMPONENTES DO CUSTO TOTAL

Pelo exposto anteriormente, os demais
elementos do custo total, tais como custos de venda e distri -
buiçao, de administração geral, financeiros e tributários, ta~
bém deveriam ser atualizados pelo critério do custo de reposi-
ção. Todavia a aplicabilidade desse critério para a atualiza -
ção dos custos não-fabris torna-se praticamente impossfvel, de
vido a imensa gama de elementos envolvidos e ao alto grau de
heterogeneidade existente entre eles.

Tendo em vista, p01S, a natureza dos
gastos não-fabris, torna-se necessário a adoção de uma metodo-
logia de atualização de seus valores monetários menos precisa,
porem de maior funcionalidade. Nesse sentido, o que se propoe
é uma sistemática mais operacional e simplista, em detrimento
da perfeição técnica e realismo. Por terem esses gastos, quan-
do analisados individualmente, pouca significação,acreditamos
que o erro a ser incorrido por uma metodologia simplista de
atualização não será de forma alguma relevante.

Considerando-se que na maioria dos
casos reais há estreita relação entre os gastos não-fabris e
o preço de venda do produto, simplificar-se-á enormemente a
tarefa de atualização desses gastos se adotarmos para eles um
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percentual fixo sobre o preço de venda. A percentagem referida
poderá ser obtida através da análise estatísticas das informa-
ções de custos de períodos passados. a qual poderá ser refeita
a cada período de tempo, digamos a cada trimestre, a fim de
minimizar os erros de estimação do percentual considerado •

Esta sistemática de apropriação dos
custos não-fabris implicará na atualização dos valores monetá-
rios dos mesmos na mesma proporção da variação verificada no
custo total de produção.

ATUALIZACÃO DA PARCELA DE LUCRO

O lucro incluído no preço de venda é,
também, um capital e, como tal deve ser protegido contra a in
fIação.

Na medida em que a margem de lucro pa~
sa a ser aplicada sobre a estrutura de custos atualizada, em
termos de valores de reposição, naturalmente, o lucro também
estará sendo considerado em valores correntes, ou por analogia
ao critério do custo de reposlçao, podemos dizer que na compo-
Slçao do preço de venda estar-se-á incluÍndo o"lucro de repos.!.
ção".

Nos quadros 6.5, 6.6 e 6.7 apresenta-
se de forma consolidada todos os ajustes monetários que desen-
volvemos neste capítulo para a atualização dos custos e preço
de venda dos tapetes de acrílico.

HORIZONTE DE VALIDADE DOS PRECOS DE VENDA

Os preços de venda fixados pela admi-
nistração da empresa para seus produtos e/ou serviços nao sao
determinados para a eternidade, pois, estes devem ser periôdi-
camente revistos e reajustados, de modo a refletirem as novas
realidades da demanda, concorrência e, especialmente, dos cus-
tos. Assim, temos que os preços de venda são fixados para t~
rem validade durante certo período de tempo ou estação. Qual _



146

quer que seja a duração de urna estação podemos pensar que os
preços de venda são fixados para ela e devem ser ajustados qua~
do iniciar urna novas estação, tendo em vista as alterações ocor
ridas nos valores monetários dos custos relevantes.

Em períodos de inflação acentuada o ho
rizonte de validade dos preços de venda tende a ser reduzido
pois, na medida em que a inflação aumenta constantemente os va
lores de reposlçao dos insumos, a administração da. empresa sen-
te a necessidade de proceder alterações para maior nos preços de
venda de seus produtos e/ou serviços, de modo a permitir a manu
tenção das margens de lucratividade.

~ natural que a administração da empr~
sa pode estabelecer um horizonte de validade dos preços de ven-
da de longa duração, mesmo em períodos inflacionários, entreta~
tO,esta política sujeitará a empresa a incorrer em maiores ris-
cos, pois, neste caso, estará envolvida com previsões de custos
de reposição, com menor precisão e confiabilidade. S natural
tamb~m, que o horizonte de validade dos preços de curtíssimopr!
zo, tais corno o período diário ou at~ mesmo horário ~ desaconse
lhável, por se tornar prejudicial ao processo de mercadização.

De qualquer forma, o período de valid!
de dos preços ofertados deve ser determinado. Acreditamos que
enquanto perdurarem as elevadas tax~s de inflação, talvez, o
período mensal seja o horizonte de va!idade dos preços mais re
comendável para a grande maioria das crganizações empresariais.

Se o horizon~e de validade dos preços
for estabelecido corno sendo o período mensal, então, os custos
relevantes a sere~ considerados na fixrção dos preços de venda,
deverão ser estimados para o referido m~s de validade destes,ou
seja, os custos deverão refletir os valores monetários a serem
incorridos no futuro para a reposiçãu do capital consumido.

Quando, p ore:u no comércio ot:na in -
díis t r í.a se realizam contratos de dur cc âc e entrega ma is ou. m~

nos prolongado, há necessidade de se e5tabelecer algu:n sistema
de reajuste dos preços de venda ofertados inicialreen~~. Isto
~ imprescindível, especialmente, em 6roc~s infl&c:or

quando existem desajustes econ6micos O~ i~0vzç6e~
que afetam um mercado de forma s í gn i fi cutí v: ..
urna parcela dos custos do contrató deren~p :q
guma divisa. O fato de se estabelecer ~m U~ ,

ou
- .

• ,! cglcas

- 'ie a I

po de reajuste de preços permite manter 03 o
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fertados por um lapso maior de tempo, mesmo em épocas inflacio
~ .narlas.

A aplicação das cláusulas contratuais
de reajustes de preços de venda objetiva que os vendedores não
se vejam prejudicados com aumento em seus custos de reposição,
motivados por fatores exogenos e incontroláveis. A inflação a~
menta os custos de repOSlçao e, em muitos casos a ~dministra
ção da empresa por descuÍdo, ou por não conseguir acompanhar e
prever a evolução desses custos, não consegue estabelecer os
preços de venda antecipadamente de forma racional e eficaz. Pe
lo lado dos compradores a utilidade das cláusulas contratuais
de reajustes de preços de venda reside no sentido destes nao
serem prejudicados por cotações de preços que levam em consid~
raçao aumentos excessivos nos custos, por fatores exógenos e
incontroláveis.

~Se bem que as varlaçoes de custos e
uma área a que estão sujeitas as empresas pelo fato de efetua-
rem negociações, existem uma série de incidências econômico-s~
ciais sobre os custos relevantes que podem modificá-los de ma
neira significativa e que, em geral, são incontroláveis e até
mesmo imprevisíveis por parte dos intervenientes do processo de
mercadização.

Para evitar o risco, ocasionado pela
alteração dos custos de reposição durante o período de valida-
de dos preços de venda, que pode vir a prejudicar ambas as pa!
tes do processo de mercadização, é aconselhável que as partes
incluam no contrato de venda alguma cláusula de reajuste de
preços. Assim, o contrato de venda deve conter: a) preço bási-
co ofertado em determinado período; b) cláusula de reajuste do
preço ofertado. Este é um requisito legal visto que o preço em
toda contratação deve ser certo e, para ser certo deve ser de-
terminado por um acordo e deve poder ser determinado com base
em algum índice, que é o caso do preço de venda com cláusula
de reajuste.

