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PRCLOGO

Esta dissertaçió tem por objetivo analisar um campo ainda inci-
piente no Brasil, cias largamente difundido no exterior. Nio se
trata de obra meramente acadêmica, mas que reflete a experlencia
do Autor em empresas nas quais teve oportunidade de trabalhar.

A in t enç ào do Autor é no sen tido de alertar para a importância do tema
no Brasil, onde mais e mais as empresas estio, aumentando o seu po.!
te através de um crescimento, às vezes lento, às vezes rápido, porem
sempre contínuo. O Autor teve inclusive a oportunidade de anali
sar uma empresa que duplicou o nGmero ~e seus funcionários e op~
r à ri os em três anos, tendo a sua p roduç ào " -ern toneladas, quintu-

\ .
\

plic.ada. Esta empresa estava se vendo em sérias di f i cu ldade s.,pois
o poder detis6rio continuava nas maos do mesmo redUzido n~mero de
executivos que tinha antes de sua rdpida expansao e que, evidente
mente, nao tinha agora mais condições de administrar a empresa
como o vinham fazendo. Er a necessário que uma nova estrutura de
comando com de leg aç ào de autoridade fosse estabelecida e novas es
tratégias fossem adotadas para que se evitasse um rápido colapso
da administraçio da empresa.

Tendo em mente os aspectos já citados, foi que o Autor julgou

( oportuno fazer uma análise sucintà das organizações
"dentro das mais variadas empresas, detendo-se mais aprofundadame~

exis tentes

te na descentralizaçio em seus malS diferentes aspectos.

Queremos tornar pGblico os nossos agradecimentos ao saudoso Prof.
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"•• l ~ Frediano Quilici, que muito nos auxiliou, quando indecisos, diva
mos os primeiros passos nesta dissertaçio.Agradecemos tamb~m Ao
Prof. Marcos D'Agostini que nos prestou valiosa colaboraçio. Ao
nosso orientador, Prof. Joio Carlos Hopp, devemos a orientaçio
segura na correçio dos nossos desvios e o interesse permanente
q~e sempre demonstrou pela nossa dissertaçio.

~speramos que esta dissertaçio atinja os fins colimados e p~ssa
estimular o aparecimento de trabalhos abordando diferentes aspe~
tos deste apaixonante tema.

, \
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'. INTRODUCÃO

As empresas, dentro da estrutura gerencial, se dividem em três
grupos principais de organizações:

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL, na qual cada gerente é responsável por
uma função e~pecrfica.

Nest~ organização, cada gerente'é responsável por uma das diver-
sas atividades operacionais destinadas a gerar
las diversas atividades auxiliares neces~rias
objetivos da empresa.

resultados ou pe-
- -a consecuçao dos

As\~tividades auxiliares em uma indGstria, tais como engenharia,
controle de qualidade, inspeção e outras, tendem a ser mais efi-
cientes quando e~tão 'centralizadas sob um mesmo gerente, do que
divididas entre os diversos setores de produção. Os funcionários
a serem utilizados terão uma remuneração melhor (considerando-se
que os recursos destinados a tais serviços são fixados na prevt-
sao orçamentiria) e portanto serao de melhor qualidade e terão
maior eficiência. Se tais recursos forem divididos entre os seto
res de produção, o que resultará na neces~idade de contratação
de um maior rrúmero de funcionários, haverá uma queda na qualida-
de do pessoal e consequenterncnte uma redução na eficiência de
seus 'serviços.

Uma das principais desvantagens das organizações funcionais
que a responsabilidade pelos lucros hão pode ser atribuida a um
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~ gerente individualmente. Se um gerente ~ responsivel pela fabri-

cação de um produto e outro gerente ê responsivel pela mercadiz~
ção do mesmo, os lucros com aquele produto resultam do esforço
conjunto dos dois gerentes. ~ praticamente impossível identifi~
car qual a contribuição de cada gerente ao lucro total.

AI~m do mais, em uma organização funcional, a gerência geral pr~
cisa planejar e coordenar as atividades das unidades funcionais
e resolver disputas entre seus gerentes.

~

Qualquer tomada efetiva de decisão em uma empresa organizada fu~
cionalmente ê dificultada pelo fato de que nenhum subordinado
~em a mesma visão global da empresa do'que o presidente ou a ge-
rência geral. Muitas decisões afetarão mais do que uma função na
~m:presa. A delegação de autoridade de tais decisões a um gerente
funcional resultari provavelmente em uma decisão diferente do
que se a mesma fosse tomada por outro gerente funcional ou pela
gerência geral.

,.
/

ORGANIZAÇÃO DIVISIONALIZADA, na qual para todos os efeitos uma
divisão pode ser tratada quase como
se fosse uma. empresa independente.

b gerente de divisão pode desenvolver uma estrat~gia para o ~m-
<,preendimento em que esti envolvido, traçando um plano de açao p~

ra .0 mesmo. Esta estrat~gia pode ser diferente daquelas postas
em pr~tica por outros gerentes de divisão. O gerente de divisão
tem autoridade para mudar a programação para atender a um pedido
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de um cliente importante. Em uma organizqção funcional, tal pedi
do precisa ser processado atrav~s de uma s~rie de canais obriga-
tórios, que fatalmente retardarão.o processo. ~ fato conhecido
que as grandes empresas têm uma "burocratização" muito maior e
sao muito mais resistentes a qualquer alteração de processamento
em desacordo com rígidas normas vigentes.

ASSi~ as empresas divisionalizadas aumentam os centros de ini-
ciativa dentro das mesmas. Os gerentes de divisão são responsá-
veis tanto pelas atividades pr6dutivas como mercadológicas para

. .
os produtos da divisão. Além disso, controlam os principais ele-
mentos que afetam a lucratividade d~ divisão e estes gerentes po
dem portanto ser responsabilizados pel6s resultados de sua divi-
são. Não podem ter a mesma responsabilidade como se.fossem o

\principal.executivo de uma empresa independente porque a divisão
é-parte de uma organização maior e as decisões tomadas pela ge-
rência executiva geral eas interrelações com outras divisões in
fluem na responsabilidade do gerente da divisão. Não obstante, o
gerente da divisão pode influir nos lucros em um 'grau muito

maior do que o gerente de uma unidade em uma organização funtio-

na l .

Nesta dissertação propomo-nos a estudar as empresas divisionali-
zadas e as implicações que a divisionalização e o critério de cs
tabelecim~nto de'preços de transfer~ncia representam para tais

,empresas. -
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'.ORGANIZAÇÃO MATRICIAL, tem uma estrutura básica na qual os. cen-
tros de responsabilidade sao divididos
por funções e ao lado desta estrutura-
ou superposta a ela - há outra estrutura
na qual o foco de responsabilidade ..

e o

projeto.

( Nesta dissertaçio, projeto sign~fica qualquer tarefa ou grupo de
tarefas envolvidas para atingir um objetivo final especffico ..Co
mo exemplo destes objetivos específicos podemos citar o preparo
de uma campanha de propaganda ou a constru~io de uma nova fábri-
ca. O gerente do projeto utiliza pessoal, material, e/ou servi-
ços das várias unidades funcionais para atingir o objetivo, e,
quando o objetivo ~ alcançado, o projeto está terminado.

\

Os problemas de controle gerencial em uma organizaçio mairicial
sio mais diffceis do que nos tipos já anteriormente citados. O
planejamento precisa combinar as necessidgdes do projeto com os.
recursos das unidades funcionais. A coordenaçio envolve o plane-

'.

jamento de atividades de diversas unidades para que os projetos
sejam completados no tempo devido, evitando paralisaçio de mao-
de~obra. O controle ~ dificultado pelo fato da lucratividade ser
de responsábilidade conjunta de diversos gerentes .

•.•.,
Centros de responsabilidade

Na.presente dissertaçio, como centro de responsabilidade define-
se qualquer unidade da empresa que ~ dirigida por um gerente res
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.f ~~ons5vel. Cada empresa ~ formada por uma s~rie de centjos de res
ponsabilidade, que formam uma hierarquia. Estes centros de res-
ponsabilidade existem para cumprir seus objetivos. O objetivo de
um centro de responsab1ll:idadeé o'de ajudar a atingir os objeti-
vos da empresa como um todo. Um dos exemplos marcantes de .cen-
tros de responsabilidade é o que chamamos centros de lucro, que
..•e explicado a seguir.

Centros de lucro

Quando o desempenho financeiro em um centro de responsabilidade
.é medido em termos declucro , que é a diferença entre receitas e
d~spesas, o centro de responsabilidade é denominâdo de centro de
luçros.

,
A divisionalização ocorre quando em urna empresa as unidades
responsáveis tanto pela fabricação cornopela me rcadi.za ç ào de
produto ou grupo de produtos. ,

-sao
um

Os termos divisionalização e descentralização sao, -as vezes, uti
lizados cornose fossem sin6nimos; mas não o são, pois a delega-
ção de autoridade de tomar decis6es (a ess~nciada descentrali-
zélção)é encqntrada muitas vezes em empresas que nao sao divisio
nalizadas (1).

"'-,

fI) Solomons, David - Divis iona1 Performance: "Measuremen t 'and
Control". New York: Richard D. Lrwin , Lnc ., 1965, Cap . 1,

..•pago 3

._--_ .._-_._._-- ...• "'" ~, ....•--"' •...•.
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~ Hi grandes diferenças ná extensão de descentralizaçio de autori-
dadeentre empresas divisionalizadas e, dentro da mesma empresa,
pode haver diferenças significativas entre o grau de autoridade
delegada a diferentes gerentes de divisão. Em geral, porénl, uma
empresa se divis~naliza porque deseja delegar mais autoridade a
seus gerentes operacionais.

No capítulo seguinte estudaremos a organização de uma empresa di
visionalizada.

. .

. \ "

\.,

I ,
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• ,J Capítulo I

~
A ORGANIZAÇÃO DE U~ffiEMPRESA DIVISIONALIZADA

INTRODUÇÃO

Neste capítulo se analisarão os diversos aspectos da organização
de uma empresa divisionalizada, os objetivos e as bases de sua
criação, os limites de atuação das divisões e o grau de autorida
de que a elas deve ser delegado. g feita tamb~m uma anilise das
condições que precisam ser satisfeitas para que a divisi6na1iza-
-çao seja bem sucedida.

\'Os mais importantes aspectos da divisionalização sao enfatizados
a'fim de claramente ressalti-los.

OBJETIVOS DA DIVISIONALIZAÇÃO

A divisão ~ definida como "uma unidade da empresa dirigida por
um homem com responsabilidade total pela lucratividade de suas
operações, incluindo planejamento, produçio, contabilidade e fi-
nanças, e conl'suaprópria força de vendas. A divisão pode ser
uma unidade da empresa ou u~a subsidiiria total ou parcialmente

""'-

possuída" (2).

(2) Division FinanciaI Executives, Studics in Business Policy,
n' 101, New York: National Industrial Conference Board, 1961
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•• l '.Uma empresa é divisionalizada quando atividades relacionadas de

um setor, por exemplo, produçã6 e vendas de um produto ou grupo
de produtos são dirigidas e controladas por um ~nico executivoi

----- ..que e o gerente da divisão.

A marca registrada da empresa divisionalizada é a sua subdivisão
em algumas fatias, quase independentes, que são equipadas para
operar da mesma maneira que empresas indepéndentes que dependem
de seu desempenho de lucro para a sua continuidade.

A criação 'de stas unidades semi-autônomas tem três objetivos

maiores:

1; Delegação de autoridade para que os executivos que têm
. ~ma~or

. \grau de familiaridade com produtos e mercados individuais PO!
sam tomar decisões mais importantes por si próprios.

'I

2. Colocar os executivos subordinados em maior contato direto

cornos objetivos globais da empresa.

\.,

3. Permitir um 'treinamento integrado para os futuros gerentes g~
rais.

'Talvez o ponto mais importante seja a delegação maior de autori-
.,dade na tomada de decisões em uma grande 'empresa. Com operaçoes,

"-espalhadas em uma grande irea geogrifica e abrangendo dezenas de
produtos e cent~nas de clientes, a gerência central não pode es-
tar completa e continuamente em contato pessoal direto çom cada
segmento de negócios da empresa. Para permitir flexibilidade, se
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."
"." ~ tornou cada vez mais necessirio delegar poderes a executivos que

possam manter um conhecimento maior com produtos ou mercados in-
dividuais.

A divisionalização visa criar na grande empresa as condições que
dão vida e flexibilidade ã pequena empresa sem sacrificar as van'
tagens do tamanho; isto ~, diversificação de risco, finanças cen
tralizadas e especialização em planejamento e assessoria.

Outro objetivo da divisionalização .~ trazer executivos do segun-
do escalão em contato direto com os objetivos de lucro da empre-
sa. Um executivo de fabricaçio v~ tbdos os seus problemas como
problemas de produção, com incursões ..p~lo custo. Um executivo de
vendas focaliza sua atenção no volume de vendas e no custo de
di str ibu í çâo . Em uma empresa centralizada estes pontos de vista
se unem apenas no topo da pirâmide. Com a divisionalização se
consegue unÍ-Ios a níveis mais baixos ..

A descentralização proy~ um t~einamento adequado para Os futuros
gerentes gerais. Há sempre uma necessidade de substituição nos
escalões superiores; quem foi treinado em aspectos gerais da ge-
r~ncia esti portanto melhor preparado para enfrentar os
mas maiores que podem ser resolvidos somente no nível

proble-
superior

d~ ger~ncia. Este tipo de experi~ncia ~ melhor obtido em .. .nlvelS
ma í s baixos onde os inevi tive is erros terão consequências menos
graves.

A divisionalização resulta em impor pelo menos um nível ,da estr~
tura organizacional entre a gerência geral e os departamentos de
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"..) ~ operaçoes para facilitar a coordenação e a direç~o das ativida-
~es da empresa. Os problemas operacionais diirios sio muito di-
versificados e complexos para controle direto por parte da gerê~
cia geral, exceto em,empresas que sao muito pequenas.

A estrutura divisional pode ser baseada' nas funções executadas,
com diviiões separadas para vendas, fabricação, engenharia e fi-
nanças ou pode ser baseada em mercados, com divisões separadas
para os virios territórios de venda da empresa ou linhas de pro-
dutos.

Uma estrutura de divisão orientada para o mercado pode ser orga-
nizada com linhas 'de produtos indiv~du~is, ou regiões geogrifi-
eis ou categorias de clientes.

\

As divisões por produto~são mais comuns quando os equipamentos
de fabricação tendem a ser especializados por linha de produto
ou quando a distribuição do produto requer forças de vendas sepa
radas por linhas. ,

s" "

,
"

Divisões geográficas sao geralmente indicadas se os problemas de
mercadização diferem mais entre as regiões do que entre os prod~
tos e se os problemas t~cnicos de engenharia e fabricação dos
~rodutos da empresa são suficientemente homogêneos para justifi-
car reduzida especialização da produção de fibricas individuais.

<,

Divisões por clientes surgem em virtude de diferenças nos probl~
mas de distribuição do produto para diferentes grupos de clien-

teso
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.~ A divis{onalizaç~o requer um exame ctiidadoso de tr~s elemento~
principais:

1. Os limites dentro dos quais cada divis~o é livre para operar
sem interfer~ncia de outras divisões e as relações que devem
haver entre divisões.

2. A autoridade para a tomad~ de decisões de cada gerente de di-
visão, sua responsabilidade e suas relações com a ger~n~ia
geral.

3. Os critérios que devem guiar cada gerente de divisão em sua
tomada de dec.í sâo nos assuntos quoe lhe dizem respei to ...

\

Limites das divisões
\ o,

A base ideal para a division~lização existe quando uma divisão
tem sua pr6pria estrutura de fabricação e distribuiç~o e relati~

"

vamente poucas transfer~ncias de produtos internamente entre as
\divisões. Nestas circunstâncias, o lucro havido em cada uma das

divisões é bastant~ independente do desempenho de outras divi-
sões da empresa, facilitando a interpretaç~o dos relatarios de
fucro.

" 'A divisionalização, que implica na obtenção de lucros separados,
nao é o ~nico fator que implica na estrutura da organização.

Outros fatores, tais como as economias advj,ndas do uso comum da



12 .

...'•• 1 ~ força de vendas ou equipamentos, podem superar o desejo de sepa-
rar as divisões.

Nestas circunstincias, o problema ~ procurar meios de medida e
avaliaçio para se obter um resultado satisfat6rio entre objeti-
vos conflitantes.

Delegação de autoridade

A efetiva ~ivision~lização requer que os exacutivos divisionais
tenham autoridade para controlar pelo menos alguns dos maiores
determinantes do desempenho de lucrQ. A divisionalização em alg~
mas empresas não vai al~m da aprópriação do lucro total da empre
ia\~ntre as divisões, com a autoridade real sendo retida nas

-, maos da ger~ncia central.

A divisionalização ~ basicamente uma atitude, uma tentativa para
restabelecer para os executivos operacionais em urna grande em-
presa a estreita ligação entre operações e lu~ro, que est~ sem-
pre perto do centro de atenção em urnapequena empresa. Indepen-
dente do modo como ~ definida, a divisionalização nunca represe~
ta uma completa delegaçio de autoridade. Mesmo nas empresas mais

.~ivisionaliz~das, a ger~ncia geral retem alguma autoridade, pri~
cipalmente sobre financiamento e investimento de capital. A auto

<,nomii divisional ~ limitada pela necessidade de seguir a políti-
ca geral da emp~esa e pela necessidade de coordenaçio.
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1'".. ~/ -Guia para decisões executivas

Os executivos para os quais foi delegada a autoridade necessitam
de critérios para guiá-los no exercício da mesma. Quando a auto~
ridade delegada se estende is receitas bem como aos custos, cri-
térios de lucro se tornam necessários. A medida interna do lucro
provê esses critérios indiretamente mostrando os efeitos que as
decisões executivas tiveram sobre o lucro. Os gerentes de divi-
sio sio guiados em suas decisões diirias pelo efeito que essas
decisões terâo no relatório de 'lucro 'da d í v í sâo .

Em uma empresa verdadeiramente divisionalizada, a chefia da divi
sio é responsivel por todas as oper~ções dentro de sua divisio.
O_gerente da divisiotem a responsabilidade de definir quais pr~
~utos devem 'ser vendidos e o seu respectiYo preço; quais opera-
çõesfabris devem ser feitas; quais as ireas de venda que devem
ser exploradas e que projetos de pesquisa devem ser perseguido~.
Tem também o poder de decidir como estas atividades devem ser le
vadas a termo.

-,

Para que um segmento da empresa seja considerado uma.i d í v isâo de
ve ter responsabilidade tanto pela produção como pela~e~cadiza-
çao de um produto ou grupo de produtos.

A colocaçio anterior torna claro que a responsabilidade pela pr~
duç~ô e mercadizaçio (em uma empresa industrial) ou compra c ven
da (em uma empresa comercial) é a mínima parcela de responsabili
dade necessiria para a existência de uma divisio. Isto nio signi
fica que uma divisio precisa mercadizar todos os produtos que
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~ fabrica ou fabricar todos os produtos que mercadiza. A tiansfe-

r~ncia de produtos entre divis6es, ternacentral de nossa disser-
taçio, seri analisada posteriormente.

Urnadivisão autônoma tem urna operaçao economicamente efetiva quan
do segue as mesmas regras básicas de comportamento de qu~lquer
empresa independente competindo com outras empresas independen-
tes e isto implica no mesmo padrio de desempenho econômico.

Mas como poderá seguir padrões tão competitivos sem uma maneira
correta de estabelecimento de preços de produtos transferidos d~
la ou para.ela em suas negociações com divisões da .mesma empre-

-s a ?

Há\necessidade de preços de transfer~ncia entre as diversas uni-
dades de urnaempresa para que possam operar como centros de lu-
cro, com independ~n~ia operacionãl; isto significa acesso direto
às fontes de s~primento e mercados, tendo seus custos e receitas
separados. O centro d~ lucro ~, como já foi visto, um centro de
responsabilidade em que o desempenho do lucro passa a ser o guia
principal para -a avaliação do desempenho divis ional, através do
qual o gerente da divisão possa tornar suas decisões crrticas.

No exame do problema dos preços de transfer~ncia há necessidade
de se evidenciar dois grupos de objetivos que muitas vezes estão
em ~'onflito entre si. Em pr imeiro lugar, o sistema de preç os de
transfer~ncia deve auxiliar a ger~ncia para uma apropriação eco-
nômica dos recursos, isto é, facilitar decisões como a de fazer
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)'i'.., " ou comprar, vender ou continuar o processamento fabril e assim
por diante (3).

Em segundo lugar, o sistema de preços de transfer~ncia déve per-
mitir a medição do desempenho divisional do lucro.

Um dos mais dificeis problemas da divisionalização e medida de
lucro interno é o estabelecimento de um esquema prático e funcio
nal para estabelecer preços de bens e serviços que sao transferi
dos de uma unidade da empresa para~outra.

Do ponto de vista da medida.dos lucros, o centro de lucro ideal
-é aquele que compra toda a sua maté~ia~prima e componentes de em
presas externas e vende toda a sua produção ao mercado, sem com-
pr'a s ou vendas interdivisionais. Dentro dessas circunstâncias, a
nao'eiist~ncia de transações internas simplifica a medida do lu-
cro interno.

No caso mais geral em,que hi transfer~ncias interdivisionais, na
turalmente os preços pelos quais as mesmas são registradas t~m
um impacto no lucro apresentado pelas diferentes divisões, part~
cularmente se as transfer~ncias internas apresentarem um volume
substancial. Há, portanto, a necessidade de se estabelecer corre
tamente os ppeços como guia de apropriação de recursos dentro da
~mpresa. O problema é de grande interesse prático em vista do con

•• <, •....t1nuo uso de sistemas de decisões divisionalizadas nas empresas.

(3) Shillinglaw, G. - Cost Accounting - Analysis and Control
I " •••Richard D. Lrwi.n , Inc. '1961, pago 728

__ .~.__ ~...__ ~••.•_",_r ,. -...--.,~
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'. Uma economia livre depende em grande parte do mercado umcomo
meio de assegurar uma apropriaçio econ6mica de recursos. A comp~

.tição entre entidades econômicas independentes, cada uma das
quais tem um objetivo de resultados, tendo clientes ou fontes
de suprimentos alternativos, está baseada no bem estar social ao
dirigir a produçio àquelas empresas que são as mais eficientes
no uso dos recursos disponíveis. Se uma empresa é capaz de "usar
recursos mais eficientemente do qui outra, terá condiç6es de pa-
gar um preço mais alto por estes recursos, retirando-os de usos
menos produtivos.

o processo competitivo sofre em várias formas e graus a interve~
.ção governamental, como subsídios à agticultura, por exemplo; e
tentativas de estabelecimento de tetos máximos paia produtos in-
du?triais, como no Brasil é o caso do Conselho Interministerial
d~ Preços, além de r~gulamentação de preços de ind~strias' bási-
cas, como é o caso do transporte e da energia elétrica. Entrctan
to, o mecanismo básico. de apropriação de recursos ~e um empreen-
dimento da economia privada é. a competiçio nos mercados de recur
sos e produtos.

o valor econ6mico é medido pelos preços de mercado e os recursos
se destinaria àqueles que possam usá-los mais efetivamente na sa
tisfação da gemanda do consumidor.

o preço de transferência, derivado internamente, substitui a

transaç~o de mercado independente com6 um méió de dirigir i apro
pr~ação de recursos econ6micos.
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r.'- .1 ~ Quando uma divisio manufatura um produto intermediirio, isto .•.
e ,

um produto que seja ou possa ser transferido para outra divisio
dentro da empresa para processamento posterior, hi necessidade
de haver algum mecanismo para decidir se um processamento poste-
rior é desejivel e,se o for, que quantidade de produto interme-
diirio deve ser desviado para este uso.

Em uma empresa centralizada, a autoridade central de tomada de
decisio pode examinar o custo incrementaI de processamento poste
rior e compari-Io com o provável incremento de valor das vendas
do prod~to final.

Em uma empresa descentralizada, o gerente da divisio que fabrica
o-produto ~inal, trata o preço de transfer~ncia do produto intei

mediário como um custo incrementaI. Ele produzirá somente até
quando a receita da venda do produto final for maio~ do que o,

preço dp.transferência mais os custos incrementais de processa-
mento.

I-,

Se o preço de transferência for maior do que o custo da oportun!
dade do produto intermediário - seu valor no melhor uso alterna-
tivo -'será possível aumentar o lucro total da empresa pelo pro-
cessamento posterior nesta div~sio. O preço de transferência de-,
ve ser estabelecido de tal maneira que conduza o gerente da divi
sio a tomar,a decisio que seja a melhor economicamente para a

"

" 'empresa como um todo.

A decisio de fazer ou comprar ~ um outro tipo de decisão de apr~
priaçio de recursos. A questão novamente é de comparar os pr~
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.f ~ços de compras externas~com os custos incrementais da mantifatura
interna. Quando a empresa é divisionalizada, contudo, o produto
intermediirio pode ser feito por uma divisio e o produto final
por outra. O gerente da divisio fabricante do produto final com~
p ar ar á os preços de compra externos com os 'preços de trans ferên-
cia e baseará sua decisão nesta comparaçao.

O aumento de empresas divisionalizadas sugere que, consideradas
certas condições que serão posteriormente analisadas, há vanta-
gens que superam as de centralização.'

Uma empresa divisionalizada apresenta uma estrutura que satisfaz
quando hi uma polftica de diversificação. Um grande desenvolvi-
mento pode resultar em qualquer empresa quando os talentos cria-
fivos de Lrrd iv iduo s responsáve is são encoraj ados a se desenvol v5:.
rem em um clima de responsabilidade, autbridade e dignidad~ indi
viduais - um clima que se torna possfvel pela descentralização

real de tomada de decisões.

<,

As operaçoes divisionalizadas permitem um treinamento de primei-
\ra ordem para o desenvolvimento dos futuros gerentes da empresa.

Dirigir uma divisão apresenta a maioria dos problemas de uma em-
presa, se bem que em escala menor, de uma maneira que nenhuma

função subordinada de uma empresa centralmente administrada pode

fazer.

Hi certas condições que precisam ser satisfeitas para que a divi
sio~alização seja bem sucedida. Dentre estas condições, a· mais
importante é o grau de independência em.relaçãb a outras divi-
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·f soes, tanto no que se refere ao seu equipamento de produç~o como
a sua organização mercado16gica, para que a sua responsabilidade
separada pelos lucros espelhe a realidade.

Isto nao significa que as divisões para operarem com sucesso de-
vam ser completamente auto-suficientes, o que aliás raramente
a~ontece. Embora uma substancial independ~ncia entre as divisões
seja uma condição necessária para uma divisionalização bem suce-
dida, esta independ~ncia levada ao extremo destruiria o fato de
que tais divisões são partes integrantes de uma só empresa. As
divisões então se tornariam em muitas empresas sem uma relação
entre si. Não constituiriam uma empresa divi~ionalizada, mas an-
tes uma série de empresas separadas ." ~

,Ás\divisões devem ser mais do que empresas separadas; não· devem
-, se preocupar somente com o seu sucesso, mas contribuir para o

sucesso da empresa da qual fazem parte. Podem fazer isso usando
uma matéria-prima comum e portanto tornando possível a obtenção
de descontos por compras em quantidade. Podem se auxiliar mutua--,
mente, completando, por transfer~ncia, uma linha de produtos, fa
bricar"produtos.complementares de tal modo que os produtos de
uma divisão auxiliem na criação da demanda para outras, dividir
"know-how" técnico, informações de mercado, para somente citar

alguns p on to S'"

<,Ressalta-se portanto que, da mesma maneira que _um substancial

grau de independ~ncia é um dos pré-requisitos para a divisionali
zação bem sucedida, um certo grau de interdepend~ncia é benéfico

também.
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As relaç6es entre as divis6es devem ser regulamentadas de tal

maneira que nenhuma delas, pro~urando seu pr6prio lucro, possa
reduzir o da empresa corno um todo. Esta afirmação não estabelece
que uma divisio não possa ter lucro is custas de outra; isto po-
rêm s6 poderá ocorrer se o seu próprio lucro superar a perda in-

fringida ã outra divisão.

As divis6es sao muito competitivas entre si, direta ou indireta-
mente; os desempenhos dos gerentes divisionais são j u Lg ados pri!!,
ciparmente pelos lucros que possam produzir, o que representa
prestfgio,'possibilidadede gratificaç6es ~xtras e promoçoes.

Assim, ~ perfeitamente possIvel a uma divisão procurar obter um
lucro fácil atrav~s de outra.divisão. pór press6es que possa exer
cer face i mais forte personalidade e poder de argumentação de
seÚ gerente em confronto com outro na negociação dos preços de
transferência, o que leva a primeira divisão a obter vantagens

is custas da segunda divisão ao {nv~s de ir buscar um lucro mais
"diffcil.às custas de um competidor no mercado.

Este ponto é, uma evidência da necessidade de negociações bem con
duzidas e por ve zes revistas pelo "s taf f " da gerência geral ou
mesmo pela ~r6pria gerência geral por ocasião do estabelecimento

dos preços de transferência.

Para evitar que tal fato ocorra, devem ser bem delineados os li-
<,

mitei entre as divis6es, o que pode conduzir a transferência
de certos produ~os e eventu~lmente atê mercados de uma
para outra, em beneffcio da empresa como um todo.

divisão
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I '

·f '. Mas mesmo quando a compet í ç ào interdivisional é dLminu í.d a ,' pelo
controle, a possibilidade de um conflito de interesses entre a
empresa e uma de suas divisões pode ainda ocorrer. Um dos desa-
fios da divisionalização é tornar pr.aticamente impossível a uma
divisão realizar lucros iscustas da empresa. Tal situação pode
ser provocada por uma divisão que supra materiais ou componentes.
necessários i outra por preços exorbitantes, podendo ocorrer que
a empresa como um todo sofra em virtude de tal situação.

As restrições determinadas pela administração da empresa ao im-
por diretrizes par2 as divisões nao pelo comando e sim pela per-

- -suasao sao uma das mais importantes' razoes para o sucesso da di-
visionalização e são inerentes i verdadeira idéia da divisionali
z aça o (4).

\

Deve-se fazer uma dis~inção entre o sucesso de uma empresi e o
sucesso dos homens respo~sáveis por ela. Na aus~ncia de evid~n-
cia ao contrário, assumeese que o suce~so de um implica no suces
so de outro. Mas, muitas vezes, há circunst~ncias fora do contro
le da ger~ncia que podem ditar o sucesso ou fracasso de uma em-

'.presa. Isto não implica que deva haver qualquer diferença entre
os números usados para medir os resultados de uma empresa e os
usados para medir o sucesso de um gerente; implica contudo que
deve haver diferentes padrões de sucesso para julgar tanto a em-
presa como a sua ger~ncia.

~,

(4) Cordiner, J. Ralph - New Frontiers for Professional Manager~
New York: Nac Graw - Hill Company, Inc., 1956, p à g . 14
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'. As empr~sas 'geralmente ~ompreendem diversas divisões e as'inf6r-
mações-contibeis para analisar a empresa podem perfeitamente nao
serem as mesmas para analisar a divisão. Isto é verdade no que
se refere a despesas fora de jurisdição da divisão, não propria-
mente apropri~das a ela, não obstante serem cl~ramente relaciona
das com as operações da mesma.

RESUMO

..•Uma empresa e divi~ionalizada em centros de lucro quando as uni-
dades operacionais em que sao subdivididas são responsáveis tan-
_to pela fabricação como pela mercadizaç~o dos produtos que fazem
p~rte de suas atividades.

\

A,divisionalização se justifica quando a'empresa tem um porte
,

tal que se torna difícil ou mesmo impossível que a direção geral
tenha conhecimentos suficientes de todos os problemas e peculia-
ridades da produção e mercadização dos produtos que produzem.

,Como resultado, a autoridade da tomada de decisões é dividida e
a empresa adquire maior flexibilidade em suas operações.

, ,

Parece que a~ grandes empresas, quando centralizadamente dirigi-
,das, tendem a apresentar resultados adversos.

<,
" .

Os limites dentre os quais as divisões podem operar, sem interf~
rência de outras, a autoridade de cada gerente de divisão e os
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'.critérios que devem ser adotados por este em sua tomada de 'de c í >

s6es devem ser cuidadosamente examinados.

Um fato importante é ressaltar que a divisionalização é uma ten-
tativa valida para restabelecer para os executivos operacionais
em uma graride empresa i ligação entre operaç6es e lucro que esti
sempre no centro de atenção das pequenas e~presas. Nas grandes
empresas centralizadas é bastante comum, pelo seu tamanho e pela
diversidade de operaç6es, os gerentes se preocuparem mais com ~e
tas secundirias do que com as metas principais, porque perderam
a visão global da empresa. A divisionalizaçio tende.a corrigir
esta distorção.

Um-aspecto bastante importante na vida da empresa como um todo é

ot~~inamento que os gerentes de divisão recebem ao dirigi-las,
habilitando-os a ocuparem cargos mais elevados dentro da empre-
sa,que assim não terão necessidade de contratar pessoal externo
para a sua gerência de alto niyel, pois. tal atitude,' além de des
motivar os executivos da empresa, envolve custos e riscos eleva-

dos. \
\

\

Ressalte-se ainda a importincia dos preços de transferência ln-
terdivisionais, sobre os quais se fez menç~o neste capitulo e se
rao o tema cerrtral do próximo capitulo.
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'. Capítulo 2

ESTABELEClfvlENTO DOS PREÇOS DE TRANSFERENCIA

INTRODUÇÃO

Neste capítulo serao tecidas considerações sobre centros de lu-
cro e definidas as base~ para o estabelecimento dos preços de
transfer~ncia: mercado, custo o~ arbiiragem e tamb~m um sistema
alternativo, baseado nas restrições de fornecimento. Sera apre-
sentada no final do capítulo, para diversos casos, a t~cnica de

"pricing" baseada na teoria econômica.

, \

CRIAÇÃO DOS CENTROS DE LUCRO

",

Uma organização funcional ~ aquela na qual cada urna de suas

principais funções de .f abr í ca ç ào e mercadologia sao unidades se-
paradas da organização. Quando estas unidades separadas da orga-
nização são responsáveis tanto pela fabricaç~o como venda de um
produto ou grupo de produtos " o processo se chama divisionaliza-
ção e as unidades separadas constituem as divisões.

Um dos principais problemas operacionais em centros de lucro -e
<,

consiguir um m~todo contábil satisfat6rio para transferir bens e-serviços de um centro de lucro para outro. Este problema e bas-
tante comum, pois na maioria das empresas ha quantidides signif2:.
cativas de produtos transferidos entre ~entros de lucro.



25 .