~ importante observar, no entanto, que
o reajuste dos preços de venda ofertados se processe através
de índices de variações monetarias próprios da empresa e do
produto em questão. A metodo~ogia sugerida para a atualização
dos custos, que apresentamos nas páginas anteriores, constitui
se num valioso instrumental à disposição da administração das
empresas para a perfeita adoção das cláusulas de reajustes dos
preços de venda.
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FIXAÇAO DOS PREÇOS DE VENDA E AFERIÇAO DE RESULTADOS

A tornada de decisões é essencialmente
um processo orientado por previsões já que manipula dados so
bre o futuro. A própria determinação dos objetivos e a escolha
e seleção de alternativas são previsões. Nesse sentido a difi-
culdade para ã fixação dos preços de venda em conjuntura infla
cionária não se restringe apenas ã identificação e composição
das variáveis relevantes. A análise deve ser feita levando-se
em consideração os instrumentos utilizados para a aferição dos
resultados da atividade empresarial. Isto significa que nao p~
demos nos deter na análise da utilização dos custos na fixação
dos preços de venda sem atentarmos para o resultado de sua a
plicação da forma corno é reportado pelos demonstrativos contá-
beis e financeiros.

Considerando que na realidade brasi _
leira, em especial, o impacto da inflação é parcialmente reco-
nhecido nas demonstrações contábeis e financeiras, é preciso
que observemos o efeito da sistemática contábil na apuração dos
resultados e no imposto de renda a ser pago pela empresa.

A atual sistemática contábil de apur!
çao de resultados, principalmente para efeitos tributários, é
regulada pela Lei N9 6.404, de dezembro de 1976 e pelo Decret~
Lei N9 1.598, de dezembro de 1977. Estes dispositivos legais
permitem a correçao monetária dos valores patrimoniais e de re
sultados do exercío por parte das empresas. Resumidamente, o
tratamento contábil, em termos legais ou tributários, consiste
em se corrigir os ativos permanentes, bem corno o patrimônio li
quido da empresa, de acordo com a variação verificada no valor
nominal de urna ORTN - Obrigação Reajustável do Tesouro Nacio _
nal.

A contrapartida da correçao monetária
do ativo permanente funciona corno urna conta de receita e a con
trapartida da correção monetária do patrimônio líquido funcio-
na corno urna conta de despesa. Assim, se a correção monetária
do ativo permanente for superior a correção monetária do patr~
mônio líquido a empresa terá urna receita adicional tributada
pelo imposto de renda, em caso contrário, a empresa terá urna
despesa dedutível para fins de tributação do referido tributo.



149

Desta forma, caso as aplicações de
recursos no ativo permanente da empresa sejam originadas, ex
clusivamente, de capitais próprios, a empresa poderá deuzir
do lucro líquido do exercício (lucro contábil) a parcela CO!
respondente ao saldo devedor da correção monetária, quando o
mesmo existir. Entretanto, se o ativo permanente for adquiri
do por capitais de terceiros (financiamentos), então, a em -
presa terá que pagar um imposto de renda adicional, devido a
receita de origem inflacionária advinda da sistemática de
correção monetária adotada.

Embora a atual sistemática de cor -
reçao monetária dos valores contábeis represente um aperfei-
çoamento notável na área fiscal-tributária, até hoje ela tem
permitido a manutenção apenas parcial do capital investido p~
la empresa, na medida em que as empresas não são afetadas u
niformemente pela inflação, tal como é ela auferida oficial-
mente para efeitos de correção monetária. Os resultados apu-
rados contabilmente com base em índices gerais de preços, co

~mo o e a varlaçao do valor nominal da ORTN, passam a nao re
fletir nem custos históricos e muito menos custos de reposi-
çao.

Esta constatação dificulta sobrema-
neira o processo de fixação dos preços de venda em conjuntu-
ta inflacionária, já que o sistema vigente para a atualiza~o
dos demonstrativos contábeis não comportam a utilização,quer
de custos históricos, quer de custos de reposição.

~ fundamental, pois, que nas deci -
soes de preços se avalie a forma como o ativo permanente da
empresa foi financiado e se destaque, com isso, estarmos fa
zendo uma inter-relação da decisão de preços de venda com as
decisões de investimento e financiamento, o que, indubitavel
mente, acarreta uma complexidade sem precedentes ao problema
da fixação dos preços de venda em conjuntura inflacionária •
Contudo, parece ser bastante claro que o processo de tomada
de decisões de preços de venda das empresas que operam em
situações inflacionárias, merece urna análise bem mais crite
riosa e profunda, que só nos parece ser possível na medida
em que se compatibilize a noção de custos adotada na fixação
dos preços com a noção de custos adotada nas demonstrações
contábeis e financeiras.
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Uma solução possível neste sentido é
a fixação dos preços de venda com base em custos históricos a
tualizados pelo mesmo índice geral de preços utilizado como
base para a correção monetária dos demonstrativos contábeis •
Esta alternativa, contudo, atenderia apenas o aspecto formal
da compatibilização dos demonstrativos contábeis com os proc~
dimentos de apuração de custos relevantes às decisões de pr~
ços de venda, com evidente prejuízo desta última, tendo em
vista a incompleta e ineficiente correção daqueles demonstra-
tivos.

Se os preços de venda em conjuntura
inflacionária, em especial, como temos indicado, devem estar
apoiados em custos de reposlçao, a fim de evitar a descapita-
lização das empresas, somente um sistema de informação contá-
bil e financeiro estruturado de modo a refletir a realidade e
conômica poderá ser confiável para aferição dos resultados a1
cançados.

Deve-se observar, ainda, que o poder
decisorial da administração de uma empresa depende em muito
do sistema de informações e da rapidez com que estas fluem •
Neste sentido a elaboração de balanços mensais, como peça de
informação completa da posição patrimonial da empresa ao fim
de cada mês e dos resultados auferidos neste mesmo período
passa a ser uma necessidade premente ao processo racional de
tomada de decisões, ainda que seu conhecimento não possa 1n _
f1uenciar no sentido de modificar os negócios passados.

A administração da empresa encontra-
rá nos balanços elaborados mensalmente, estruturados de forma
a compatibilizar os valores contábeis com a noção de custo de
reposição ou do índice pessoal de inflação da empresa, o in
dispensável apoio às decisões no que tange à fixação dos pr~
ços de venda, tanto em períodos inflacionários como em perío-"
dos de estabilidade monetária.

Do exposto, conclui-se que a correta
fixação dos preços de venda, especialmente em períodos de in
fIação acentuada, necessita de um aperfeiçoamento não só dos
atuais critérios de correção monetária dos demonstrativos con
tábeis e financeiros, para incorporar a atualização de ítens
específicos através de seus respectivos valores de reposição,
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como também da própria sistemática de apuraçao dos resultados da
atividade empresarial, apuração esta que deve ser realizada em
intervalos de tempo menores do que a tradicional apuração anual.
Apurações de resultados realizadas de forma mais constante e me
tódica, são fontes de informações indispensáveis ã administração
para a tomada de decisões de preços, notadamente em.períodos in
flacionários, onde resultados auferidos de forma anual pouca si~
nificação pode representar em auxílio ao processo decisório.
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Quadro 6.5 - ESTRUTURA OOS CUSTOS E PREÇO DE VENDA - PER rODO BASE

QUANrIDADE CUSTO-PADRÃO MARGENS RELATIVASCOMPONENTES DO PREÇO DL VE:-mA II PADRÃO P1M2
UNITÁRIO TOTAL %S/CUSTO .%SIPREÇO

l-MATERIAIS DIRETOS 23°..1..41 39,98 31,98
Flhra de Ácrl1ico 0,874 Kgs. :.127,71 lll,b~ 1~,37 15,49
Tela de Po1ipropi1eno 0,135 Kgs. 332,52 44,89 7,79 6,23
Látex 0,567 Kgs. 60,60 34,36 5,96 4,77
Corantes 0,024 Kgs. 470,83 .11 ,30 1,96 1,57
Produtos Químicos 0,032 Kgs. 500,00 16,00 2,78 2,22
Carbonato 0,617 Kgs. 2,40 1,48 0,26 0,20
01eo de Mamona 0,0025 Kgs. 68,00 0,17 0,03 0,02
01eo Su1foricinado ,0,0025 Kgs. 56,16 0,14 0,02 0,02
Indusce1 1°,0025 Kgs. 95,20 0,24 0,04 0,03
Espessante PrimaI 0,0103 Kgs. 83,12 0,85 0,15 0,12
Amonia 10,0024 Kgs. 8,00 0,02 - -
Cadarço de Algodão ,0,0100 Kgs. 320,00 3,20 0,56 0,44
Fios de Algodão 1°,0100 Kgs. 190,00 1,90 0,33 0,25
Embalagem Plástica 0,0100 Kgs. 424,00 4,24 0,74 0,59

I
i2-MÃO-DE-OBRA DIRETA , 59,60 10,36 8,29

Seçao de Tingimento 10,100 }-15 .•
I 31,00 ~,lU 1,41 1,12

Seção de Fiação 10,466 Hs. 81,00 37,80 6,56 5,25
Seção de "Tufting" 10,U50 Hs. ! 90,00 4,50 0,78 0,62
Seção de Engomagem 1°,017 llS. 90,00 1,50 0,26 0,21
Seção de Corte 0,025 Hs. 72,00 1,80 0,31 0,25
Seção de Acabamento 1°,083 Hs. , 72,00 6,00 1,04 0,83,

3-CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃo' , 361.01 6..t25 5,00
3.1 - MAÕ-TIE-ÕBRA INDIRETA 20,30 3,52 2,82

Seçao de Tingimento 0,0173 Hs. , 120,00 2,08 0,36 0,29:
Seção de Fiação 0,0358 Hs. 120,00 4,30 0,75 0,60
Seção de "Tufting" 0,0444 Hs. , 120,00 5,33 0,92 0,74
Seção de Engomagem 0,0496 Hs. 120,00 5,95 1,03 0,83
Seção de Corte 0,0120' Hs. i 120,00 1,44 0,25 ·0,20
Seção de Acabamento 0,0100 ns. I ~.20,00 1,20 0,21 0,17

3.2-0UTROS C.I.F. I 15,71 2,73 2,18ISeçao de Tingimento i 1,57 0,27 0,22
Seção de Fiação i 3,26 0,56 0,45
Seção de "Tufting" ! 4,12 0,71 0,57
Seção de Engomagem I 4,78 0,83 0,66I

Seção de Corte I

I 1,08 0,19 0,15Seção de Acabamento I 0.,90 0,16 0,12IrrOTAL DO CUSTO DE PRODUÇÃO 3L~1~ ·~_b--,S~ 45,25
4-CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL i 53,17 9,23 7,38
5-CUSTOS DE VENDAS E DISTRIBUIÇÃO I 47,55 8,25 6,60, I,,
6-CUSTO FINANCEIROS I 63,40 11,00 8,80i
7-CUSTOS TRIBUTÁRIOS ! 86.1.10 14J.94 11 95,

P.I.S. , 5,4U 0,94 0,75I.C.M. 73,50 12,75 10,20Outros 7,20 1,25 1,OU i- -_.---'
8-CUSTO TOTAL 576,34 100.,00 80~OO I--,9-LUCRO DESEJADO 144,09 25,00 20,00 I

, I
I

lO-PREÇO DE VENDA POR M2 ; 1720,43 125.,00 100,00
..•.L__ .•
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Quadro 6.6 - APURAÇÃO OOS fNDICES DE VARIAÇÃO OOS CUSTOS

Ta

fTENS DA
ArvDSTRA Qa CRat_1 CRat

Fibra Acrílico 0,874 127,71 191,56
Tela Poliprop. 0,135 332,52 365,77
Látex 0,567 60,60 60,60

111,62
44,89
34,36

167,42
49,38
34,36~

Ho:::~ I=================-================'=========~================ ,,~ _
~ TOTAIS 00 CUSTO OOS MATERIAIS DIRETOS 190,87 251,16 lImd=1,315~

F====I=================r=======-========F========~======== ========
CENTROS DE Ta

~ CUSTOS
~ S.Tingimento 0,100 81,00 113,00 8,10 11,30
8 S.Fiação 0,466 81,00 113,00 37,80 52,66
~ S."Tufting" 0,050 90,00 126,00 4,50 6,30
§ S.Engomagem 0,017 90,00 126,00 1,52 2,14
I S.Corte 0,025 72,00 100,00 1,80 2,50

~ S.Acabamento 0,083 72,00 100,00 5,98 8,30
I

o ================'=================-================== 1========="
§ TOTAIS 00 CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA 59,70 83,20 r-J I-m-o-d=-1-,-39-~

P=-==F================F================F======= =========F========

~

8

CENTROS DE Ta.TRat_1 Ta.TRat~P-l CUSTOSex:: +--- -----I ----4----_l_ - --+-.---4-----1
H~ S.Tingimento 0,0173 120,00 168,00 2,08 2,91
H S.Fiação 0,0358 120,00 168,00 4,30 6,01

~ S."Tufting" 0,0444 120,00 168,00 5,33 7,46
~~ S.Engomagem 0,0496 120,00 168,00 5,95 8,33

i~~~S.Corte 0,0120 120,00 168,00 1,44 2,02
~~ S.Acabamento 0,0100 120,00 168,00 1,20 1,68

Q ~Ó 1==================================-========:=========1=========
~ ~ ~ TOTAIS 00 CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA 20 30 28 41a ~F==F================F===============~======== ====!====~====!===

~ CENTROS DE IGP IGP IGPt Vat_1 Va IGP
~ CUSTOS t-1 t IGPt-1 t-f
H

~
H

S.Tingimento 300 330
• S.Fiação 300 330~~o . S."Tufting" 300 330E-< H~u S.Engomagem 300 330 1,1 4,78 5,26a~ S.Corte 300 330 1,1 1,08 1,19

o S.Acabamento 300 330 1,1 0,90 0,99
~ F================================-======== =========P========
o TOTAIS OOS OUTROS C.I.F. 15 71 17 29P========================================= ==!======I===!=====~