.f ~A seguir analisaremos v5rias maneiras de se chegar aos preços de
tran~ferênciaentre divisões, os sistemas de negociação e arbi-

tragem.

Baseando-se nas observações de Hayek, sobre a necessidade de de~
centralização (5), vemos que a descentralização se torna necessá
ria na medida em que a empresa cresce, pois ninguém pode consci-
entemente avaliar os critérios em que se baseiam as decisões de
tantos indivíduos que constituem a empresa. E ainda, em virtude
de todos os detalhes, que constantemente afetam as condições de
oferta e procura dos diferentes p-rodutos •.não poderem ser total-

I

mente conhecidos ou rapidamente obtidos e assimilados por uma

única pessoa.

/.

\
OBJETIVOS ·DOS PREÇOS DE TRANSFER~NCIA

1. Os preços de transferência dev~m motivar o gerente da divisão
a decidir corretamente e devem fornecer as informações que f~
voreçam uma base con~{ável ~ara' tais decisões. Isto acontece-
rá quando as ações que o gerente de divisão tomar para aumen-
tar·o lucro de sua divisão também aumentarem o lucro da empr~

sa como um todo.

2'. Os preços da transferência devem resultar em um relatório de
.lucros divisionais que seja uma medida do desempenho econõmi-
'~

co' da divisão.

(5) Hayek, F., "The Road to Serfdon", Chicago: University of

Chicago Press, 1944
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Estes objetivos podem nlo ser plenamente atingidos. Para 'aumen-'.
tar os lucros de sua divisão, o gerente da mesma pode tomar deci
s6es que prejudiquem os lucros de outras e por consequ~ncia os
da empresa como um todo. O preço de transfer~ncia pode minimizar
este aspecto do problema, ~as não elimini-Io.

Se uma. empresa automobilística comprar os vidros de que necessi-
ta de uma empresa de vidros independente, o preço é estabelecido

pelas forças de mercado.

Os administradores da empresa automobilística podem determinar o
custo do vidro pelo exame das faturas de compra e decidir fabri-
ca-lo ao invés de comprá-lo para satisfazer às suas necessidades
nessa área e neste caso cria-se um problema de pre~os de transf~
r~ncia: a divisão de montagem "compra" da divisão de vidros.

\

Os preços das unidades assim "vendidas" são estabelecidos pelas
ger~ncias das divis6es interessadas através de:
a) preços de mercado; /

'.
b) custos de fabricação;
c) arbitragem, onde há a interfer~ncia da ger~ncia geral da em-

presa.

O preço de transfer~ncia' terá efeitos importantes nao s6 nos lu-
I ••

cros da divisão de vidros, pois afeta suas receitas, como nos lu
cros'Aa divisão de montagem, pois afeta seus custos.

O preço de transfer~ncia estabelecido não afeta diretamente os
lucros da empresa como' um todo, porém p odera haver efei tos indi-
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'. retos através de decisões tomadas a partir das informações contá
beis que incorporam os preços de transfer~ncia.

ESTABELECIMENTO DE PREÇOS DE TRANSFER~NCrA

Alguns autores usam o termo preço de transfer~ncia para qualquer
transferência de bens e serviços entre centros de responsabili~

.dade . Neste trabalho, a expressao "preço de transferência" se re
fere aos valores monetários pelos quais os bens e serviços sao
transferidos entre dois ou mais centros de lucro. Tal preço nor-
malmente incluirá um elemento de lucro, porque uma divisão inde-
pendente não transferirá normalmente bens e serviços a outra di-
visão independente por valores iguais ou inferior~s aos seus cus

.tos totais de fabricação. O termo "preços" neste trabalho tem o
mesmo significado qui quando usado em transaç6es entre e~presas
independentes,-ou.séja, pressupoe a existência de lucro.

Quando divis6es de uma empresa compram e vendem entresi,há duas
decisões que precisam ser periódicamente feitas para cada produ-
to que está ~endo produzido por uma divisão e vendido para ou-
tra. Em primeiro lugar, precisa ser decidido onde o produto deve
ser produzido, isto é, se deve ser produzido pela empresa ou co~
prado de um ~endedor ext~rno. Uma vez decidido que será produzi~
do pela empresa, será necessário determinar o seu preço de trans

fer~ncia.

Os preços de transferência interdivisionais podem ser estabeleci
dos baseados em tr~s grandes grupos:
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"

'. a) Preços de mercado;
b) Custos de produção;
c) Preços arbitrados.

Preços de mercado

a) Siodeterminados, como primeira abordagem, atrav6s de listas
de preços, porém estes valores são imprecisos, pois há varia-
ç6es de acordo com as quantidades; condiç6es de pagamento e
prazos de entrega.

. ..'

b) Cotaç6es de preços - sao mais precisos, por6m variam
como os preços de lista .

também

.\
\

c) Faturas - sao as informaç6es mais precisas, pois representam
transaç6es efetuadas.

/
I<,

.Custos de produção
"\

a) são determinados atrav6s de custos marginais.

b) Custos tot.ais (reais ou padr6es e incluindo ou excluindo uma
margem de lucro).
<,
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[(
'.1 '. Preços arbitrados

Quando os gerentes das divis6es envolvidas nao chegam a um acor-
do sobre o preço de transfer~ncia, ~necessir{o que haja uma ar-
bitragem do mesmo, feito sempre pela administraçio central.

A informaçio contábil pode ser considerada como a matéria-prima
que, para ser útil ã gerência, precisa ser processada. Sem análl
se, qualquer esquema d~ preços de transferência interdivisionais
pode conduzir a inform'aç6es e deci soes enganosas.

ANÁLISE DOS M13TODOSPARA A DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFER~N

CIA
\

l.Preços de transferência baseados no mercado
. \

Desde que existam preços de meicado, estes sao ideais como base
para o estabelecimento de preços de transferência.

<.

Quando as

transaç6es sio registradas a preços de mercado, a lucrativida-

de divisional representa a contribuição econômica real' para os
lucros totais da empresa. Se a divisão vendedora não existir,pr~
sumivelmente os produios ser~ocomprados .de fontes externas a
preços correntes de mercado. Como consequência, a lucratividade
divisional pode ser comparada diretamente com a de outras empre-
sas'do mesmo ramo de negócios. Al~m do mais, os gerentes divisio
nais estão sujeitos ã mesma pressao sobre seus custos como se

fossem gerentes de empresas independentes.
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Se a divisão vendedora pode vender seus produtos para um mercado
externo e a divisão compradora pode comprar produtos e serviços
de uma fonte externa, ~ pratic~vel tornar as duas divisões inde-
pendentes entre si. Quando as divis6es t~m tal independ~ncia, as
decis6es de fonte~ de suprimentos e de determinação de preços
são resolvidas simultaneamente pelas divis6es envolvidas. Se a
divisão vendedora não consegue competir no que se refere a pr~
ços e outras condiç6es de vendas, não tem possibilidade de conti
nuar no mercado. Do mesmo modo, se a capacidade produtiva for li
mitada, a divisão compradora ter~ d~ ~e valer de fontes externas·
em virtude de um escasso suprimento interno.

Este &istema usa efetivamente o mecanismo de preços do mercado
externo como uma base para o estabelecimento de preços internos
deiiando as divis6es det~rminarem de quem elas irão comprar ou
para quem irão vender; por~m não asseguram necessariamente lu-
cros totais ótimos para a empresa como um todo, sendo desejável
que certas restrições ã sua liberdade de negociar com terceiros
existam, para o bem da empre$a em geral, conforme indicado abai-

xo:
\

\

1. Se o preço ofertado pela divisão interna ~ id~ntico ao do mer
cado externo bem como as demais condições de vendas, o produ-
to deve se.rproduzido internamente (vide observação depois do
item 3).

) , .

2. Um preço distorcido, isto ~, temporariamente baixo oferecido
yor um vendedor externo, deve, na esmagadora maioria dos ca-
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'.
sos, ser desconsider"ado no estabelecimento do preço de trans-
fer~ncia para produtos fab~icados internamente.

3. Tanto as divisões vendedora como compradora devem ter poderes
para realizar uma mudança de fonte de fornecimento, desde que
esta não esteja satisfazendo os melhores interesses das refe-
ridas divisões.

. .
Observação:

Se realmente houver um mercado competitivo para produtosos
transferidos, a divisão compradora pod~ satisfazer suas necessi-
dades comprando produtos semi-processados no mercado a preços
~orrentes, desde que estes preços sejam inferiores aos preçoS de
transf erência de outra divisão, se esta" para acompanhar os pre-

\ços de me!cado, estiver tendo prejufzo na transfer~ncia.

Por outro lado,·a divisão vendedora pode ter capacidade de forne
cer,a preços de mercado, i divisão compradora, quantidades miio-
res do que esta necessita. Neste caso, a divisão vendedora deve

<.

produzir at~ o ponto em que seu custo marginal seja inferior ao
\

preço de mercad.o e vender a produção excedente no mercado.

Extensão da anilise a mais de uma divisão consumidora

Na pritica é muito comum se encontrar uma divisão consumidora su
prindo componentes a várias divisões, componentes estes que se
incorporam aos produtos finais das citada~'divisões para.~vendas
externas.
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As divisões que consomem os componentes transferidos irão'adqui-
rir a quantidade em que o preço de mercado do produto final equ!
lize a receita marginal líquida derivada L da unidade margina~
transferida. A divisão ven.dedora produzirá até o nível que equa-
lize seu custo marginal com o preço de mercado do produto inter-
mediário transferido. Se este nível exceder a demanda agregada
das divisões compradoras, a divisão vendedora venderá e seu ex-
cesso de produção no mercado externo; se a demanda agregada das
divisões' compradoras exceder a quantidade que a divisão vendedo-
ra deseja produzir ao preço de mercado, então as divisões compr~
doras devem completar seu suprimento através de fontes externas,
ao preço de mercado.

Outra situação comum é aquela na qual várias divisões vendedoras
fab~icam componentes para uma ~riica divisão compradora que os
montam para obter o produto acabado, como é o caso da ind~stria
automobilística. Admitindo-se que os componentes possam ser li-
vremente comprados e vendidos fora da empresa a um preço competi
tivo (hipótese difícil de ocorrer na ind~st~ia automobilística),

"

as transferências serão feitas a preço de mercado, e as divisões
devem produzir até um volume que equipare seus custos marginais
com o preço de mercado, que é igual ao preço de
As divisões compradoras devem decidir qual a quantidade de comp~

r r ans f cr énc í a .

nentes que nocessitam e devem transferir estas quantidades das
divisões vendedoras e comprar externamente as quantidades que p~

<,ventura sejam necessárias para complementar as transfer~ncias In

ternas.

As divisões vendedoras, desde que tenham capacidade e possam pro
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duzir e vender a tercei~os quantidades superiores as necessida-
'.

des das divisões compradoras, devem fazê-lo:

Aparentemente, o lucro total da empresa nao seria afetado se a
divisio vendedora ao inv~s de negociar com outras divisões, ven
desse toda a sua produçio ao mercado, deixando que as divisões

compra1oras adquirissem os produtos de que necessitam tamb€m no
mercado. Na realidade, tal procedimento afetaria o lucro da em-
presa. A divisão vendedora incorreria em despesas de vendas, em
suas vendas externas, o que não ocorreria se as vendas fossem in
ternas.T~mb€m incorreria em despesas de cobrança e com devedo-

res incobráveis.

Ãs divisões compradoras, em termos de custos, seria indiferente
ãdq~irir interna ou externamente seus produtos. Se as divisões
vendedoras venderem internamente pelo preço de mercado, as ou-

tras divisões nio terão interesse maior em comprar das mesmas; e
~e resolverem comprar externamente, a empresa será prej ud i.c ada

como um todo, pelo aumento das despesas de venda. Em virtude des
ta possibilidade, as divisões vendedoras costumam deduzir do pr~

.,
ço de mercado todas ou parte das ·despesas de venda, de cobrança

e de provisão para devedores duvidosos.

Al€m de sta mod i f i caç âo da "regra de mercado" para transferências
internas, algumas empresas costumam introduzir outras para esti-
mulá'!'as transferências internas, como, por exemplo,al~m das de-
duções já citadas, os descontos concedidos em vendas externas tam
b~m seriam concedidos is divisões compradoras,



.f '.Dificuldades para determinação do preço de mercado.

"Partindo-se da premissa que há um mercado virtualmente sem limi
te, livre e aberto para o produto, a um preço estabelecido e co
nhecido - a determinação dos preços de transferência nao apreseg
ta problemas. Infelizmente a aplicação do método de utilização

dos preços de mercado como base para o estabelecimento dos pr~
ços de tranferência é severamente li~itado pela ausência de co
fações de preços de mercado na maioria dos produtos industriais"

(6) •

I

Diversos fatores são a base para a criação desta situação. O pr~
duto transferido pode ter características especiais que o dife

,rencie de outros que possam vagamente ser chamadas o "mesmo" pr~
,

doto. Como resultado, o mercado para o produto transferido pode
\

ser bem restrito. Isto significa que a regra de preços nao é in
Idependente das atividades das duas divisões e é sensível a qual~

\

quer quantidades que a divisão vendedora vende no mercado, ou

que as divisões compradoras compram no mercado.

\ '.No limi te, n atura Lment e , onde o produto trans ferido apresenta c~
racterísticas peculiares, não se pode dizer que haja um mercado.
Perto deste ponto, contudo fim assim chamado preço de mercado se
rá tão cercado de qualificativos que não se pode dizer de manei

, \

ra nenhuma'que haja um mercado. Podem haver descontos para tipos

(6) Greer, C. Howard - "Divisional Profi t Calculation - Notes on
the Transfer Price Problem", National Association of

-Accountants Bulletin (July 1962), pago 8
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.H ~ particulares de negociaç~es ou para diferentes condiç6es de ven-

da.

Um dado preço pode ter signifi.cados diferentes de acordo com pra
zosde entrega, pagamento, serviço e garantia que constituem pa~
te do neg~cio. Preços de lista podem nio ter o significado que
parecem ter se as transaç~es nio forem frequentes. O preço para
uma dJda mercadoria pode se·r bastante diferente em um contrato- a
longo prazo do que em uma transaçio isolada. O preço obtido por
um vendedor pode se diferenciar bastante do preço pago por um
comprador, quarido as despesas de venda e otitros custos de conse-

guir um cliente sio levados em consideraç~o.

Todas as complicaç5es citadas sao sintomas de uma~nica condi-

çao - o mercado para o produto transf~rido nio ~ _ p~rfeitamente
compet itivo. ,Contudo, pequenos graus de imperfe Lç â o devem' ser
considerados normais como condiç~es que se aproximam da competi-

I

çio perfeita para tornar os preços de mercado urna base apropria-

da para preços de transfer~ncia.
<.

~ bastante claro que o uso de um preço de mercado nao realÍstico
solapa a base de preços de mercado como base para os preços de

transfer~ncia. A hipótese que sustenta tal base é que quando to-
das as divis~es reagem ao preço de mercado procurando maximizar
~eus próprios lucros, maximizam os lucros da empresa como um to-
do.~e o preço de mercado for realÍstico, qualquer excesso da d~
manda interna sobre a oferta (ou vice-versa) pode ser absorvido
no ~ercado externo e os resultados da empresa podem ser maximiz~
dos. Mas se o preço de transferência não for u~ preço realÍstico
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de mercado, a divisão vendedora pode ser induzida a reduzir as

vendas internas ou as divisões compradoras podem ser induzidas a
comprar internamente menos do que a quantidade que é ideal do
ponto de vista da empresa. Este assunto será estudado com mais
detalhes neste mesmo caprtulo sob o trtulo de técnicas de deter-

minação de preços de transferência.

2. Preços de transferência baseados no custo

I

Para certos produtos nao há preços competitivos no mercado e tam
bémestes preços não podem ser determinados por análise compara-
~iva com outros produtos. Geralmente, tais produtos são produzi-
dos por equipamentos especializados para serem utilizados dentro
da\~mpresa e a divisão vendedora não tem possibilidade de venda
em mercados externos; por outro lado, a divisão compradora -nao

tem nenhuma alternativa de suprimento.

Ãs vezes, os preços de transferência para esses produtos sao es-
"

tabelecidos por.negociações entre as divisões envolvidas, mas
tais negociações unilaterais usualmente não produzem resultados
satisfatórios na ausência de preços de mercado aplicáveis ou aos
produtos produzidos ou a produtos alternativos que podem ser fa-
biicados com ~s equipamentos existentes. A experiência mostra ou-
tras abordagens ao problema •..que se utilizam de guias competi ti-

',,-
vos indiretos.

Havendo falta de preços de mercado como guias, os custos dos prin
cipais competidores da empresa são usados para estabelecer pre-
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. r' ~ ços de transfer~ncia di~isionais a um nivel competitivo. Hi nat~
ralmente a necessidade de estimar os custos dos competidores pa-
Ta os itens para os quais precisam ser estabelecidos os preços
de transferincia. Estas estimativas podem ser feitas com informa
ç6es referentes aos tipos de ~qú~pamento usados pelos competido-
res,métodos de produção empregados, volume de produção, nível de
salirios, preços de materiais e outros elementos relevantes.

-O fato de que os produtos finais vendidos ao mercado precisam

ser 00mpetitivos em preço e qualidade fornece um guia indireto

p~ra estabelecer os preços de componentes para os quais nao exis

te mercado competitivo.