TOTAIS OOS CUSTOS INDIRETOS FABRICAÇÃO 36,01 45,70 ~II-C-i-f=-1-,-26-9

1,1
1,1
1,1

1,57
3,25
4,12

1,73
3,59
4,53
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Quadro 6.7 - ESTRUTURA ATUALIZADA DOS CUSTOS E PREÇO DE VENDA

QUANTIDADE CUSTO-PADRÃO MARGENS RELATIVASCOMPONENTES 00 PREÇO DE VENDA I
PADRÃo p/M2 -UNITÁRIO TOTAL %S/CUSTO %S/PREÇO

l-MATERIAIS DIRETOS 303,20 39,67 31.74Flbra de Acrll1co 0,874 Kgs. 191,56 T67,42 21,91 17,53T~la de Po1ipropi1eno 0,135 Kgs. 365,77 49.38 6,46 5,17Latex 0,567 Kgs. 60,60 34,36 4,50 3,60Corantes 0,024 Kgs. 619,56 14,87 1,95 1,56Produtos Químicos 0,032 Kgs. 657,95 21,05 2,75 2,20Carbonato 0,617 Kgs. 3,16 1,95 0,26 0,2061eo de Mamona 0,0025 Kgs. 89,48 _0,22 0,03 0,0261eo Su1foricinado 0,0025 Kgs. 73,90 0,18 0,02 0,02Induscel 0,0025 Kgs. 125,27 ~0,32 0,04 0,03Espessante PrimaI 0,0103 Kgs. 109,38 1,13 0,15 0,12Arnonia 0,0024 Kgs. 10,53 0,03 - -Cadarço de Algodão 0,0100 Kgs. 421 ,09 4,21 0,55 0,44Fios de Algodão 0,010ü Kgs. 250,02 2,50 0,33 0,26Embalagem plástica 0,0100 Kgs. 557,94 5,58 0,73 0,58
2-MÃO-DE-OBRA DIRETA 83,20 10,89 8,71Seçao de Tingimento 0,100 Hs. 113,00 11,60 1,48 1,18Seção de Fiação 0,465 Hs. 113,00 52,66 6,89 5,51Seção de "Tufting" 0,050 Hs. 126,00 6,30 0,82 0,66Seção de Engornagem 0,017 Hs. 126,00 2,14 0,28 0,22Seção de Corte 0,025 Hs. 100,00 2,50 0,33 0,26Seção de Acabamento 0,083 Hs. 100,00 8,30 1,09 0,87
3.QJSTOS INDIRETOS DE FABRICA(:ÃC 45,70 5,98 4,783.1-MAO-DE-OBRA INDIRETA - 28,41 3,72 2,97Seçao de Tingimento 0,0173 Hs. 168,00 2,91 0,38 0,30Seção de Fiação 0,0358 Hs. 168,00 6,01 0,79 0,63Seção de "Tufting" 0,0444 Hs. 168,00 7,46 0,98 0,78Seção de Engornagaem 0,0496 Hs. 168,00 8,33 ·1,09 0,87Seção de Corte .. 0,0120 Hs. 168,00 2,02 0,25 0,21Seção de Acabamento 0,0100 Hs. 168,00 1,68 0,22 0,183.2-0UTROS C.I.F. 17,29 2,26 1,81Seçao de Tingimento 1,73 0,23 0,18Seção de Fiação 3,59 0,47 0,38Seção de "Tufting" 4,53 0,59 0,47Seção de Engornagem .5,25 0,69 0,55Seção de Corte :_1~19 0,16 0,12Seção de Acabamento 0,99 0,13 ° .1Q..~OTAL 00 CUSTO DE PRODUÇÃO 432,10 56.54 45,23~-CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 70,50 9,22 7,38~-CUSTO DE VENDAS E DISTRIllJI(:ÃO 63,05 8,25 6,60~-CUSTO FINANCEIRO 84,07 11,00 8,80~-CUSTO TRIBUTÁRIO 114,53 14,98 11,99P.I.S. 7,16 0,94 0,75I.C.M. 97,82 12,80 10,24Outros 9,55 1,25 1,00~-CUSTO TOTAL 764,25 100,00 80,00~-LUCRO DESEJAOO 191,05 25,00 20,00lO-PREÇO DE VENDA POR M2 -955,30 125,00 100,00



SUMÁRIO E CONCLUSOES

No desenvolvimento deste trabalho, pr~
curamos enfocar o problema da fixação dos preços de venda atra-
vés de informações de custos, em conjuntura inflacionária.

Considerando que as decisões de fix~ão
dos preços de venda estão diretamente associadas aos objetivos
amplos da empresa, inicialmente, procuramos demonstrar os obje-
tivos mais perseguidos pela empresa privada moderna. Embora se
ja a empresa uma entidade motivada econômica ou monetariamente,
seus objetivos têm-se constituído assunto por demais controver-
tido, constituindo-se, mesmo, na atualidade, uma das questões de
maior polêmica no campo da ética empresarial.

No decorrer de nossa exposição sobre os
objetivos da empr~sa privada moderna, mencionamos o fato de que
ela não possui um só objetivo, qualquer que seja ele. Na verda-
de, a empresa persegue, simultaneamente, objetivos múltiplos e
até mesmo conflitantes entre si. No entanto, um elemento se a
presenta comum aos objetivos múltiplos, qual seja a necessidade
da existência do lucro, que para uns é rotulado de adequado, p~
ra outros de socialmente aceitável e para outros, ainda, de éti
co ou moral, satisfatório, equilibrado com outros objetivos,et~
Verificamos, dessa forma, que a existência da entidade empresa
está na dependência da geração de lucro, sem o qual a sobrevi -
vência dela poderá ser questionada.

Apesar da relevância do lucro para a
empresa privada moderna, qualquer que seja o adjetivo a ele a
tribuído, a sua mensuração não é matéria simples e pacífica, es
pecialmente, em conjuntura inflacionária, tendo em vista as in~
meras variáveis que interferem em sua determinação. ~ pacífico,
entretanto, o entendimento de que o lucro é o resultado da dife
rença entre a receita e o custo totais da empresa.
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Urna vez analisado os objetivos da empr~
sa privada moderna, procuramos no capítulo 11 descrever as pri~
cipais teorias, que procuram explicar o fenômeno inflacionário.
Neste sentido, verificamos que embora existam múltiplas teorias
parciais da inflação, na verdade podemos resumí-las em duas gra~
des teorias explicativas: Teoria da Inflação de Demanda e Teoria
da Inflação de Oferta.

Corno tivemos oportunidade de demonstrar,
de acordo com a primeira teoria citada, a elevação constante e
persistente do nível geral de preços da economia, corno tem sido,
em geral, definida a inflação, ocorre em virtude da existência de
urna demanda excedente de bens e serviços em relação à quantidade
deles ofertada no mercado. A Teoria da Inflação de Demanda foi a
presentada em duas formulações diversas pelos economistas, devido
a ênfase dada às forças que atuam na demanda agregada da economi~
A primeira versão, proferida pela Escola Monetarista, enfatiza a
quantidade dos meios de pagamento corno determinante do nível de
preços. Segundo esta corrente de economistas, a expansao dos mcios
de pagamento sem a correspondente elevação da capacidade ofertada
de bens e serVlços seria a causa da inflação, tendo em vista a e
xistência de maior volume de meios de pagamentos para o mesmo vo
lume de bens e serviços, o que significa que a mesma quantidade
física de mercadorias passa a ser adquirida por um volume maior de
meios de pagamento, com a consequente elevação do nível geral de
preços.

A segunda versao apresentada para a Teo-
ria da Inflação de Demanda, atribuída ao economista John Maynar
Keynes, no lugar de dar ênfase exclusiva aos meios de pagamento,
volta-se para a análise de todos os fatores que possam interferir
no nível da demanda agregada. Assim, as elevações do nível geral
de preços não seriam provocadas tão exclusivamente por elevações
do volume de meios de pagamento, pois, estes são apenas um dos
fatores determinantes da demanda agregada. Outros elementos,tais
corno, os investimentos autônomos, os impostos, as exportações e
importações, entre outros, também, são determinantes da demanda ~
gregada da economia, e corno tal, também, ocasionar urna Inflação de
Demanda, desde que a alteração de qualquer um daqueles fatores es
timulasse o aumento da quantidade demandada pelo mercado.

A segunda" teoria que visa explicar o fe
nomeno da alta contínua e generalizada dos preços é a Teoria da
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Inflação de Oferta, que apregoa ser a inflação provocada nao por
um excesso de demanda agregada, mas sim por fatores que intervêm
na oferta agregada de bens e serviços da economia. Segundo esta
teoria, três seriam as principais causas da inflação: em primei-
ro lugar, seriam os aumentos salariais obtidos pela classe traba
lhadora, através de pressão sindical, que forçam o aumento das
taxas salariais acima dos níveis reais de produtividade alcança-
do, mesmo na ausência de uma demanda excedente por mão-de-obra
em segundo lugar, seriam as empresas que praticam preços acima
dos incrementos verificados nos custos, visando a obtenção de
maiores lucros. Nesse caso, sao as empresas que operam em estru-
turas de mercado de concorrência imperfeita, que, tendo em vista
seu poder de domínio de mercado passam a elevar os preços de ven
da de seus produtos, mesmo na ausência de uma demanda excedente.
A terceira causa da inflação seria os subsídios e subvenções o

}

ferecidas pelo poder p~blico, com o obj~tivo de ~anter superfic!
almente preços baixos para alguns bens e serviços da economia.

De uma forma geral, a Teoria da Infl~ão
de Oferta considera que o fenômeno inflacionário ocorre devido a
existência de certos preços administrados, quer por parte das em-
presas, dos trabalhadores ou do próprio governo, que em decorrên-
cia do poder de pressão e manipulaç-ao que possuem, em determina-
do momento, conseguem fixar preços elevados, mesmo na ausência de
uma demanda excedente do mercado próprio.

Na verdade o fen0meno inflacionário -e
complexo demais para podermos responsabilizar de forma isolada aI
guma entidade por sua ocorrência. A inflação só existe na medida
em que um conjunto de fatores, tanto da demanda agregada como da
oferta agregada da economia, se interrelacionem de forma a permi-
tir a elevação contínua e generalizada do nível geral de preços.
Nenhuma causa isolada é capaz de provocar a inflação continuada ,
e esta afirmação tem obtido o consenso da grande parte dos estud!
osos desta problemática. A inflação continuada ocorre em virtude
da combinação da Inflação de Demanda e da Inflação de Oferta, com
binação esta que
economias atuais,
prometido com uma eC8

o qual se vê forçado a alimentar o processo inflacionário

ocasiona uma trajetória inflacionária comum
em especial, naquelas em que o governo está
política de pleno emprego e desenvolvimento

nas
com

~ .nomlco,
através da expansão dos meios de pagamento da economia.
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No capítulo 111 procuramos analisar de
que forma institucionalizou-se no Brasil o sistema de controle
de preços, especialmente dos produtos da indústria nacional. Co
mo tivemos oportunidade de observar o controle de preços foi a
dotado no caso brasileiro como um instrumento coadjuvante de p~
l-itica econômica, visando compatibilizar o processo de desen _
volvimento econômico com a estabilidade de preços da economia ,
tendo em vista a ineficácia apresentada pelas políticas monetá-
ria e fiscal ortodoxas, quando da existência de preços adminis-
trados na economia.

Não procuramos discutir a presença de
tais organismos de controle de preços em uma economia moderna ,
pois, até o presente momento, nenhuma sociedade ocidental soube
como conseguir um equilíbrio ótimo entre a estabilidade econômi
ca, elevadas taxas de emprego e harmonia sindical. Preocupamo _
nos com a qualidade desse controle de preços no caso brasileiro,
e acabamos por concluir que o problema realmente não está na e
xistência desses organismos, mas sim na sua operacionalidade
cujos critérios tem sido marcadamente mais pOlíticos do que re~
listas e técnicos, levando às empresas, muitas vezes, a seremp~
nalizadas ou responsabilizadas pelo processo inflacionário, em
detrimento de outras entidades econômicas. ~ importante observar
que a necessidade de lucros é condição essencial para a continui
dade da entidade empresa e na medida em que estes passam a ser
bloqueados ou restringidos, por institutos rígidos de controle de
preços, não só a empresa tenderá a sucumbir, pois, passará a es
tar desmotivada, como o próprio sistema de mercado, com prejuí _
zos quiça para toda a comunidade brasileira •. ~ bem verdade, p~
rém, que a sistemática de controle de preços industriais institu
cionalizada no Brasil é bastante flexível pata permitir a sua a
daptação às condições econômicas específicas de determinado mo _
mento, razão pela qual a sua permanência, mesmo em períodos de
relativa estabilidade dos preços, tem sido justificada. De toda
análise desenvolvida, conclui-se que as normas de política de
controle de preços, no caso brasileiro, necessitam de uma revi _
são para permitir a implantação efetiva de uma política de acom-
panhamento dos preços com base nos valores de reposição do capi-
tal aplicado pelas empresas, pJis, em caso contrário, se estará
provocando a desintegração parcial, mas segura, da entidade enpr~
sa.

No capítulo IV, tivemos a oportunidade
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de observar que o processo decisório quanto ã fixação dos preços
de venda envolve a consideração de uma imensa gama de fatores
internos e externos ã empresa, que nao podem ser reduzidos a um
s-o modelo explicativo e operacional, que incorpore simultane~e~
te todas as variáveis relevantes para a situação específica com
que se defronta a administração empresarial na realidade prátic~

Verificamos, ainda, que a fixação dos
preços de venda deve estar orientada pelos próprios objetivos da
empresa e, o lucro, quer seja ele considerado como lucro máximo,
desejado, satisfatório ou qualquer outro adjetivo a ele atribuí-
do, tem se constituído no principal objetivo almejado nas deci _
sões de fixação daqueles preços.

Observamos que a Teoria dos Preços e da
Produção para efeito de tomada de decisão sobre os preços, por
partes das empresas, fornece modelos normativos que procuram ex
plicar a formação dos preços numa economia de mercado. Embora es
ta teoria dos economistas descreva vários tipos de estruturas de
mercado, constatamos que em termos de modelos de formação dos
preços na essência só existe um só modelo geral fornecido por
esta teoria, o qual é bastante flexível para incorporar as part~
cularidades de cada estrutura de mercado considerada. Em razão
desta constatação, procuramos demonstrar a formação dos preços,
segundo a teoria retromencionada, num caso particular de estrutu
ra de mercado: o monopólio.