Onde sao instalados equipamentos especial~ente para o benefício
de\uma ou mais divisões compradoras, taxas fixadas mensalmente

-sao as vezes negociadas para cobrir continuamente os custos e g~
rantir um retorno ~obre o investimento da divisão vendedora. Es-
sencialmente o mesmo plano é seguido para determinar se tais

equipamentos para fornecimento a cliente~ externos devem ou nao

ser instalados ..
\

\

Poderá também ser mais simples dividir os lucros realizados qua~
do o produto final é vendido ao mercado ao invés de usar um pla-
no de preços .de transfer~ncia para determinar quanto do lucro ca
be as divis6es individuais. Essas circunstâncias são ilustradas

"-. .pelo caso onde duas ou mais divis6es de uma empresa participam
da engenharia, fabricação e instalação de uma grande unidade de
equipamento industrial. O produto final inclui a fabricação de
componentes sob encomenda, para os quais preços de transferência
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baseados no mercado nio·podem ser determinados. A cooperaçao mG-'.
tua entre as divis6es por um longo perfodo de tempo ~ essencial.
Com vendas deste tipo, a empresa acha preferfvel determinar o lu
cro de contrato como um todo e entio dividf-Io de acordo com um
plano previamente negociado pelas divisões interessadas.

Quando produtos sao transferidos para venda ao mercado e não pa-
ra posteri6r processamento e uso, ~pr~tica comum dividir a mar-
gem bruta entre as divisões fabricante e vendedora,de acordo com
um plano pr~-estabelecido. Em alguns casos, a divisio dos lucros
~ efetuada com um desconto nos preços de lista ou comiss6es nas
vendas de produtos manufaturados por outras divisões.

Enquanto os preços de transfer~ncia baseados nos custos evitam
cêrtas dificuldades que podem ser encontradas

\'transfer~ncia baseados no mercado, os preços

nos preços de
baseados nos .custos

t~m desvantagens caracterfsticas que superam as dos preços de
mercado e assim s6 devem ser usa2·)s se os preços de mercado -nao

.
existirem ou não puderem ser avaliados~ Entre as desvantagens im
portantes das transfer~ncias ~ cus~o incluem-se a aus~~cia de 1n
centivos para a redução de custos, quando a recuperação dos mes-
mos ~ assegurada pelos preços de transfer~ncia.

Quando os custos se constituem nas bases para o estabelecimento
d~s transfer~ncias interdivisionais são de uma maneira geral de-
finidos como os custos de fabricação. As pr5ticas de contabilid~
de 'ch;' cus t os variam de empresa para empresa e o conteúdo e méto-
dos para determinação dos custos de fabricação variam conforme
sejam utilizados os métodos do custeio direto, por absorção ou o

custo padrão.



"Quando é·utilizado o custo padrão, as variações sao absorvidas

normalmente pela divisão vendedora, mas is vezes a variaçâo apl!
cável aos produtos ·transferidos é também transferida para a divi
são compradora. As divisões vendedora e compradora têm seus esto
ques a um custo padrão idêntico. A diferença entre o custo real
e o padrão é tratada corno uma variação recobrável pela divisão
vendedora e como urna despesa para a divisão compradora ou vice-
versa, se o custo real € menor que o padrão. As variações nos
custos são portanto refletidas somente na varlaçao entre os cus

tos previstos e padrões.
i

o efeito é de estabelecer como preço de transferência para a di
visão compradora o cus t o real, limi tando aos estoques os preços

de custo padrão.

'\
O iotal do custo padrão é ajustado ao custo real periodicamente
pela aplicação de taxas de variação desenvolvidas para grupos de
produtos. Alg~mas empresas usam corno preço de transferência os

custos diretos padr5es e depois incluem despesas peri6dicas fi
xas da unidade vendedora .com variação para ajustar os preços de

transferênci~ ao custo real de fabricação.

Quando .os preços de transferência interdivisionais sao estabele-

cidos a custeio direto ou custeio por absorção, as flutuações
, '.

rio custo unitário dos ben~ recebidos por transferência podem cau

sar 'problemas.

O mesmo ocorre quando há diversas divisões vendedoras com custos
padrões diferentes para o mesmo produto ou quarido as divis5es
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'.
vendedora e compradora t~m diferentes custos padr6es para os 1-

tens transferidos.

Para eliminar o efeito que tais flutuações t~m nos custos da di-
visão compradora, algumas empresas estabelecem preços padrões de
transfer~ncia. Esses preços padr6es são baseados no custo médio
da divisão, que é a fonte principal de suprimentos,~ou podem ser
pondetados pelas quantidades recebidas de cada fonte, se ho~ver
mais do que uma unidade supridora.

Os custos de transporte apliciveis aos ben~ recebidos por trans-
fer~ncia são tratados da mesma maneira que os custos de transpoE
te de bens comprados de terceiros. Usualmente esses custos sao
pagos pela divisão compradora, mas em algumas empresas que costu
mam vender a terceiros com inclusão dos custos de transfer~ncia,

\

as despesa~ de entrega estão inclusas nos custos unit~rios da di
visão vendedora.

/
3. Preços de transfer~~cia a custo ,~.otal...cfyl}/~:,cost)

\..

"
Algumas empresas 'incluem despesas tais como administração geral,
pesquisa, 'de vendas e propaganda no custo do produto para efeito
do estabelecimento dos preços de transfer~ncia. O objetivo é de
estabelecer os preços de transfer~ncia divisionais a custo total
ao invé~ do custQ de fabricação. Nestas empresas, os gerentes de
divisão são responsiveis pelos lucros nhs vendas externas, ",'mas
as divisões vendedoras não têm permissão para transferir lucrati
vamente os bens fabricados a outras divis6es da empresa. A se-
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..guir indicamos alguns casos reais de·transfer~ncia a custo e co-
mo foram resolvidos os problemas advindos.

Em uma empresa, os bens produzidos por outras divisões eram ini-
cialmente transferidos a custo de produtos fabricados. As divi-
sões vendedoras, às vezes, mostravam perda quando urna grande

quantidade de sua capacidade se destinava à produçio para trans-
ferências internas. Para vencer a relutância dos gerentes divi-
sionais em produzir bens para outras divisões, o preço de trans-
ferência inicialmente ad~tado, que somente incluia os custos de
fabricaçio, foi modificado adicionando-se a __~esse custo um
"markup",a fim de cobrir as despesas de custos indiretos de fa-
.br í.caç âo . Desta maneira, as divisões recobravam o l'cuStO total

dos bens transferidos.

Uma empresa integrada fabricava uma linha de produtos em uma de
,

suas divisões que depois era transferida para uma divisão merca-
I

dológica. A competição no mercado era tal que a empresa Sa1r1.a

do mesmo se cada divisão envolvida no produto acrescentasse seu
usual "markup" ..Pensou-se inicialmente em dividir o lucro conso-

,lidado entre as duas divisões, mas à quantia assim apropriada -a
divisão vendedora era muito pequena para tornar o'produto atraen
te para. a gerência da divisão, em comparação com outros produtos
da mesma. Outra possibilidade era operar a divisão produtiva co-
mo urna unidade supridora ~em lucro, mas seria então - .necessar1.0

que'5e encontrasse um incentivo não lucrativo para a gerência di

visional.

Estudos posteriores dentro da empresa mostraram que a linha de

r~"·
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produtos em qtiestão era uma fonte estivel de volume que ajudava

a divisão produtiva a manter os custos diretos e "overhead" bai-
xos em_tódos os seus produtos (economia de escala). Concordou-se
que os interesses tanto da empresa como da divisão de fabricação
indicavam que deveria ser feita uma concessão no preço de trans-
ferência como compensação pelo volume de ordens de
que tal produto permitiria ã empresa conseguir.

fabricação

Os preços de transferência seriam virtualmente os mesmos se .a
divisão mercadol6gica recebesse seus produtos a preço de custo
com o intuito de favorecer as vendas. Assi~ o custo (estabeleci-
do como custo real da matéria-prima para a divisão de fabrica-
~ão,o custo padrão de fabricação, e parte das despesas adminis-
trat i.vas e p esqu isa) foi escolhido como a base para o estabeleci

me~to do preço de transferência.

As vantagens que a empresa esperava ganhar com este plano eram:
I

-- nesde que o preço difeténtiil 'aument~ria o lucro totàl
'<,

pelo"

aumento de volume, rep resen tar.ia um.."inc·en.ti:v.od·e Iuc ro para 'o
, .

g~~ente da divisio de' fab~icação.i

Foi estabelecida uma clara responsabilidade de lucro para os
estigios d~ processo integr~do de fabricação e mercadização.

Estava de acordo com os interesses da empresa como um todo,

pois o produto em Iquestão era desejivel do ponto de vista dos

lucros consolidados da empresa.
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.f Preços de transfer~nci;a custo total mais uma margem

(full-cost-plus)

o "markup" adicionado ao custo de fabricação pode ser aumentado
para incluir um lucro. Este m~todo est~ sendo analisado agora e
não quando nos referimos aos preços de mercado, porque o preço

de transfer~ncia tem uma relação rrgida com os custos -da divisão
supridora e a taxa de lucro é estabelecida pela ger~ncia cen-

traI, ao inv~s de ser estabelecida tomando-se como refer~ncia os

preços de mercado.

Analisaremos como este m~todo é aplicado na prática, tomando-se

-como exemplo o procedimento de uma empresa, como

al?aixo:

.va i .de s c r i t o

\.

o o~jetivo era ter preços interdivisionais estabelecidos com ba-
se no custo real mais um adicional para lucro determinado em fun

." I .

ção de taxa de retorno esperada sobre o capital empregado. Os

produtos transferidos tiveram seu preço estabelecido por um pre-
'v,

ço padrão. de transfer~ncia composto dos seguintes elementos:

'.~" .--.' _ Custo padrão direto estabelecido de acordo com os: preços das
compras de matéria-prima, mão-de-obra direta acrescida de leis
sociais e outras despesas vari~veis com a produção (energia,

por exemplo).

_ Despesas periódicas padrões estabelecidas pelos orçamentos

~nuais de despesas, A porcentagem das despesas peri6dicas. apli
c~vel a um produto determinado, era ~stabelecida pelos métodos

.0
__ k -.._.._. __ ._____ _. __ •."'P""""-" ._~
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de distribuição usados na fábrica. A despesa periódica padrão
por unidade de produto era baseada na previsão de volume a
transferir fornecida pela divisão compradora.

- A despesa da administração central era incluida como porcenta-.
gem do custo unitário utilizado para se obter o volume previs-

to.

_ O lucro era determinado como porcentagem do custo empregado pa

ra se obter o volume previsto.

Ao final de cada m~s, o custo total inc6rrido medido pelo padrão
era ajustado para refletir os custos reais incorridos pela divi-

sao supridora.

\
Há duas circunstãncias principais nas quais se encontram os pre-

ços de t ransf erenc i.a "cost-plus":

1. Quando não houver mercado externo competitivo para servir co-
mo guia para os preços internos, por~m ~ desejável pela empr~
sa que a divisão supridora apresente lucro.

2. Quando ~ estabelecida uma rotina de preços para reduzir o tem

po de negq~iaç6es.

Par~'a1guns produtos, nao há mercado externo e nem meios para se
estabe1e~er um preço de mercado competitivo. Estas circunstân-
cias' são mais comuns quando todas as empresas em uma indústria
são totalmente integradas e cada uma pr~duz certos materiais ou
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_ ?:.: componentes somente parà seu próprio consumo. Ao estabelecer o
. '.

preço de. tais produtos, a experiência verificada em uma empresa
foi que seus preços de transferência eram estabelecidos para se
coriseguir um balanceamentu entre um retorno satisfatório para a
divisio supridora e um incentivo para trans~erências divisionais

através de preços conservadores.

o estabelecimento de preços "cost-plus" é também empregado para
'reduzir o tempo devotado' à negociaçio de preços, quando os itens
envol.vido s tiverem valores relati v amerrte baixos. Nestes casos,

mét6dosd~ determinaçio dos custos e taxas de lucro sio negocia-
dos para que o futuro estabelecimento de preços seja rotineiro.
pste procedimento é visto corno urna forma de determinação de pre-

ços competitivos pela maioria das empresas.

\
-Em algumas empresas, o estabelecimento de preços "cost-plus"

..•
e

aplicado para transferências interdivisionais com o propósito de
Lmp Lemerrtar as políticas do estabelecimento de preços de produ-
tos finais. O objetivo é manter o controle sobre o lucro adicio-
nado ao custo em cada estigio de produção e mercadizaçio. Este
procedimento\é usado para se garantir que ü preço de venda do
produto final inclua um retorno sobre o investimento da divisão
supridora. Por exemplo, urna empresa produz tanto produtos com
marca corno p~odutos similares sem marca. Considerando que a divi
sio mercadológica necessita urna ~argem bruta adiciollal para os
produtos ~om marca para cobrir as despesas de propaganda, as
transferências interdivisionais têm o seu preço estabelecido na
base do "cost-plus", com a quantidade do "plus" controlada para
que a divisão mercadológica tenha urna margem bruta satisfatória.
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•• 1 Enquanto a margem brtiti consolidada em produtos com·marca ~ mais

baixa do que em produtos sem marca, a demanda do cliente .para

bens com marca, e portanto com propaganda pressuposta, mais

estivel e esta classe de produtos aumenta os lucros a longo pra-
z.o.

As transfer~ncias intermediirias de prddutos com base no custo
acumulado basicamente significam que as divisões supridoras sao
realmente centros de custo e nao centros de lucro. Se as trans-
fer~Rcias são baseadas nos custos reais, o desempenho das divi-
sões que recebem o produto transferido inclui as efici~ncias QU

defici~ncias de outras divisões não sujeitas a seu controle. Os
~reços de transfer~n~ia que asseguram a recuperação dos custos

r~ais muitas vezes falham como incentivo para o controle de cus-
to~:portanto, os custos orçados ou padrões são melhores
os custos reais para efeitos de transfer~ncias, porque

incentivá ao controle de cus t os ."
J

do que
-sao um

Os custos padrões podem conduzir a decisões sub-6timas. Como e-
xemplo, suponhamos que a divisão A supra bens ã divisão B ao cus

,to padrão de Cr$ S~OO, incluindo um· valor de Cr$ 3,00 para cus-
tos fixos baseados em nivel normal de produção. Supondo que B

tenha um processamento adicional e custbs de venda de Cr$ 4,00

por unidade,.q preço de mercado sendo Cr$ 8,00, esta seria a re-
ceita adicional de B por ~nidade. Naturalmente B recusaria a
transfer~ncia ao preço proposto por A, porque perderia Cr$ 1,00

por unidade vendida.
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Desemp~nho da divisão B

Receita adicional Cr$ 8,00
Custos adicionais

preço de transferência de A· Cr$ 5,00
.custos adicionais de B Cr$ 4,00 Cr$ 9,00

- Cr$ 1,00Perda de B

Mas a empresa como um todo seria beneficiada:

Empresa como um todc

Receita adicional Cr$ 8,00

Custos adicionais

B

Cr$ 2,00
Cr$ 4,00 Cr$ 6,00

Cr$ 2,00

\ A

Lucro adicional

Este éum exemplo bastante objetivo e claro da incongruência que
é induzida por um preço de transferência baseado nos &ssim chama

\

dos ."full" ou cüstos médios totais. Do ponto de vista da empresa
como u~ todo, isto pode conduzir a decis6es sub-6timas.

4. 'Preços de'tra'nsferência baseados 'em,preços negociados ou arbi
-"""',

:~",trados

Sempre teremos, independente de quao específicas sejam as regras
de preços de transfer~ncia, situaç6~~ onde as divis6es não serão

. ._- ._-.----- -_ .•~-.....•..--_ ..- ,......._ ..
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'.
.•.capazes'de chegar a um acordo no que se refere a preços de trans

ferência. Por esta razão deve ser estabelecido um processo para
arbitiaras disputas sobre o estabeJecimento de preços de trans
ferência.

Pode haver diferentes graus de formalidade na arbitragem de dis~
putas em torno de preços de transferência. Em um extremo a res-
ponsabilidade é dada a um único executivo, por exemplo, o vice-
presidente executivo, qu~ analisa o problema com os gerentes. de
divisão envolvidos e d~pbis toma a.decisão do preço a ser adota-

do.

-o outro extremo é estabelecer urna comissão, que usualmente ter~
três responsabilidades:

\

l~ Resolver as disputas sobre preços de transferência.

2. Rever mudanças de fontes de suprime~to.
!

3. Alterar as regras estabelecidas para preços de transferências
onde e quando apropriado .

o grau de formalidade empregado depende da extensão e do tipo de
..•

disputas de preços interdivisionais. Em qual~uer caso porem, a
~rbitragem dos preços de transferência tem de ser da responsabi-
lidàde de um executivo ou de um grupo de executivos da

~ .gerencla

geral da empresa, desde que as decisões. tomadas podem .:ter um
efeito importante nos lucros divisionais.

..._ .•...,------~--_..." -~...~•.....
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'. Há inGmeras maneiras pelas quais a arbitragem pode ser conduzi-
da. Em um sistema formal, ambris as partes sQbmetem o caso pore~
crito ao árbitro. Este, tom a assistência de um "staff" apropria
do, revê ambas as posições e decide sobre o preço. Pode ter como
"staff" o departamento de compras revendo a validade de uma cota
ção de proposta competitiva de cotações de preços ou o departa-
mento de engenharia revendo um custo padrão. Corno indicado aC1-
ma, em sistemas menos formais as apresentações são orais.