O modelo econômico de formação dos pr~
ços parte do pressuposto de que o objetivo da empresa seja a ma
ximização dos lucros e que a administração dela possua o conhec~
mento completo e preciso das funções de custo e de demanda de ca
da um dos produtos e serviços da empresa. Tais pressupostos, e~
bora úteis e mesmo indispensáveis a explicaçao teórica, limitam,
sensivelmente, a aplicação deste modelo na realidade prática da
administração empresarial.

Verificamos, contudo, que a análise do
modelo de formação dos preços dos economistas, que estabelece co
mo preço ideal ou preço que permita a maximização dos lucros, a
quele que iguala a receita marginal ao custo marginal, faz- se
necessaria, porque nos fornece uma compreensão fundamental do
problema da fixação dos preços de venda, permitindo, a partir de
suas próprias limitações, trazer ã' tona as complexas questões en
volvidas no processo da gestão empresarial referente ã determina
ção dos preços específicos de venda.
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Em decorrência da limitação do modelo
econômico de formação dos preços constatamos, então, a necessi
dade do desenvolvimento de outros modelos, que embora dando ên
fase a um dado subconjunto de variáveis, correspondem melhor às
necessidades, em face a problemas específicos encontrados pela
administração empresarial. A necessidade de executar as deci -
sões a nível da empresa, para a fixação dos preços de venda
possibilitou o surgimento de modelos funcionais, nos quais a
principal informação quantitativa é a informação de custos.

-Devido a grande aplicabilidade dos me
todos de fixação dos preços de venda estruturados a partir de
informações de custo, procuramos, então, analisar a sistemáti-
ca operacional apresentada por estes métodos funcionais. Ini
cialmente, analisamos os métodos de fixação dos preços com ba
se nos custos totais, também denominados de métodos de "cost _
plus", que seguem o critério do custeio por absorção, ou seja,
a recuperação integral de todos os custos, fixos e variáveis,
através dos preços de venda.

Nos métodos de "cost-plus" a empresa
determina um custo-base para produzir e vender uma unidade do
produto considerado. Tendo em vista a existência de certos cus
tos fixos, a utilização deste método requer a determinação de
um determinado volume de produção, a fim de que possa ser fei
to o rateio daqueles custos aos produtos. O volume de produção
adotado para esse fim, normalmente, tem sido considerado ou
como sendo o nível da atual capacidade produtiva da empresa,ou
a preVlsao de vendas do produto para o próximo ou próximos p~
ríodos. Após a determinação do volume-padrão de produção, cal-
cula-se, então, o custo-base por unidade do produto, o qual p~
de ser ou o custo total ou um custo parcial, tal como o custo
primário ou o custo de produção. Calculado o custo-base acres-
centa-se a este uma margem que se considera satisfatória para
a cobertura dos demais custos e do lucro desejado. A margem
considerada para efeito de acréscimo ao custo-base, denominada
"mark-up", pode representar apenas a margem de lucro desejada,
caso tenha sido o custo total adotado como custo-base, em caso
contrário, o "mark-up" a ser adicionado representará além da
margem de lucro aquela necessária à cobertura dos demais cus _
tos que deixaram de ser incluídos ~o cômputo do custo-base.

Uma das grandes restriçõ~s à fixação
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dos preços de venda atraves do custo total, está na rigidez e
uniformidade de política de preços a que esta prática conduz •
Em geral, o uso de uma margem fixa adicionada aos custos para
a determinação dos preços de venda dos produtos carece de lóg~
ca, pois, a medida em que a elasticidade da demanda se altera,
a margem a ser adicionada como lucro deveria também mudar; no
entanto, por desconsiderar a função demanda, os métodos de fi
xação dos preços através dos custos totais assim não procedem.
Por outro lado, os preços obtidos com base nesses métodos de
custeio por absorção somente recuperarão todos os custos e
contribuirão para o lucro, se o volume-padrão de produção que
serviu de base para o rateio dos custos fixos for atingido e
se o preço de mercado alcançável for superior ao custo total
médio, calculado.

Referimo-nos, ainda, ao método tradi-
cional de fixação dos preços de venda adotado pelas grandes e~
presas, notadamente, as de origem norte-americana, desenvolvi-
do nos anos da década de 1920 pela General Motors. Este métod~
denominado de fixação dos preços por taxa de retorno, tem sido
considerado corno a versão mais sofisticado dos métodos que se
guem o princípio da absorção integral dos custos. Na fixação
dos preços por taxa de retorno se fixa um preço de venda que se
espera proporcionar, a longo prazo, para um dado volume de pr~
dução, uma taxa planejada ou requerida de retorno sobre o iwes
timento realizado pela empresa. A aplicabilidade desse método
requer que a taxa de retorno desejada e o volume de investimen
to realizado, sobre o qual aplicar a taxa de retorno, sejam e~
tabelecidos, o que, de certa forma, torna o método de operaci~
nalidade mais complexa. Tendo em vista que os preços de venda
sao calculados nesse método com base em um c'usto total médio e
uma margem de lucro associada a uma taxa de retorno sobre o
investimento realizado, ambos determinados a partir de um nNel
de produção considerado, eles se apresentam com as mesmas limi
tações dos métodos analisados inicialmente, transferindo, con-
tudo, a arbitrariedade da determinação da margem de lucro para
a taxa de retorno planejada. Os preços de venda apresentam
todavia, no método da taxa de retorno uma malor estabilidade
tendo em vista serem planejados para o horizonte de tempo de
longo prazo.

Analisamos, também, os métodos de fi-
xaçao dos preços de venda através da margem de contribuição
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que é definida como a diferença entre o preço de venda e os cus
tos variáveis unitários. Neste método, que segue o princípio do
custeio direto ou variável, os preços são determinados com base,
exclusivamente, nos custos variáveis. Justifica-se com frequên-
cia a adoção deste método porque as decisões de preços envolvem
planejamento no futuro e, os custos fixos resultaram de decisres
já tomadas no passado e portanto imutáveis. Assim,os preços sao
fixados de modo a maximizar a contribuição total necessária ã
amortização do custo fixo total e para propiciar a geraçao de
lucro. Embora o preço obtido por este método possa não oferecer
de maneira sistemática a recuperação integral dos custos da em
presa, ele nos fornece a combinação ótima: preço-volume de pro-
dução, que no curto prazo, proporcionará a maior contribuição
possível para a amortização dos custos fixos e a realização de
lucros, ao longo prazo.

A principal vantagem da abordagem da
margem de contribuição para a fixação dos preços de venda pare-
ce residir na sua maior flexibilidade e por não necessitar do
volume-padrão de produção para efeito de cálculo, haja vista
que os custos relevantes neste método, ou seja, os custos variá
veis, podem ser considerados constantes em termos de unidade de
produto, pelo menos no curto prazo. Outra vantagem significati-
va apresentada pelo método da margem de contribuição reside na
possibilidade de analisar as variações nos lucros em função de
variações nos níveis de preços. Contudo, mesmo apresentando mai
or flexibilidade do que os métodos que seguem o custeio por ab-
sorção, tem-se questionado o emprego da margem de contribuição
de forma generalizada, aconselhando-se a sua utilização de for-
ma secundária envolvendo, principalmente, oS,mercados marginais
da empresa.