~ importante que relativamente poucas disputas sejam submetidas
- arb í tragem. Se grande ..• de disputas arbitradas, isa um numero sao -

to indica que as regras nao sao específicas e claras o suficien-
-te, são difíceis de aplicar, a organizição divisional não ~ l6g!
ca ou que a divisionalização não deveria ter sido adotada. Em re
sumo, ~ um sintoma claro de que algo está errado na empresa .

.]o,' • " ••

Em algumas empresas, há ,um tal onus envolvido ao submeter a dis-
puta de.preços de transferência i arbitragem, que muito poucos
são submetidos. Se, c~mo consequência, disputas legítimas nao
aflorarem, os resultados são tamb~m indesejáveis. Evitar que as
disputas sejam ~ubmetidas'i arbitragem, tenderá a esconder o fa-
to de que há problemas com o ~istema de preços de transferência.

No que foi v i-s t o at ê agora, os preços de transferência foram cla~
~ificados segundo os crit~rios de mercado, cust~ e arbitragem.
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".' DECISOES ESTRATEGICAS .•
.• ~t· '.

De acordo com o exposto acima, podemos dividir os produtos a se-
rem transferidos em quatro categorias, de acordo com a estrat~-

gia envolvida. Esta cLas si ficação livroencontra-se no

"Management ContraI Systems-Text and Cases" de Antony e Dearden,

cap. '7, ci tado na bibliografia.

-Estas categorias sao as seguintes:

Classe I

frodutos para os quais existe a probabilidade de nunca serem pr~
duzidos fora da empresa por raz6es de qualidade, patentes,segre-
do?e outros. Exemplo: certos tipos de medicamentos.

\

Nesta classe nao são disponíveis preços competitivos e o método
mais prático para estabelecimento do preço de transferência -e
utilizar "cost-p'lus " • ousej~, custo padrão mais uma margem

para lucros.

Os padr6es periodicamente devem ser revistos por um grupo exter-
no às divis6es envolvidas. Deve também ser estabelecido um incen
tivo para qu~ se continue procurando produzir sempre ao

mais baixo possível.
\

custo

... ~.•.-,~.-~---~--..,.-
.•. -_. -., .•... ~-~-- -,' -- -'-



SI •

.:~\' Classe 2'.

Produtos que a administração vem considerando comprar de fornec~
dores externos, mas só através de contratos a longo prazo, pois
a fabricação exige investimentos vultuosos em ativos e inão-de-
obra. Exemplo: motores em geral.

Os produtos pertencentes a esta classe devem ter seus preços' es-
'tabelecidos em bases competitivas, pr eços estes' estimados a lon-
go prazo. Uma vez estabelecido o preço, ele somente poderá ser
reajustado se houver mudanças de desenho ou nos preços de mate-
riais e mão-de-obra. A fonte desses produtos (fabricar ou com-
prar) deve ser mudada apenas após um estudo apurado, que determi
ne um impacto das mudanças nos lucros da empresa.

\

Classe 3

Produtos que podem ser fabricados fora ou dentro da empresa, sem
que haja prejurzos significativos nas oper~ç5es. são em geral

produtos de pequeno volume, fabricados em equipamentos não espe-
~-.. --.' - cializados. Normalmente não apresentam problemas de preços de

transferência. As divisões compradoras podem adquirir o produto
dentro da emp,resa,por transferência, ou adquirí-lo' no mercado

, .
externo. Exemplo: certos componentes elétricos.

,

~_ ...-- --_ ..~----~-,,..,..--,.,...
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r( elas se 4.. ~)

Produtos que sao vendidos .externamente, ou transferidos dentro

da empresa, e podem ser comprados pela empresa tanto de fornece-
dores externos como fabricados internamente, dependendo unicamen
te do custo de produção da empresa e do preço de mercado do pro-o
duto. Neste caso, a decisão de comprar ou fazer pode ser facil-
mente alterada, dependendo das condlç6es de mercado. Exemplo:
'componentes faci lmente encontrados no mercado: parafusos, por-

cas,~arruelas, pregos e outros mais.

~TILIZAÇÃO DOS ELE~mNTOS DIVISIONAIS

Qu~is sao os usos dos elementos ~ontibei~ das unidades operacio-
niis descentralizada~? Os preços interdivisionais são a base

,
das recêitas de uma divisão e de custos para a outra; o m~todo
de determinação dos preços afeta diretamente os relfltórios bási-
cos das unidades operacionãis. Estes relat6rios podem .ser utili-

zados para:

1. Medi r o desempenho da gerência da divisão.

2. Tomar dec~s6es incluindo:

a) Decis6es de fazer ou comprar;

b) política de preços para o produto final;

c) Decis6es de produção de componentes e o produto final;
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d) Decisões de í nv es't imen t o de capital. e decisões ele descon-

tínuar a fabricação de produtos.

3. Informações financeiras gerais incluindo:

a) Determinação da receita da empresa;

b) Determinação da posição financeira da empresa.

A utilização dós relat6rios citados indica qual OÜ quais. dos m~-
todos de determinação dos preços divisionais melhor preenche as

necessidades da gerência da empresa.

_A TEORIA ECONÔMICA E OS PREÇOS DE TRANSFERENCIA

\O~ economistas têm se preocupado em que os preços de transferên-
cla internos reflitam o mais possfvel a realidade para servirem
como guia p a r a a ap r op r i aç âo de rc cu r s os dentro d a e mp r e sa . O

.~roblema ~ de interesse pritico em vista do extensd uso de siste
mas de decisões descentralizados nos negócios; o preço interno

se constitui, sempre em uma fonte de debate vivo onde houver tran
saçoes internas entre centros de responsabilidade. Por outro la-
do, as analogias entre centros de decisio descentralizados den-
tro das empresas, de um .lado, e as próprias empresas como cen-
tros de deci~io descentralizadas dentro do macro sistema da eco~

\nomia como um todo, tornam estes debates priticos de grande inte
<,

resse.

Para a solução do problema da produção e preços pode ser aplica-
da a teoria econõmica. Por esta razao, 6 ~til fazer uma ripida
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"
digressão para examinaÇ as diferentes maneiras de an~lise do com
portamento dos custos pelo~ economistas e pelos contabilistas. O
gráfico l-a indica os custos variáveis totais, custos fixos to-
tais e custos totais do ponto de vista do economista e o gráfico
l-b indica os mesmos valores do ponto de vista contábil. Os grá-
ficos 2-a e 2-b representam os mesmos: valores para custos ,unitá-
rios, supondo-se uma' medida simples da atividade. -Amb os os- gráfi.
cos são ,simplificados para ressaltar as diferenças marcantes.

Uma diferença considerável envolve a 'faixa dos custos assinala-
dos. Os' e'conomistas indicam uma faixa cont Iriua de atividades po~
síveis e alteração na efici~ncia. Os contabilistas, por outro l!
.do, usualmente se utilizam de uma faixa limitada de atividade.
N~sta faixa os cust6s fixos são constantes e aumentam abruptamen
te"por degráus, de acordo com os níveis de atividade. Dentro de
um grande'limite o fato dos contabilistas admitirem a linearida-
de para a variação da atividade dos custos variáveis é usualmen-

te uma aproximação adequada.

\.

Custos
(Cr$) custo total

custov:,:;iiV
vel to~~/

)J./
~~-1' -

custo fixo totalU- _

Q Nível de atividade
Gráfico l-a
Economistas
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'. Custos
(Cr$) custo total" ..-'custo va- ~/ .

riável '1<"~:Y'~...--../"
t...::...~-~-'---.....- .

~ custo fixo total
O Nível de atividade

Gráfico l-b
Contabilistas

As diferenças nas curvas sao função das diferentes hip6teses e
não devem ser consideradas como diferenças conceituais. Dado um
problema id~ntico, g essenc{al uma concordincia entre as curvas
de custos relevantes envolvidas (urnadiferença qu~ permanece -e
qüe o economista inclui o custo de capital dentro dos custos

\s~derados, mas os contabilistas o excluem).
con

Tendo-se estas distinç6cs em men~~, a discuss50 se concentra na
iesolução da decisão de preço-produção'do ponto de vista da te0-

"ria econômica.
\.,

Custos
rCr$)

custo variável
/ méd,i-o

custo t/;>tal~~mtJ::;marginal

~ __ custo fixo médio,~~-~_.
O Nível de atividade

Gráfico 2-a
Economistas

-.. - ~ ,-'.'. - - ...~- .•.... - -..----- - --------~_..._- --- .•.----_...- .....- ._-
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••• ~J Custos

(Cr$) \4--custo total médio
."~./ cust~ va ri àv eI mêd í o =. custo marglnal

----
k- custo fixo médio-----....•

.-..---=-"""""""""'"O Nível de atividade

Gráfico 2-b
Contabilistas

Ao invés de se pretender apresentar uma técnica que permita a de

terminação do preço exato que levara ã maximização dos lucros,

!los preocupamos aqui em desenvolver um,guia teórico corretamente

apresentado para determinar o preço ea produção. Os
~ ....prlnclplos

sã~ corretos. Mesmo que em muitas situações ~s princípios nao
\

púderem sér aplicados com exatidão em virtude de informações ln-
completas, o procedimento passara a ser de caráter normativo.

A função receita deverá ser adicionada às curvas de custo da teo
ria econ5mica, para se conseguir conclusões adicionais. O econo-

. ,mista considera que genericamente as unidades vendidas (e portan
to'indiretamente a atividade' de produção) aumentam ã medida que
o preço diminui (os contabilistas, por seu lado consideram um
preço constante para a esperada ou relevante gama de atividades)
e que o n~mero de unidades do produto que podem ser vendidas a
preç~s diferentes é conhecido. Usualmente, considera-se que qua~
to menor for o preço, mais unidades serão vendidas. Embora esta
última afirmativa nem sempre seja válida, será ~til na exposição

que se segue.

___ .• -<O_.~ .••••...- .".... .• .• ,.,__ -,. .• - .•..•.- "'r'
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..~ S possfvel se conhecer 9 n~mero de unidades que podem ser ~endi-
das a todos os preços ~stabelecidos. A curva que representa este
fenômeno ê chamada de curva de receita média ou curva de pre-

ços. Indica o preço ou receita média por unidade necessários pa-
ra vender o n~mero associado de unidades. A curva da receita mé-
dia (AR), no grifico 3, é inclinada para baixo i direita porque·
foi admitido que o n~mero de unidades vendidas aumenta i medida

"em que o preço decresce.

Preços \
, .

I (Cr$)

RM
\

Unidades
Gráfico 3 - Curvas da receita

Uma curva de receita marginal (RM) ·foi também traçada na figura
3 ..Esta curva mostra a quantidade de receita adicionada pela ven
da.de uma unidade adicional. Decresce para a direita, pois é ne-
cessário reduzir o preço para vender uma unidade adicional. Esti
abaixo da curva da recei~a média, pois cada vez que o preço das
vendas é redJzido o preço médio de vendas de todas as
anteriores ê também reduzido.

"--,

unidades

Somente as curvas de receita nao sao suficientes para permitir a
tomad~ de decisões ~teis com as curvas de receita, mas é interes
santc notar que quando o preço é PI (gráfico 3), a receitá margi
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~ - ~.~' '.nal e zero, e que a um preço menor a rece ita marginal se . torna
'negativa. Istb significa que uma posterior redução. no preço re-
sulta e~ uma redução na receita total. Com receita marginal ze-
ro, o preço de P I.' cons t í.tu i o míni~lo preço que a empresa pode es
tabelecer para venda, pois a preçb menor a empresa ter5

. ..preJul-

zos.

Se for considerada a curva do. custo marginal (ver gráfIco 4), .con
clus6es análogas podem ser verificadas. Esta curva mostra a quan
tidade de custo que ~ adicionada p~la produção e venda de uma
unidade adicional da produt~. Por exemplo, se custa Cr$ 500,00

para produz~r e vender 100 unidades e Cr$ 505,00 para produzir e

vender 101 ~nidades, o custo marginil da unidade ~ Cr$ 5,00, ou
s~ja, o custo incrementaI de uma unidade a mais ~de Cr$ 5,00. A

~orma da curva de custo marginal indica que a firma está inicial
mente operando a uma ~fici~ncia crescente (o custo marginil de-

, I .

cresce) e ent~o atinge o pónto ontle a ef~ci~ncia decresce '(0 cus
'to marginal cresce). Se se admitir que.a efici~ncia. ~ constante,

a curva de custo marginal ~ uma linha horizontal.

Preço
(Cr$ )

P
CM

I \

Gráfico 4 - Determinação da produção
e preço
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~ ~ O ponto onde a curva:de·custo marginal intercepta a curva da ie-

ceita marginal (ponto Bdo gr~fico 4) ~ muito importante. Esta
.

intercessão detetmina a produção 6tima (Q unidades) e preço 6ti-
mo CP) ,isto ~, ~ o ponto de lucro máximo.

Se uma empresa está produzindo menos do que este nível de produ-
ção,.uma unidade adicionalrde produção e venda resulta em uma
receita marginal maior do qu~ o custo adicional (a receita margi
~al ~ maior do que o custo marginal). Assim, enquanto o valor da
curva da receita marginal e maiDr do que a curva de custo margi-
nal, ~ lucrativo aumentar a produção. O ponto onde as duas cur-
vas se interceptam e ,o nível ótimo de produção. Porem tomemos a
decis ão de aumentar a produção em mais uma unidade. O gràf i co 4
mQstra que se a produção for aumentada alem de Q unidades, o cus
io\~~icionaY ~ maior do que a receita adicional. Logo, o lucro
cair~ ao se aumentar a produção e venda além de Q unidades.

Qual preço maximizar~ os lu2ros? Para vender Q unidades ~ neces-
sario que o preço sej~ ~. ,Este preço e determinado pelo traçado
de uma lirihavertical passando pelo ponto B, onde o custo margi-
nal iguala a\receita marginal até a intercessão com a t í nl.a da
receita média e então horizontalmente até a ordenada. Assim se
determina o preço pelo qual serão vendidas Q unidades, com maxi-
~ização dos Lucros. Se o preço estabelecido for maior que P, o
~~mero de unidades vendidas será menor do que Q. Somente a venda
de Q'-' unidades a um preço P maximi zar à os lucros.

Diversas observaç6es adicionais podem ser feitas. A produçio 6t!
ma é determinada diretamente pela inte~cessão das curvas de CLS-
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'.
to marginal e receita margi.naI . O preço necessário para a "otimi-
zaçao € determinado indiretamente pela mesma intercessio. A cur-
va da receita .marginal no gráfico 4 implica em que a curva da re
ceita m€dia no mesmo gr~fico e consequentemente o ponto B sendo
conhecido, o preço 6timopode ser determinado. E mais, os finicos
custos que são considerados na decisão são aqueles que variam

com a produção; na verdade, os custos que são constantes no to-
tal e não variam com a produção, não devem entrar na decisão de
~reços. são utilizados para estabelecer os preços padrões, mas
não o preço de venda. O preço padrão i estabelecido para cobrir'
os custos" fixos e vari~veis, al€m de uma margem de lucros.

~onsiderando que a análise acima € correta, qual o motivo de nao
ser utilizada com mais frequ~ncia na pr~tica? As razões es~ão re
la.cionada.sao fato de que a informação requerida ser mui tas ve-
zes incompleta. Raramente podem as curvas de receita média, re-
ceita marginal e custo marginal serem conhecidas com certeza. S~

~stas curvas nao -sao conhecidas, então a solução do problema de

produção e preço não pode ser resolvida com precisão. Por exem-
plo, pode ser argumentado que se os preços forem reduzidos, os
competidores"tambê~ poderão reduzir os seus preços e a produção
não será aumentada. Ao se estabelecer.a curva de receita m€dia

da empresa, as açoes dos competidores devem ser levadas em consi
deração. Se ifito,não for feito, a curva é incorreta e pode condu
zir a decisões desastrosas se aplicada.
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~ Preços de transfer~ncia

A ~oluçio do problema dos preços de transfer~ncia tem algumas ve
zes sido expressa em termos .sámp Les , como se o uso dos custos mar
ginais da divisão vendedora (a um preço competitivo ou negocia-
do) permitisse aos gerentes divisionais tornar decis5es corretas·
e medir seu desempenho. Não hi uma solução simples para o pro-
blema do estabelecimento de preços dos produtos vendidos dentro
da empresa; a solução é difícil e requer urna anilise rigorosa;

bastante significativas foram as anilises feitas por Hirshleifer
e as considerações·que se seguem baseiam-se nos seus artigos no
"Journal of Business" (7) (8).

Para ilustrar a.natureza geral das soluç5es conseguidas para ob-
. \ '-tençao de preços de transfer~ncia, seri conveniente se iniciar

o estudo da maneira mais simples possível. Consideremos 11.ma em-
presa que tem uma operação integrada verticalmente em dois esti-
gios, cada estigio sendo um centro de lucros. O primeiro estigio
produz um produto intermediirío e o transfere ao segundo estágio,
que converte. o produto .intermediirio em final e o coloca no mer-

cado externo.

Por exemplo, o primeiro estigio pode ser urna divisão de fabrica-
çao e o segutldo estigio uma divisão de distribuição. Admite-se

(7) Hi rshl.ei f er , J. "Economics of the Divisionalized Firm"
Journal of Business, Apri1 1957, pigs.' 96-108

(8) Hirsh1eifer, J. "On the Economics of Transfer Pricing"
Journal of Busi~, July 1956, pigs. 172-184

_.. ..."'--.""..-..v ..•...-~--..~
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e que as operaçoes produtivas dos dois estágios têm custos comple-'.
tamente independentes, isto é, não haverá nenhum impacto do
vel de operaç6es de cada divisão sobre o custo da outra.
através de interdependência tecnológica ou através de

seja
efêitos

nos preços de fatores de produção adquiridos em comum.

Admitamos que nao haja mercado para o produto intermediário, nem
demanda nem suprimento (este produto é produzido somente para o
consumo inteino da empresa). Neste caso, .desconsiderando-se a
formação de estoques, ambos os estágios precisam coordenar suas
produç6es;' isto significa que deverão ter produç6es iguais. No
nosso exemplo, a divisão primária precisa fabricar tanto quanto
a divisão secundária distribui. Do ponto de vista da empresa, a
produção e o preço ideais se verificam quando o custo marginal,

\eM, iguale a receita marginal, RM (ver gráfico 5).

'Mas considerando-se a independência de custos das duas divis6es,
eM = cmf +cmd. Isto é, eM é a soma dos custos maxginais de fa-

bricação e distribuição.
\
\
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..
fondições de .equilíbrio

cmf (q ) = p*m

p . = p*

Cr$/Unidade (q)
RM. cmf + 'cmd :"CM

.cmd

\ Produção ...(q)

Grãf~co 5 - ,Nry~l ótimo de produção

'/

CM .= custo üarginal
RM = receita marginal
cmf = custo marginal de fabricação

cmd = custo marginal de distribuição

p* = preço de transferência

.•....... " qd = quantidade transferida
CM* = custo marginal total para a divisão de distribuição

qm = quantidade produzida



64.

Se a divisão de distriDuição, vendendo ao mercado externo depois
de pagar um preço p* de transfer~ncia para o produto intermedii-
rio, busca maximizar o seu lucro, automaticamente estabelecerá

sua produção qd para' ter ID1 = p*+ cmd = C1;1*.Esta expressao é o
custo marginal total para a divisão de distribuição. E para o
preço p*,a divisão de fabricação para maximização de seus lucros
estabelecerá a sua produção q tal que cmf= p*. Então a receitam
marginal 6tima IDi = cmf + cmd será atingida, se as produç6es di-
visionais forem coordenadas.

Há urna sér i.ede maneiras pelas quais se pode chegar ã solução ó-

tima operacionalmente. Inicialmente pod~ ser estabelecido um pr~
~o tentativo p*, depois do que as divis6es farão produç6es tenta
t!vas qm e qd' Se qm.exceder qd' p* deveri ser ajustado para bai
xo.,o inversó acontecend.o se qd exceder q. até que se encontre umTIl

preço p* que permita coordenação das produç6es planejadas.

pode haver a possibilidade de ocorrerem dois problemas. Em pri-
meiro lugar, espera-se que a divisão de fabricação aja como um
competidor perfeito, isto é, estabeleça q tal que cmf = p*, manm

\tendo este preço constante. Mas se a divisão vendedora tem auto-
ridade para estabelecer p* a um nívei que desejar, será tentada
a agir como um fornecedor monopolístico para o seu cliente inter
no, levando ~m conta que o declínio da curva de demanda para o
produto intermediário proporcionará mais lucro para a divisão de
fabf-icação (ao custo de urnaperda geral para .a empresa).

Da mesma maneira, se a divisão de distribuição tiver autoridade
para estabelecer p*, ser~ tentada a at~ar como um comprador mono
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}".
•• 1 ~ ps6nico e tirar proveito da curva ascendente de suprimento

seu supridor interno.

do

Em segundo lugar, no processo de troca de informaç5es, mesmo a-
trav~s de um irbitro neutro, pode ser ~o interesse de cada divi-
sio dific~ltaras informações e procedimentos para obtenç~o de
um preço mais favor~vel. Estas dificuldades, nos mais simples ca
50S, ilustram o conflito entre preços externos para.a obtenç~o
de valorizações marginais de recursos, produtos e os preços in-
ternos como meios de estabelecer os lucros divisionais.

Se nós considerarmos uma situaç~o igualmente simples, mas admi-
-tirmos agora a exist~ncia de um mercad6 externo para o produto

intermedi~~io em adiç~o ~s transfer~ncias internas, as produçõe~
d~s'duas divisões deverão, em geral, ser coordenadas. A presença
de um mercado externo para o produto intermedi~rio torna 2 si-
tuaçio analiticamente mais ~omplexa; por~m operacionalmente a ~i
ficuldade nio ~ t~~ grande, pois se o mercado e~terno para o pr~
duto intermediário é ~erfeitamente competitivo, o elemento de
conflito divisional para a maximizaç~o dos lucros descentraliza-

,

dos desaparece.
'H_. o," _

Como indicado no gráfico 6, o supridor intermediário (divis~o de
fabricação ne nosso exemplo) é motivada para estabelecer sua pr~
~ução q tal que seu custo ~arginal cmf iguale Q preço con~etiti

m
'",vo p'para o produto intermediário. De maneira similar, a divisão

de distribuição estabeleceri o volume do produto a ser transferi
do.qd tal que seu custo marginal total, p + cmd, seja iguãl
receita marginal R~1no mercado final.

a
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~...' ~ Neste caso nao ~ import~nte estabelecer qual a divisio que tem
responsabilidade para estabelecer o preço de transfer~ncia p*,
pois qualquer tentativa para explorar a divisio interna fari com
que esta adquira o p!oduto no mercado externo. (Presume-se que
haja uma economia no custo da transaçio que permita um incentivo
para a negocí.açáo interna; nâo seriaoperacional . 'se quaisquer.
transaç5es internas ocorressem sob a hip6tese de independ~ncia
de.custos). Note-se que se forem efetuadas as transaç5es inter-
nas, o preço de transfer~ncia i* precisa ser como antes igual a
cmf, que é o custo marginal de fabricação da divisão supridora.
Isto é bisico para o preço de transfer~ricia.

Condiç5es de equilfbrio
cmf (q ) = pm

.p + cmd (qd) = RM (qd)
p = p*

/
/p * l-= P t-- +-------n--

+ cmd = !v1C~'Cr$/Unidade (q)

cmf ~cmd

I =-------~------~--------~.Produção (q)

Gráfico 6 - Mercado competitivo para produto inter-
mediário

_ .__ M_ _. ~
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.t O primeiro caso bastante difícil será o que consideraremos a se-
guir. Admitamos que há um mercado externo para o produto interme
diário, mas que seja imperfeitamente competitivo tal que o custo
marginal do supridor internp, cmf, seja menor do que o preço
mercado p. Admitimos para simplicidade que o supridor interno

de
~
e

monopolista do produto intermediário. Então o mercado intermediá
rio externo ~ uma alternativa para o supridor interno, mas nao
para0 comprador interno. Não·obstante, alguns escritóres reco-
mendam o uso do preço de mercado como preço de transferência p*
sem fazer referência i questão de con~etitividade do preço de
mercado. TAl recomendação não nos parece correta do ponto de vis
ta de se obter uma apropriação eficiente dos recursos da empr~
.s a. Lsto é, "uma exploração monopolís tica do cliente interno bem
como do intermediário externo, em detrimento dos interesses ge-

Tais da empresa.

A solução correta ~ indicada no gráfico 7, considerando a hip5t~
$e simplificadora de independência da demanda. Entende-se nesta
dissertação por independência da demanda que as curvas de deman-
da ·externa das divisões da empresa são independentes; neste con-
texto partic~lar se requer que vendas adicionais de produtos in-
termediários para o consumidor interno não sejam afetadas de mo-
do adverso pela d~manda externa.

, '.



68 •

..

Condições de equilíbrio

Cr$ /Unidade ..(q)

cmf (qm) = p*

p* + cmd (qd) = R1>I (qd)

cmf (qm) = mr (qs)

qd + qs = qm

I

I

- I

nMR = MR

p cmf

mr 2mr

qs
Produção (q)

Gráfico 7 - Mercado imperfeitamente competitivo
para produtos intermediários

Naturalmente esta hipótese é bastante irrealista no seu todo,

pois os clientes externos e internos para um produto intermediá-

rio serãó competidores nos mercados dos produtos finais. Por e-

xemplo, uma refinaria vendendo gasolina sem-marca a um distribui

dor independente pode esperar um efeito adverso nas vendas de

sua pr6pria marca de gasolina distribuída. Contudo, pode ocorrer

que diferenç~s geográficas ou de linhas de produtos sejam sufici

entes para tornar as demand~s substancialmente independentes.

Sobre estas circunstâncias, os interesses gerais da empresa re-

.querem a exploração monopolística dos clientes externos intenne-

diários e dos clientes externos finais,' mas não do cliente inter

. ....~C_ ~~..~....-...-......-
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.•.
.. no intermediário. A solução pode ser resolvida analiticamente por

uma discriminação t~cnica de preços, no qual o cmf ~ equalizado
simultaneamente com a receita marginal, no mercado externo inter
mediirio (determinando as ~endas intermediirias externaS q) e". s
com RM - cmd (que indicari a receita lfquida marginal mMR) para
o cliente' interno, então fazendo que cmf + cmd = RM e determinan.

do a produção 6tirna qd no mercado externo final.

o preço apropriado de transferência p* como antes visto igu~la

cmf, o custo marginal do supridor interno. Notar que o preço ex-
terno p para o pro~uto intermediirio exced~ p*. De fato, a recei
ta marginal externa mr = a preço interno p* = cmf. Um irbitro
neutro poderia desejar estabelecer ~* para equalizar qm com
qs + qd; n~vamente ele tentaria evitar o uso pela divisão supri-
dora de sua poderosa posição de mercado para explorar seus clien

testanto internos como externos.

Podemos sintetizar a mat~ria exposta notando que dentro das hip6
teses de independência de demanda e de custos para. as .divisões

" '.

da empresa, a regra geral para o preço de transferência p* ~ es-
te ser "estabelecido ao nfvel do custo marginal da divisão supri-

dora interna.

A empresa continua a explorar qualquer poder monopolfstico que
iiver,no que respeita aos clientes externos dos mercados dos pr~

<,dutos' intermedi ários ou finais, mas não deve permi tr r que divi-
sões da empresa explorem outras divisões. Se o preço de transfe-
rência p* ~ estabelecido por algum mecanismo, como um irbitro

neutro, deverá haver uma constante independê~cia da produç~o da

--_._-_.~-.. -.......... _ •••........•. .,.....-..--...-- .~ .
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I"~.\..) divisio vendedora e da ~roduçio da divisio compradora; então

idealmente cada divis50 tratar5 o preço de transfer~ncia como se
fosse um preço competitivo para produçio em um ca?o e para com-
pra em outro.

o nível correto a ser estabelecido por um árbitro para p*, no c~
so onde produções precisam ser coordenadas quando há mercado com
petitivo intermediário, é o preço competitivo externo, e no caso
de mercado monopolfstico interno, deve ser considerado que o pr~
ço de transfer~ncia p* para 6 cliente interno deve equalizar a
receita marginal mr dos clientes externos p~ra o produto interm~
diário. Em geral, haverá dificuldades em qualquer divisão que t~
nha o mercado, e por este fato tentará-prejudicar outras divi-
sqes.da empresa através de artifícios como, por exemplo, infor-
mar 'incorretamente os custos ou demanda para o árbitro.

Os preços a que sechego~ sio corretos somente para decisões de
apropriações marginais; eles nio satisfarão a função de fornecer
uma recomp~nsa divisional para certos fatos relevantes corno redu

<.

çao de custos.

Abandono das hip6teses

Em uma empresa verticalmente integrada, a depend~ncia entre .a de
mand'à.das dí.v i sôes intermediárias e do produto final indicará o
desejo de um menor diferencial de preços dados aos clientes ex-
ternos e internos para o produto intermediário, desde que. as

_. ~_.O(>_ ••••.••..- __ -.-~ ....,._.---



,....
"• ,i

71. •

'.
fransferências internas" ao custo marginal ensej em perda de

das lucrativas a preço total.

ven-

Assim, a regra de estabelecer o preço através do custo marginal

para clientes internos não mais se aplica, a menos que o custo

marginal seja redefinido para incluir a perda de lucro externo.

~ necessária uma troca de informações complexas para estabelecer

o preço correto entre as divisões compradora e vendedora.

Dev~-se mencionar que a dependência da demanda é normalmente m~s.
Imp ort ante em empresas integradas horizontalmente do que Lnt egra

das verticalmente. Isto é verdade, tan~o para produtos de deman-

9a complementar como demanda competitiva. Contudo, as divisões

de mesmo nfvel horizontal normalmente não trocam produtos inter-

namen te e p or t ant o não nos preocupamos com os problemas envolvi-

dos 'em conciliar os interesses da divisão com os interesses ge-

rais da empresa.

A dependência de cuito entre diferentes divisões pode represen-

tar efeitos na expansão ou retração de operações em virtude dos

preços dos f~toresempregados em comum, ou pode representar de-

pendência direta entre as funções tecnol6gicas de produção. A de

pendência produtiva direta é muitas vezes muito importante. O

efeito é dêli}1litara possibilidade de haver centros de decisões

autônomos.

Em urna refinaria, por exemplo, é praticamente impossível haver

qualquer faixa de autonomia entre as decisões de produzir gasol!

na e querosene. Aqui o inter-relacionamento entre os produtos se

- - ---~ ....• ---.-- .,_.-
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refere nao somente ao mercado externo, mas também ao proces so pr~
dutivo interno. Por outro lado, novamente este € um problema de
integração horizontal. Um exem~lo de uma interdepend~ncia produ-
tiva vertical é uma fibrica de aço na qual a expansão da produ~
çio de ferro gusa resultari em mais matéria-prima para produção
de aço,.permitindo economias de energia quando comparado com o
ferro gusa adquirido de terceiros. Como no caso da interdepend~~
cia de demanda, a interdepend~ncia de custos parece ser mais crí
~ica para as firmas integradas horizontalmente do·que vertical-
mente no que se refere ã trans:(erência interna de um produto in-

termediirio.

RESUMO

\
Nó presente capítulo, na sua parte inicial, foi mostrada a neces
sidade de descentralização, quando a empresa se torna tão grande
que € simplesmente impossível ser gerida eficientemente por um

~nico homem. Hi claramente a necessidade de delegação de autori-
'.

dade.

Em seguida, após definir preços de transfer~ncia entre divisões
e classific~-los segundd a fonte em que se baseiam (mercado, cus
tos de produ~io e arbitragem) deixamos claro que, ~empre que PO!
sível, os preços. de transfer~ncia deveria ser baseados no merca-

I

do~'Somente no caso de impossibilidade total de se obter o preço
de mercado, € que devem ser utilizados os custos de produç50.
Mostramos também os efeitos negativos que preços de transfer~n-
cia baseados nos custos poderão trazer para a ~mpresa, caso es-
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.f ~ ses custos forem mal deierminados. Quando hi arbitragem, e~ta de
ve ser utilizada com bastante parcimônia, pois o excesso de sua
utilizaçio poderi ser um indicio da ócorr~ncia de _,algo grave,

por exemplo, a empresa nio ter sido divisionalizada corretamen-
te'.

Em seguida, mostramos que os produtos a serem transferidos podem
ser.divididos em quatro categorias, de acordo com a estrat6gia
que varia de empresa para empresa. Em geral, produtos complexos
e de grande importância para a ,empres'asâo fabricados por ela.
Na medida em que a importância e complexidade do produto decres..::
cem, .a 'decisão de fazer ou comprar pass ará a ser '.·~~uma simples

~uestão de comparaçio entre preço de mercado e dos custos totais
de fabricaçió pela empresa.

\

O,capítulo também indica a utilização dos elementos divisionais,
todos de grande importância para a empresa e t erm ina analisando
a técnica do "pricing" face ã teoria econômica.
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PADROES DE AVALIACÃO DA GERtNCIA

INTRODUÇÃO

Neste capítulo sao analisadas sob que condições podem ser avalia
dos os gerentes pelo seu desempenho. S sugerido que o sucesso

de ~m gerente nio deve ser medido somente pelo ' lucro abioluto
que produz, mas pela taxa de retorno sobre o investimento, que €

um m~todo de combinaç~o de lucros e inv~stimentos. Os gerentes
rlevem ser bem informados sobre os objetiy?s da empresa. Note-se
p~r~m que a taxa de retorno sobre o investimento ~ uma condiç~o
riecessiria, ~or~m nio suficiente para a determin~çio do descmpe-
nho,e deve ser complementada por outros elementos, pois, tomada
isoladamente, a taxa de retorno ignora a escala de operações. Um

. I

dos melhores índices para se avaliar o desempenho divisional é a
porcentagem do lucro operacional controlivel em relaçio ao inves
timento ·controlivel. Analisam-se também a importincia das bases
de depreciação para a apuraçio do retorno sobre o investimento

(R.O.I)-~. pois esta pode aumentar, todo o mais permanecendo cons
tante; meramente pela passagem do tempo.

Estuda-se. tamb~m uma medida alternativa de avaliação de ger~ncia
que ''é o mé todo do lucro residual (R.I), e as vantagens que apre-
senta em relaç50 ao R.O.I, para o fim em vista, apesar de também
ap~esentar problemas. G feita uma anilise da receita residual e
são estudadas regras para a determinaçio dos ganhosdivisioIlais.
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.~;\' REQUISITOS BÁSICOS

Os padr6es de avali~çio da ger~ncia precisam satisfazer a dois

requisitos básicos:

1. Devem poder ser atingíveis por gerentes de di.ví sào : competen-

teso

~. Devem ser.consistentes com o grau de controle do lucro divi-

sional.