O maIor obstáculo, entretanto, para a
aplicação da margem de contribuição na prática da fixação dos
preços de venda por parte da administração empresarial consiste
na falta de informações precisas sobre a função de demanda que
permita o estabelecimento de preços que proporcionam a maxima
ç9ntribuição total. O preço de venda é uma das variáveis infl~
enciando a demanda. A dificuldade na determinação da maneira p~
la qual quantidade demandada - influenciada diversos ~a e por nI
veis de preços, seja, elasticidade-preço da demanda, -ou a e um
dos maiores empecilhos ~ utilização deste método práticaa na em-



163

presarial. No entantu, mesmo com um conhecimento impreciso da
natureza da demanda e de sua elasticidade-preço, os preços de
venda determinados com base na margem de contribuiç-ao aprese~
tam menores margens de erro do que os preços obtidos a partir
da consideração do custo total, isto devido ao fato daqueles se
basearem apenas numa parcela do custo total, ou seja, nos cus
tos variáveis, cuja apuração e determinação, em geral, proces-
sam-se de forma mais rápida e fácil.

Apresentamos, por úl timo ,.a abordagem
da fixação dos preços de venda através do custo total adaptado
ã abordagem da margem de contribuição. Este método, originário
dos anteriores, embora apresente as mesmas imperfeições dos
que lhe originaram, permite conciliar a flexibilidade do méto-
do de fixação dos preços pela margem de contribuição com a ab
sorção integral dos custos, característica esta própria dos mé
todos de fixação dos preços de venda com base no custo total.

Após a descrição dos principais méto-
dos de fixação dos preços de venda através dos custos, procura
mos analisar um caso específico de fixação de preço de venda •
Assim, no capítulo V, nossa preocupação residiu no estudo de um
caso particular: fixação do preço de venda de tapetes de acrlil
co em determinada empresa paulista. Através da análise deste c~
caso procuramos demonstrar que a apuração dos custos na práti-
ca não é tão precisa como pode parecer ã primeira vista. Tradl
cionalmente, a contabilidade de custos tem sido responsável p~
la determinação dos níveis de custos e pela alocação dos ga~
tos aos produtos e serviços. Esses custos contábeis são basea-
dos em transações históricas e servem para avaliação de inven-
tários e determinação dos custos dos produtos. Normalmente, es
tas informações são requeridas pelos relatórios financeiros e
preparadas, principalmente, para uso externo ã empresa.

Nas decisões de fixação dos preços de·
venda, todavia, o interesse está voltado para o futuro e para
a identificação das decisões alternativas. Assim, os custos r~
levantes a estas decisões são custos futuros, e custos futuros
só podem ser obtidos através de estimativas ou previsões. ~
natural que as informações de custos históricos embora sejam i!
relevantes quando tomadas de forma isolada, constituem excelen
tes subsídios para as estimativas ·dos níveis de custos futuros.
Na fixação dos preços de venda, portanto, há necessidade de se
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elaborar estimativas de custos, e estes custos estimados sao uma
tentativa para o estabelecimento antecipado do que serao os cus
tos reaIS em determinado período futuro. A determinação dos cus
tos estimados é necessária devido serem os pFeços de venda, fre
quantemente, fixados por antecipação.

A praxe mais comum e também adotada pe-
la empresa analisada, no que tange ã fixação dos preços de venda,
para a determinação dos custos estimados, consiste em apurar a
partir do fluxo de produção do produto específico os custos dos
insumos a serem agregados ao processo de produção e comercializa
ção. O procedimento pode ser resumido da seguinte forma: Inicial
mente determina-se a partir de dados estatísticos de produções
passadas ou através de estudos de tempos e métodos, a quantidade
física de material direto e de horas de mão-de-obra direta que
serão necessárias para a produção de uma unidade do produto. Com
base no custo atual corrente dos materiais diretos e da mão-de-o
bra direta, determina-se, então, o custo total por unidade do
produto a ser incorrido com tais insumos. Uma vez determinado o
custo primário por unidadade do produto, adiciona-se a este cer-
ta margem para os custos indiretos de fabricação, obtendo-se,as-
sim, o custo total de produção. Os custos indiretos de fabrica _
çao são alocados aos produtos através de técnicas de rateio, se~
do, no caso específico da empresa analisada, adotado como base
de rateio o custo da mão-de-obra direta. Com base na relação ve
rificada no passado entre a base de rateio e os custos indiretos
de fabricação determina-se a taxa de rateio que será utilizada
para aproprlaçao destes custos aos produtos.

Uma vez determinado o custo total de
produção por unidade do produto, acrescenta~se, ainda, certas ma!
gens para cobrir os custos não-fabris e para o lucro desejado. A
margem adicionada para os custos não-fabris, ou seja, para os ga~
tos de administração, de vendas, financeiros e tributários, é,g~
ralmente, determinada com base em análise estatística dos relatá
rios contábeis de períodos passados. A margem de lucro, por sua
vez, é estabelecida como sendo a média de lucros alcançada em
relação ã receita total, por empresas similares que operam nomer
cada, tomando-se em consideração, também, as alternativas de in
vestimenta que se apresentam para a empresa no mercado como um
todo.

O preço de venda do produto, obtido pcla
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sistemitica exposta ~, então, considerado pela administração da
empresa como sendo o preço-base ou preço-alvo a ser objetivado no
processo de mercadização do produto especifico, para o periodo de
tempo para o qual foi calculado. O preço-alvo de venda mantem-se
constante at~ que ocorram modificações nos custos dos insumos que
o determinaram, ocasião em que ~ providenciado o reajuste da es
trutura de custo e consequentemente do preço-alvo. ~ exatamente
na atualização ou reajuste das estruturas de custos que reside a
maior problemitica da administração empresarial, no que concerne
às decisões de reajustes dos preços de venda e no acompanhamento
das margens de lucratividade, quando em conjuntura inflacioniria.

A empresa em conjuntura inflacioniriaes
ti exposta a frequentes alterações nos preços de seus principais
insumos, o que exige por parte de sua administração uma constan-
te e sistemitica atualização das estruturas de custos, a fim de
que os preços de venda por ela praticados possam ser reajustados
na ~poca oportuna e a niveis adequados, para que a margem de lu
cratividade desejada seja mantida.

Diante de tal realidade inflacioniria ,
procuramos verificar as principais t~cnicas utilizadas na priti-
ca da administração empresarial para a atualização das estrut~as
de custos e dos preços de venda.

Nesse sentido, observamos que para a fi
xaçao dos preços de venda de produtos especificos com base em
informações de custos a administração da empresa pode trabalhar
com diversas alternativas. Uma destas alternativas seria a utili
zação de custos estimados para o próximo periodo, a qual aprese~
ta uma grande desvantagem caso o horizonte de validade dos pre -
ços seja de longa duração. A estimativa dos custos, nesse caso,
ter-a que se basear na estimativa dos preços' dos diversos insu -
mos para todo o horizonte de tempo considerado, e estari, porta~
tanto, fixada num valor m~dio, podendo, ocasionar uma antecipa -
ção dos reajustes dos preços de venda nos primeiros periodos,mm
possiveis reflexos negativos no processo de mercadização da em~~
sa.