Nio ~ necessário que os requisitos sejam uniformes para todas as
divis~es dentro da empresa. Não ~ necessário tamb~m que sejam ba
seados no desempenho atual de ~utras empresas do mesmo ramo. Sua
~rincipal característica ~ fornecer uma base para avaliação da

.apLi.caç á o de recursos a seu dispor no meio em que opera.

Padrões atingíveis . ,/

\..
Cada divisio ~,_ at~ certo ponto, ~nica no quesse refere ~s condi
-çoes que afetam o seu desempenho. As diferenças de lucro em rela

ção a outras divisões podem ser criadas por variações na idade
ou condições ftos.equipamentos~ diferenças da estrutura de salá-
tios locais, custos de tr~nsportes, preça de mat~rias-primas ou
dife-renças nos t-ipos de produtos fabricados, clientes atendidos
e grau de competitividade encontrado no mercado.

Não se pode julgar o gerente de uma divisão farmacêutica pelo mes
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.f mb padrão aplicado ao d~sempenho de um gerente dé uma divisão de'.
fertilizatites, porque os padrões não sio compariveis. O padrão.
aplicado a um determinado ano pode ser totalmente impr6prio para
outro, se as condições operacionais ou de mercado sofrerem mud~n
çassignificativas. Nada pode prejudicar um sistSma de medida de
lucro tão rapidamente como um padrão que não esteja de acordo
com as realidades operacionais correntes; pode servir como uma
meta ou objetivo a longo prazo, mas não ~ um padrão satisfat6rio
de desempenho gerencial.

Consistência

o segundo crit~rio, a necessidade de consistência, se aplica com
à ~esma importância tanto para o padrão como para a medida do lu

"c!,odivisional.

Tanto a medida do lucro como o padrão como qual ele é compara-
do, precisam ser definidos para e~cluir quaisquer variaç6es que
nao sejam significativas dentro das responsabilidades dos geren-
tes de divisão.

Nenhuma medida de lucro, não importa quão Jcuidadosamente defini-
da,pode refletir precisamente a eficiência da gerência no contra, .,

le do lucro.

Variaç6es em vendas divisionalizadas sao um importante aspecto

do desempenho gerencial, mesmo que resultem, em grande parte, de
mudanças nas condições dos neg6cios. As mudanças no ambicnt.edos

..•_ .. .......,..,.--. -
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rregóc i.os podem e devem "'serconsideradas na avaliação dos desvios
'.

de lucro.

Analisemos o caso de uma pequena empresa e seu gerente responsá.-
velo Neste caso, o sucesso da empre~a pode ser claramente identi
ficado com o sucesso do gerente •

..O que e sucesso e como pode ser conseguido?

Para responder esta pergunta, na presente dissertação será des-
consider~do o fator risco e admitido que as empresas apresentam

o mesmo grau de risco .

.Urna resposta "óbvia seria que sucesso ~ obter lucros. -,De acordo

co~ esta análise, o mais eficiente dos gerentes que dirigem duas
\

empresas semelhantes, é aquele que consegue o maior lucro, consi
derando que as empresas apresentam" o mesmo grau de risco.

Há porem duas razoes que questionam este julgamento. Em primeiro
lugar,o lucro é medido de acordo com os princfpios contábeis ge-
ralmente ace~tos, o que é urna medida incerta do lucro.

Por outro lado, lucros maiores poderão ser obtidos durante
..va-

rios anos por "sangramento" da empresa, isto é, mantendo os orça.\

mentos para despesas em pesquisa, manutenção e propaganda, no mi
nimo,possível somente para a continuidade da operação. Fatalmen-
te chegará o ano em que valores consideráveis terão que ser apr~
priados aos itens citados, aumentando drasticamente as despesas
com clara redução de lucros, além de outros efeitos negativos no

- _ .._-- ---•.._~---_.-._-
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mercado, como ~ o caso do desenvolvimento de produtos novos
"

propaganda.

Tal situação ocorre com frequência bastante grande, ptincipalme~
te quando 6 sabido que seri o gerent~ seguinte que teri que re-
solver este problema e todos os louros dos al~os lucros ficarão
com a gerência que decidiu aplicar as medidas descritas no pari-
grafo anterior.

AI;m destas d~vidas subre a adequabilidade do lucr~ contibil, p~
lo menos no curto prazo, como medida de sucesso gerencial, o que
significaria lucro maior, quando compararmos o desempenho de
dois gerentes? Se significa uma maior número de unidàdesmoneti-
rias pode-se criticar tal conceito, se se admitir 4ue um dos ge-
rentes teve acesso a um capital ilimitado, pois ele poderi muito
provavelmente aumenta~ o lucro absoluto utilizando-se de mals

,
'. capital at~ o ponto em que mostrar algum retorno superior ao seu

custo de capital.
,/

Em virtude destas críticas, é sugerido que o sucesso relativo de
ve ser medido, não pelo lucro absoluto, mas pela taxa de retorno
sobre o investimento.

A descentral~zação da au~oridade quase sempre requer a descentra
,

lização do controle sobre a maioria dos ativos, como ji foi ana-
lisado anteriormente.

_____.. ....-_..-r~
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'. ?-Ú~TODOSPARA COr-.mINAçj\cfDE LUCROS E INVESTIMENTOS

Hi dois m&todos (9) de combinar lucros e investimentos (10), que
sao:

a) Retorno sobre o investimento, daqui em diante (.designado por
R.O.I, e

b) Receita residual, d~qui em diante designada por R.I.

v O R.O.I'ê obtido dividindo-se o lucro líquido da empresa pelos. ~
tivos líquidos totais, empregados para obter aquele lucro. O ci1
-cu lo do R.O.I &um dos mais simples para determinar se a empresa
apresenta um resultado favorável ou nao. Contudo, comparando-se
diversas taxas do R.O.l, nem sempre ê possível dizer se um R.O.I
elevado & devido a altas margens de lucro ou a um baixo nível de
ativos líquidos empregad?s.

Um dos m~lhores m&todos utilizados para elucidar a questio ê a
<.

aniliseda rotaçio do ativo líquido (definida como o volume de

(9) .Av.me dida do investimento & relacionada com os lucros, e es-
ta relaçio ê informada regularmente i ger~ncia da empresa,
que a usa para avaliar o desempenho da divisio. Mauriel,
John J. and Anthony, Robert N. - "Misevaluation of

''''"''InvestmentCenter Performance" "Harvard Business Rev í ew "
(March-Apri1, 1966) pig. 98

(10) Entende-se por investimento em uma divisio o montante do in
vestimenta líquido nela aplicado.-
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_:~". vendas que se consegue "Com uma unidade monetária de ativos lÍqui
.,

dos .empregados na empresa) e a análise da margem líquida das ve!!,

das (apresentada na equação abaiio como ~ma porcentagem das ven-

das) (11).

R.a.I = X
Lutro líquido (depois do I.R) Vendas

Vendas Ativos líquidos totais

Analisemos o desempenho das três divisões abaixo apresentadas:

Divisão·A Divisão B Divisão C

1) Vendas (Cr$) 150,00 50,00 1.000,00

2) Lucro 1íq. (depois do IR) (Cr$) 15,00 5,00 5,00

3) Ativos .:líq. empregados (Cr$) 75,00 500,00 500,00

4) Lucro corno «1 das vendas (%) la 10 0.5
o

\
5) Rotação 2 0.1 2

6) R.a.I (%) 20 1 1

(11) Weston, J.F./Bri~ham, Eugene F. - Manageria1 Finance

Hinsdal~, I11inois: The Dryden Press, 1974, pág. 31 - Fifth

edition.
"Ao calcular o R.O.I levando em consideração os ativos to-

tais líquidos, ~, is veze~, desejivel adicionar juros aos
,

lucros líquidos depois do imposto de renda para se obter o

~,numerador da re lação. A razão deste procedimento é que, des

de que os ativos são financiados tanto por acionistas como

por credores, a relação deve ~edir a produtividade dos ati-

vos ao proporcionar retornos para ambas as classes de invcs

tidores".
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Nestes exemplos ~ importante verificar porque as divis6csB e C
apresentaram um R.O.I de 1%, enquan t o a divisão A apresentou um
R.O.I de 20%. Comparando as divis6es A e B, verificamos que o
desempenho da divisão B ~ tão bom quanto o desempenho da divi-
são A, no que se refere ã margem de lucro (ambas as empresas ga-
nharam 10% sobre as vendas) ,mas a rotação dos ativos líquidos e~
pregados na divisio B 6 muito menor que a da divis50 A. Urna uni-
dade monet~ria de investimento na divisão B suporta apenas . 10%
de vendas em cada período, enquanto que uma unidade monet~ria in
vestida na divisão A suporta 2 unidades monetirias de vendas em
cada período.

Is~o sugere que o investimento da divisão B seja cuidadosamente
'analisado, utilizando-se das seguintes perguntas:

-,

-\
a) Estar~'esta divisão mantendo um estoque maior do que o neces-

s~rio para o seu vol~me de vendas?

b) O prazo de 'recebimento nao seri muito dilatado?
<.

c) A divisio'A teria adquirido seus·ativos fixos a um nível de
'preços muito mais baixos do que dispendeu a divisão B ao ad-
quirir a sua fibrica?

Outros aspectos que poderiam ser questionados seriam:
"

"'-.,

d) Serão as operaçoes da divisão C ineficientes, pois a rotação
da mesma ~ tao alta quanto à da.divisão A,mas a sua margem de
lucro muito mais baixa?

_._ .. ,.-.-----'" _ .•...---""~~_.
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}\' e) O custo dos mat er í.a í.s da divisão C é muito alto?
- ,J

Análise do retorno sobre o investimento (R.O.1)

A análise.do R.O.I sugere as perguntas acima que permitem verifi
car as diferenças básicas entre vários índices de retorno.

Perguntamos ainda: Uma alta taxa de retorno sobre um pequeno ca-
pitá~ € melhor ou pior do que um retorno menor,imas ainda satis~

. fatório sobre um capital maior?

Este aspecto será analisado através de.um exemplo:

\" Empresa A Empresa 13

Capital inves tido: Cr$ 2.000,00 Cr$ 10.000,00

Retorno líquido anual: Cr$ 400,00 Cr$ 1.500,00

Taxa de R.O.I 20% 15%

/-.
Pelo exemplo, verificamos que se estiver em jogo o lucro absolu-

to, a empresa B € a de maior sucesso; se for considerado o

R.O.I, a empresa A é a mais bem sucedida.

Aos gerentes~?ara seu controle, de~em ser dadas instruç6es so-
bre quais sao os objetivoS da empresa e o que deve ser maximiza-

do. ~-,

Assim, se a taxa de retorno sobre o investimento é o objetivo a
ser maximizado, o gerente não pode s~r responsabilizado por res
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.(,-: tringir o inves timento "em novos ati vos (empresa A).

A taxa de retorno sobre o investimen~o ~ um ponto central no que
se refere a planejamento e controle e nunca se deveria tomar uma
decisão (ou julgar um~ decisio passada) sem relacionar os lucros
com o investimento em capital necessirio para geri-los.

A taxa de retorno sobre o investime~to ~ considerada corno urna me
"d.i d a simples e efetiva de efic:iência com que uma divisão da em-
ptesa esti empregando o capital apropriado a ela.

Note-se contudo que urna·divisão pode atingir a meta estabelecida
~e for expressa em.termos de taxa de retorno, mesmo realizando

urna contribuiçio insatisfat6ria para os lucros gerais da empre-
s a •.

\

A taxa de retorno sobre o investimento ~ uma condição
..•necessa-

ria~por~m nio suficiente para a determinaçio de des~mpenho. E ne
cessirio que seja complementada por outros elementos como, por

exemplo, o lucro em unidades· monetárias.

Muitas empresas têm pequenas operaçoes, quase esquecidas entre o
complexo de suas atividades, com taxa de retorno superior ã taxa
me d i.a de retorno da empresa, e que por esta ra zào nào recebeu es
tímulos para o seu crescimento, provavelmente pelo fato de se
dar 'muita importância ã taxa de retorno em vez de ao próprio re-

torno em valor monetário.

A taxa de retorno tomada isoladamente, ignora a escala das oper!

çoes eenfatiza ~ porcentagem, que -e urna grandeza secundãria.

----~--~.- •.•..-- _.~-- .._""----
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_::\' As empresas que se preócupam com a taxa de retorno, a encaram,
naturalmente, como mais do que uma simples medida ex-post de de-
sempenho.Elas a encaram como um incentivo para as divisões eco-
nomizarem no seu uso de capital, porque, ·:todo·...o mais pe rmane cen-

do igual, quanto menos capital as divisões empregarem, maior se-
-ra o respectivo retorno.

o simples'fato de que em muitos cálculos de retorno serem compu-
-tados itens de investimento controláveis e não controláveis, po-
de ~ignificar que o sucesso da.divisão, fazendo economias em ln-

. vestimenios controláveis, pode ser mais que superada por um au-
mento dos itens não controláveis. Esta ~ossibilidade contudo não
deve diminuir a eficiência' da taxa de retorno como um intrumento
para o desempenho em uma análise de efici~ncia administrativa.

\
P~ra o nosso prop6sito, a avaliação do desempenho de uma divisão

_ a - -ou de sua gerencla, em termos de taxa de retorno, sera necessa-
rió ter o índice entre os lucros da divisão ou de parte dela, su
jeita ao controle da gerência divisional e a quantidade de capi-
tal apropriado i divisão.

Com o prop6sito de guiar a politica de investimento da divisão,
devem ser analisados os seus lucros em valor monetário, ao inv~s
da taxa de r~torno, expressa em percentagens. Deve-se.
~ue nos bancos ~ depositado dinheiro e não percentagens.

lembrar

Quando da determinação do capital investido, várias questões sur
gem:
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. '

.f l~ Devem ser consideradbs ativos totais, ativ6s lIquidos ou ati-
vos fixos mais ativos circulantes IIquidos?

A prática mais comum expressa no boletim NAA (12) é utilizar
os ativos totais como a medida do in~estim~nto (13).

A questão essencial quando se adota o total de ativos como ma
medida de investimento é saber como efetivamente a divisão es
tá usando o capital apropriado a ela, independentemente de sua
fonte.

2. At~ que ponto os investimentos em ativo fixo atribufdos a uma
divisão podem ser considerados como investimentos controlá-

~ \veis ?

A resposta~a esta pergunta depende do grau de autonomia que a
divisão possui. O aumento ~os investimentos em ativo fixo de
uma divisão resulta geralmente de propostas originadas dela
ou de sugestões do escrit6rio central que a divisão recebe e
adapt a.

(12) Experience with Return on Capital - To appraise Management
Performapce. National Association of Aeeounta~ts Bulletin
(February, 1962)

ISJ
~ - ~ d(13) Esta abordagem nao e plenamente aceita por to os os autores.

Ver Dearden, John and Henderson, Bruec D. - "New System for
Divisional Control" - Harvard Business Revicw (Septeml?cr-
Oetober, 1966): pig. 144
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'.
..Rara~ente a decisão de investimento ~ feita em oposição i ge-

rência da mesma.

3. Qual a importância do controle dos ativos e passivos circulan
tes para os resultados finais de uma divisão?

A contabilização das contas a pagar está dentro da competên-
cia das divis5es;as contas a pagar devem ser deduzidas dos
ativos das divis5es para se chegar ao capital investido.

Por outro lado, um aumento nos estoques divisionais penaliza-
rá a divisão pelo aumento de seu investimento total.

\ Na medida em que, as d í vi sfie s fizerem suas próprias compras .po
derãocertamente influenciar as condiç6es de pagamento dadas
pelos vendedores OU,fornecedores. B naturalmente muito desejá
vel que as ~ondiç5es favoráveis assim obtidas de~am ser refle
tidas no cômputo d~ capital investido, o que conduz à conclu-
sao que nesta situação tamb~m as contas a pagar devam ser de-
duzidas ao se computar o investimento controlável da divisão.

4. Deve ser Qonsiderado o investimento médio?

',,-,Qbanto mais longo o perfodo para o qual a taxa de retorno
calculada, mais importante e desejável se torna o uso do in-
vestimento m~dio durante o perfodo considerado.
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. 5. O que deve ser incluldo no lucro líquido com o prop6siio
se medir as taxas de retorno?

de

Um dos melhores índices para se avaliar o desempenho divisio-
nal é a porcentagem do lucro operacional controlável em rela-
çao ao investimento controlável (14).

Este nfimero nao ~ afetado, nem pelos it~ns nao controláveis,
nem pe los itens não recor.r errt es ;'tais como lucros ou

. ..preJu~-

zos que podem ser incluídos nos lucros e prejuízos em vendas

_ nao operacionais. Reflete o sucesso da ger~ncia em conduzir ~
. \operaç5es rotineiras da divisão, dentro de seu controle. Se

estivermos interessados, contudo, no sucesso do empreendimen-
tO,a relação apropriada deve ser a porcentagem de lucro resi
dual líquido para o investimento total~

;'

o investimento, résumindo o que já foi discutido anteriormente,
\deve ser definido, no cálculo da taxa de retornov de acordo com

as seguintes regras:

a) O investimento total é melhor definido na maioria das situa-
.ç5es como o total dos ativos. Para se determinar o investimen
'to. controlável, precisa-se fazer uma dedução para passivos

(14) Ver Solomons, David - Divisional Performance Measurement
~nd ~ontrol, New York : Richard D. Lrw in , Inc. 1965, pág. 83
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'. contiolivéis. A extensio em que os investimentos em ativo fi-
xo podem ser considerados como controliveis pelas divisões de

pende na turalmerrte do grau de autonomia dado.

b) No cilculo da taxa de.retorno para um semestre ou período aln
da mais curto, o investimento do início do período é uma base
conveniente. Para um espaço de tempo maior, dever i ser usado

o investimento médio do mesmo.

c) Para se fazer a avaliaçio do desempenho da gerência, utilizan
do~se a taxa de retorno sobre o inv~stimento, o melhor índice
é a porcentagem do lucro .operacional controlivel em relação
ao investimento controlável, mas este índice deveri ser ex-
presso tamb~m em unidades monetárias, pelas razões já expos-

\tas anteriormente.