Outra alternativa que se apresenta para
a administração da empresa ~ a de fixar os preços de venda dos
produtos com base nos custos históricos ou de aquisição, todavia,
esta alternativa estaria desconsiderando a realidade de uma econo
mia inflacioniria, levando fatalmente a descapitalização da empr~
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sa, com a consequente descontinuidade da mesma.
Poder-se-ia, também, estabelecer os pr~

ços de venda com base em alguma moeda teórica, tal como a ORTN,
ou alguma moeda estrangeira, considerada mais estavel. Esta pr~
tica consiste na conversão da estrutura de custos históricos de
determinado período para unidades equivalentes das moedas teóri-
cas consideradas. Esta alternativa se apresenta de forma similar
a anterior, apresentando, todavia, a possibilidade de se ajusta-
rem os custos para o período corrente, ou seja, para o período em
que os preços de venda estão sendo estabelecidos. A grande vant~
gem desta última alternativa consiste na facilidade de aplicação
pratica no que se refere a atualização dos custos, todavia, gene
raliza o impacto das alteraç6es ocorridas nos valDres nominais
daquelas moedas teóricas consideradas a todos os elementos do cus
to.

Enquanto a atualização dos custos e do
preço de venda for estabelecida de forma genérica, como é o caso
da utilização das moedas teóricas ou do emprego de índices gera-
is de preços mais complexos, como por exemplo o INPC , IGP ou
outros da mesma natureza, existirão graves problemas a requerer
solução adequada. A atualização e estimativa dos custos para à
fixação dos preços de venda com base em índices gerais podem,me~
mo, contribuir para incrementar o processo inflacionario da eco-
nomia ou levar a administração da empresa a estabelecer preços de
venda para seus produtos que se mostrem insuficientes para a r~~
peração dos custos reais incorridos e para a preservação da subs
tância patrimonial da empresa.

Na verdade cada empresa e cada produto
têm a sua própria inflaç-ao, o que exige que a atualização das
estruturas de custos e dos preços de venda s~ processe com base
em índices de preços específicos, construidos a pa!tir de infowa
ç6es internas da própria empresa e do produto considerado.

Como procuramos demonstrar no capítulo
VI, na fixação dos preços de venda, em especial, em períodos ln
flacionarios, os custos relevantes são os custos correntes de
reposlçao, entendidos estes como os custos futuros a serem lncor
ridos pela empresa para a reposição de seus estoques, desincorp~
rados por ocasião da venda dos produtos.

O critério malS recomendavel e justo
tanto para a empresa como para seus compradores, seria, então, a
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fixação dos preços de venda com base nos custos correntes de
reposição na data da fixação daqueles. Os preços de venda assim
determinados, seriam atualizados por ocasião da efetiva concre-
tização do processo de mercadização, através de índices de pr~
ços específicos calculados a partir das informações de custos
próprias do produto considerado. Isto significa que os preços de
venda em períodos inflacionários devem levar em conta alguma cl!
usula de reajuste de preços, que devem constar dos contratos de
venda praticados pela empresa.

Demonstramos, então, que sem causargr~
des transtornos administrativos ã empresa pode-se elaborar d~la
tores ou índices de preços específicos dela, com o objetivo de
avaliar a evolução das variações dos preços dos insumos e, me~o,
de seus produtos finais.

Nosso propósito principal foi, então, o
de sugerir o acompanhamento sistemático da evolução dos princip~
is custos que afetam a performance da empresa, como uma das con
tribuições possíveis da administração empresarial no sentido de
se eliminar ou ao menos amenizar o processo inflacionário da eco
nomia. Concluímos, ainda, que este sistema de acompanhamento dos
preços deverá abranger no mínimo dois setores da empresa: custos
e receitas. No primeiro interessa-nos acompanhar os preços dos
insumos básicos do processo de produção e comercialização; no se
gundo a adequada fixação dos preços de venda dos produtos e ser-
viços.

Os índices de preços específicos, obti-
dos a partir das informações próprias da empresa e dos produtos,
podem, então, ser utilizados como deflatores para a atualização
ou reajuste de valores monetários, permitindo assim comparações
a nível de valor constante da moeda. No prim'eiro caso, o índice
de preço específico pode ser utilizado como valioso subsídio as
decisões de reajustes dos preços de venda. No segundo caso, as
comparações em termo de valor real, descontada a inflação, pres-
tam-se ã avaliação do desempenho da própria empresa no tempo,com
outras empresas ou setores e com a própria performance da econo-
mia.

Acreditamos que, enquanto perdurarem t~
xas inflacionárias tão elevadas como as atuais, a utilidade do
conhecimento o mais desagregado possível dos diversos preços pr~
ticados é uma informação gerencial que, além de suplantar de
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longe os custos de implantação e operaçao, é de extrema valia p~
ra as decisões de reajuste de preços de venda e acompanhamento
das margens de lucratividade.

A dificuldade para a fixação dos preços
de venda em períodos inflacionários, por parte da administração
empresarial, entretanto, não se restringe ã identificação e com
posição dos custos relevantes atualizados. A análise deve ser fei
ta levando-se em consideração os instrumentos utilizados para a
auferição dos resultados empresariais, isto devido, principalme~
te, ã sistemática atual de correção monetária dos demonstrativos
contábeis estabelecida oficialmente. Em decorrência desta siste
mática de correção monetária a empresa pode vir a incorrer em
custos ou na obtenção de receitas de caráter extritamente infla-
cionário, com consequência direta no imposto de renda a ser p~
go sobre os lucros auferidos. Esses valores originários da siste
mática de correção monetária vigente devem ser, necessariamente,
incorporados aos preços de venda dos produtos da empresa, com p~
na de não se obter as margens de lucros desejadas. A inclusão des
tas novas variáveis na fixação dos preços de venda em conjuntura
inflacionária, torna o processo decisório de uma complexidade sem
precedente, pois, as decisões de fixação desses preços passam a
ter relação direta com as decisões de investimento e financiamen
to dos ativos da empresa.

o objetivo de nossa monografia nao pode-
ria ser o de apresentar soluções mágicas para o problema da fixa-
çao dos preços de venda através de informações de custos, em con
juntura inflacionária. A solução adequada para este problema de
penderá da imaginação, do preparo e do nível organizacional de
cada organização empresarial, atendendo as condições do tempo e
do espaço. Evidenciamos, todavia, que em períodos de inflação a
acuidade, rapidez e acerto das decisões de preços de venda dos
produtos, podem representar a diferença entre o sucesso e o fra -
casso, o lucro satisfatório e o prejuízo, a continuidade dos neg~
cios e sua liquidação.

Na verdade o tema abordado comporta am
pIa .visão e através dos lineamentos que apresentamos neste traba-
lho, que podem mesmo ser considerados como ensaios de um estudo
mais abrangente, pode-se perceber o quanto existe ainda a pesqui-
sar e progredir em relação ao problema da fixação dos preços de
venda através de informações de custos, em períodos inflacion~ios.
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