A taxa de retorno é calculada para cada divisão mensal ou trimes
tralmente e é registrada no relat6rio financeiro apTopriado. Re-
gistram-se as suas alterações' e compara-se com a taxa de retorno

projetada.

A taxa de retorno, quando usada sistematicamente, significa urna
das mais importantes relações entre grandezas que permite que
qualquer desvio seja diagnosticado, explicado e corrigido.

D R.D.I provê um incentivo para utilizar os ativos existentes em
sua capacidade tota~ e s6 adquirir ativos adicionais quando for
possível aumentar o R.D.I. Visto de outra forma, mede corno uma

divisão está investindo em novos ativos.
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. !/ O'R.O. I é um índice comum: pode ser diretament e comparado' com o
de outras divis6es e empresas ou entre .divis6es e oportunidades
alternativas de investimento. Por exemplo, se uma divisão apre-
senta apenas 3% de R.O.I depois dos impostos, é sinal de que al_'
go vai indo muito mal, pois este retorno é inferior ao que se p~

deria conseguir com títulos goyernamentais sem risco.

Muitas empresas que se descentralizaram expressam os lucros divi
sionais cornoporcentagens do investimento divisional.

Estes índ'ices de R'.O.I sao então comparados com índices de R.O. I
para períodos anteriores de outras divis6es ou com algum .R.O.I
Aesejado. A iestrição mais s€ria a padr6es uniformes
R.O.I com esse_ prop6sito é conseguir atingí~los.

para o

\

O.gerente de uma divisão, operando em um mercado vendedor, por
exemplo, considera como inatingível um R.O.I geral para a empre-
sa. O gerente de urna divisão em um mercado comprador, por outro
lado, pode atingir um padrão uniforme com relativa facilidãde.

Padr~es uniformes de R.O.I nao sao adequados, para avaliação ge-
rencial,porque não refletem corretamente o grau de controle do
lucro divisional.

, "
o R.O. I desejado por qualquer divisâo é indeterminado, porque mui
tos "ativos e custos operacionais, que sao necessários para sus-
tentar as operaçoes de urna divisão, são administrados centraliza
damente pela. ger~ncia geral e não pelos gerentes de divisão. A
apropriação destes itens às div isóes in.dividuais é evidentemente

\

~~.--- -- ~- .•._ ..~
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'.
- ..•árbitriiia; nao sao nem controlados pelos gerentes de divisão,

nem ~orretamente apropriados is operaçoes das divis6es envolvi-

das.

Como resultado, as taxas do R.G.I nao são necessariamente compa-
ráveis às me t as tiradas do desempenho de outras empresas do me s-..
mo ramo ou de estimativa do custo de capital da pr6pria empresa.
A falta de uma divisio em alcançar a meta no que se rcifere ao
R.G.I pode significar meramente que aquela divisão recebeu uma
carga excessiva de custos e investimentos comuns.

Hi, por~m, os defensores da utilização da taxa do R.G.I para o
-relat6rio do lucro divisional e que argumentam que o uso de orç~
mentos de lucros divisionais, estabelecidos sem refer~ncia -a
quantidade de capital investido, reduz a possibilidade de um ge-.
rente de díví.sáousar prudentemente os fundos de capital ~ :E eviden
te que algum mecanismo precisa ser estabelecido para regular o
.investimento de capital interno, pois o capital ~ investido para
proporcionar lucros e~ se as previs6es de lucros sao
das, o investimento não deve ser realizado.

inadequa-

G controle sobre os gastos correntes de capital ~ obtido pela r~
visão de projetos e justificativas que enfatizam as expectativas
futuras; a maior parte dessas decis6es ~ feita não ao nível

de gerentes de divisão, mas ao nfvel da gcr~ncia geral da empre-
<,

5a. '
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r'.. ~/ "Razões para falhas do R.O.I como medida de desempenho

O·R.O.I, cornomeio de medir o desempenho geral, falha por
·motivos principais:

dois

1. Os métodos usados para calcular a base de investimento podem
resultar em taxas de R.O.I enganosas, que por seu ~urno criam
uma inconsist~ncia entre a lucratividade divisional e a da
empresa. A solução seria utilizar o valor bruto do investimen
to corrigido por índices a serem ~tilizados para todas as di-
visõés da empresa.

~. O R.,O.I ~ uma regra de decisão demasiadamente simples para de
_ cidir a relação ideal para lucro e investimento.
\

Os métodos mais comuns usados pelas empresas para a determinação
...da base para investimentos em ativo fixo, isto e, quais os ati-

vos fixos que devem ser incluídos, esbarram em dois problemas:

1. A taia de retorno para urna dada divisão pode não condizer com
a realidade.

Hi duas razoes bisicas para,este evento,~que-resultam dos re-
gistros contibeis para determinação da base do investimento:

<,a~ Algumas divisões t~m um pequeno investimento contibil, por
que o investimento nessas divisões é considerado como des-
pesa e portanto nio apárece no investimento b5sico; essas
divisões podem receber quantidades significativas de inves
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timentos, mas como esses investimentos -sao considerados
despesas para prop6sitos cont~beis, o investimento· cont5-
bil da divisio ~ muitas vezes limitado a estoques, duplic!
tas a receber e m6veis e.equipament.os de. escri t.órí.o.

b) Em uma divisão puramente mercadol6gica, esta situaçio -e
bastante clara e o R.O.I ~ ignorado, mas a situação ~ par
ticularmente confusa· quando um grupo de divisões com varia
dos graus de responsabilidade ~ listado. A divisiocom me-
nor grau de operações fabris mtiitas vezes tem o R.O.I mais

elevado.

2
1

Os ativos fixos divisionais sio inclufdos no investimento b~-
.x sico , pelo seu custo original, em quase todos os casos. Par-

tindo do pressuposto que a produtividade dos equipamentos se-
j a semelhante, .as divis ões mais antigas apresentam uma maior
taxa de retorno do que as divisões com ativos novos, simples-

mente porque o impacto do menor custo original menos uma

maior parcela de depreciação resulta em um valor irrealistica
\mente baixo nos registros contabeis. Neste caso, as correçoes

se fazem particularmente úteis e necessarias.

Ha duas desvantagens resultantes da sub-avaliação do investi-

mento divisional,e que sio:

a) Há ·pequena ou mesmo nenhuma comparabilidade entre retornos
sobre investimentos divisionais ou entre um R.O.I divisio-

nal e um investimento alternativo ..
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'.
b) As'divisões com a1tas taxas de retorno nao se expandem, e

muitas vezes tendem a se contrair porque o retorno sobre
os investimentos adicionais quase sempre resultam menores
do que o R.O.I atual da divisão.

Uma solução possfvel ji aventada para este problema ~ reavaliar
ativos para uma aproximação maior com o seu valor econ5mico. Is-
to, contudo, ~ mais facilmente post~iado do qu~ implementado,
~ois os valores econ5micos tendem a ser subjetivbs. Ji os valo-
res contibeis tendem a parecer objetivos e não estão sujeitos a
dúvidas. i

Yor outro lado, a determinação do valor econ5mico nem sempre
..•
e

s~mples. Para fibricas e equipamentos ~ sempre possível se
garaos custos .de -reposição por meio de indices econ5micos,
o mesmOl nao se di com os ativos intangíveis.

che-
mas

, .

Apesar das dificuldades inerentes ao problema, a mel hor solução
~ reavaliar-se o ativo mediante a utilizaçio de íridices conve-

'nientes. ~ uma solução melhor do que a utilização de valores con
tábeis residuais.

A alteração no ativo fixo tem um impacto diferente nos R.O.! di-
visional e d~ empresa. C~mo consequ~ncia, o gerente divisional

pode melhorar seu R.O.! tomando decis6es que são contrárias aos
interesses da empresa.

Os ativos fixos são incluídos no investimento bisico ou a valor
bruto ou a valor líquido dos registros. Cada niétodo apresenta pr~•.
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~ blemas diferentes. Se o valor bruto contibil ~ usado, um gerente
pode aumentar seu R.O.I afastando equipamento em perfeitas condi
çoes de utilização, mas que contribui para os lucros em um valor

menor que o objetivo de retorno da divisio.

o valor contibil líquido, que é a diferença entre o valor bruto
e a depreciação acumulada, geralmente prov~ uma base melhor para
calcular o R.O.I do que o valor contibil bruto. O método de de-
preciação desempenha um importante papel no método de atribuir a

responsabilidade divisional para equipamentos.

Pelo fato dos ativos totalmente depreciados nao terem nenhum va-
"lor contibil, não hi redução no investimento ao afasti-los. O g~
rente da divisão conserva estes equipamentos até que outros fato
re~'relevantes indicarem que é econ5mico afasti-los ou substituí
los. Neste aspecto, ~s i~teressesda divisão coincidem com os da
empresa. Entretanto, se os equipamentos forem substituídos ou
afastados antes de totalmente depreciados, apesar de continuarem
a serem úteis à produção (quer por sua produtividade, ciclo de,

produto no. mercado, marca consagrada, etc.), a empresa
ter urna perda no exercício do afastamento e também nos seguintes.

O Gnico aspecto em que a perda contibil de um equipamento é uma

~onsideração ·vilida ao se tornar a decisão de uma substituição
a consideração de pagamento de Imposto de Renda.

" ....••

..
e

Hi um sério pro~lema resultante da inclusão dos ativos fixos no
investimento bisico pelo seu valor contibil líquido, em virtude
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da automática redução d'a base do ativo com o tempo. O R.O.I au-
'.

menta meramente com o p as sa'r do tempo.

As deficiências do R.O.I como um meio para medir o desempenho di
visional não são somente te5ricas. Todas~correm na atual situa-
ção de negócios. Pode-se também demo ns trar que o R.O.I pode ser
ium~ntado pelas divisões com ações contrárias aos interesses da
empresa, como, por exemplo, pelo afastamento de ativos que ainda

~são úteis. Em vista disso, é difícil entender porque a grande

maioria das empresas descentralizadas continua a usar- '

sistemas

que criam ,este conflito de interesses entre a divisão e a empre-

sa.

Esta parte de nossa dissertação tem sido muito crítica em rela-
çao ao R.O.I como medida de desempenho ,divisional. Isto não sig-

.,

nifica que o R.O.I não seja útil em outros aspectos. mais
Iútil como uma ferramenta para avaliar propostas de investimento

em capital. Poàe também ser útil para di~gnoiticar área~ que
apresentam lucros deficientes, dirigindo a atenção da gerência p~

"

ra áreas com potencial que podem ser melhoradas.
\.

Robert W. Lewis (15) comenta: "parece que d teste decisivo de um

(15) Lew i s , I)obert W. - "Measuring, Reporting and Appraising
,

Resuits of Operation~ with reference to Goals, Plans and
"'--,Budgets"- .Pa rt V - Planning, Managing and Measuring the

B~siness - a Case Study of Management, Planning and ContraI
at General Eletric Company Contr011ers Institute

~Research Foundation (1955) pago 32
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1"
"..., '. Ind í.ce é a sua ef í.c í ênc'í a como gu i a para uma gerência descentra-

lizada tomar decisões que mais interessem i empresa". Neste con-
ceito é que se verifica que índices tais como o R.O~I e a porce~
tagem de lucro sobre a~ vendas nio sio as mais apropriadas, pois
estimulam preocupações com relações ao inv~s de lucros emva10-

res monetários.

Analisemos os investimentos em duas empresas, A e B:

Em}2resa /\. Em}2resa B

Capital. i'nvestido Cr$ 2.000,00 Cr$ 10.000,00

Retorno líquido atual Cr$ 400,00 Cr$ 1.500,00

Jaxa de retorno sobre o c ap i t a I>- 20% 15%

Margem de ganho sobre o custo de

caIJita1 de 1:2% Cr$ 160,00 Cr$ 300,00

" 14% Cr$ 120,00 Cr$ 100,00

16% Cr$ 80,00 (Cr$ 100 ,O O)

o custo de capital sendo de 12%, B - a de maiora empresa sera su-

pois de ganhos sobre - decesso, a sua margem os custos e

Cr$ 300,00, \ cap ital A tem Cr$ 16O, 00enquanto o na empresa apenas

de margem sobre seus custos, corno se pode observar a c i rna .

A comparaçio yermite ainda verifi~ar que, enquanto a empresa com
b R.O.I mais elevado pode ser facilmente identificada, o mesmo

não'~correria se se procurasse saber qual a empresa mais bem su-
cedida em termos de excesso de ganho sobre o custo de capital em

pregado.
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Enquanto a empresa A é '~mais bem sucedida para altas taxas de
'.

juros, B é mais bem sucedida p~ra baixas taxas. Uma simples com-
paraçioentre retornos nio revela este fato.

Análise do lucro residual (R. I)

Chega~se entio a uma outra medida de sucesso empresarial, 'ou se-
ja, o "superavit" das receitas líquidas sobre o custo de capi-

tal, que é o lucro residual.

a método do lucro residual (de agora em diante d~nominado R~I)
foi desenvolvido para superar as dificuldades, do R.a.I, já anali
sadas. a R.I é o lucro que resta depois que o custq de
foi subtraído do lucro líquido divisional.

\

capi tal

Admitamos, a título de exemplo,' que a divisio tenha um lucro de
Cr$ 1.500.000,00 por ano e um investimento de Cr$ 10.000.000,00.
A taxa mInima de R.a.I da divisio ~ de 10%, portanto a um custo
de capital de 10%, o R.I seria de Cr$ 500.000,00.

\.
\

Há'quatro vantagens no método do lu~ro residual:

L. Torna prático e possível o uso de diferentes taxas de retorno
para diferentes tipos de ativo. Por exemplo, a taxa marginal

, '

d~ empréstimQ pode ser usada para estoques, enquanto o custo
de capital a longo prazo pode ser usado para investimentos em
ativos fixos. Em resumo, o sistema de medida pode ser tornado
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\".'- ., '. consistente com as regras dedecisio que afetam a aquisiçio

dos ativos.

2. Torna práticável que o mesmo tipo de' ati vo tenha o mesmo re-
torno, independente da lucratividade de urna determinada divi-
sio. Estabelece assim a consist~ncia entre divis~es no que se'
refere i decisões de investimeritos em novos .ativos.

3. Uma das razoes para a prefer~ncia i maximizaçio do R.I em con
fronto com o R.O.I, ~ que, para 'evitar queda de sua taxa de
retorno, o gerente divisional opte por nio investir, podendo,
desta maneira, perder excelentes oportunidades no mercado.

\
COll1PARAÇAO ENTRE R.O. I e R. I

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTO (Cr$ 10.000,00)

Ativos correntes Retorno Retorno Lucro
Divi- --'--COntas Ativos Investi .. .. reSl-

Taxa fixos mento Lucro mlnlIDO ,IDlnimo dual- Caixa Estoques orçado ativos ativossao a rece tt líq. total proje
ber o corrent. fixos tado

A 10.0 20.0 30.0 4- 60.0 120.0 24.0 2.4 6.0 15.6
•• ___ o -

B'- 20.0 20. O 30.0 4 50. O 120.0 14.4 '2.8 5'.O 6.6

.C l5~0 40.0 40.0 4 10.0 105.0 10.5 3.8 1.0 5.7.,

D 5.0 10.0 20.0 4 40.0 75.0 3.8 1.4 4.0 (1.6:
'-......,

E 10.0 5.0 10.0 4 10.0 35.0 1.7 1.0 1.O. (0.3:

..-'.._-_.--~--...- -- .•.. -.•._.---~---- _ •.--.'~
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Admi tamos que a taxa de r'c t orno mínima para investimentos em ati
vo fixo seja de 10% depois dos' impostos e que o custo do dinhei-
ro para a empresa seja de 4% depois dos impostos. Como se pode
verificar, hi somente uma divisão Cc), na qual o objetivo do
R.O.I é consistente com a taxa de corte e nenhuma na qual o obje
tivo é co~sistente com o custo dos ativos correntes. A divisão A

tem ..reduzidas possibilidades de conseguir seu objetivo de lucro
se não conseguir pelQ menos 20% nos investimentos adicionais,qter
nos' ativos correntes ou fixos, enquanto as divis6es D e E se be-

nefi~iam com um retorno muito menor.

o método do R.I corrige estas incongru~ncias da 'seguinte manei-

Ta:

~ Calcula-se o potencial de lucro de cada divisão. Os investimen
.tos , multiplicados pelas taxas mínimas de retorno (r ep r escnt.an

do as regras de decisão da empresa) são subtraídos deste lucro
potençial. O resultado é o lucro residual projetado, que pode

ser calculado periodicamente.

Note-se que qualquer divisão que ganhar mais do que 10% nos ati-
vos fixos adicionais, aumenta o seu lucro residual. O mesmo
verdadeiro em relação aos ativos coirentes. Desta maneira, as
gras de deci5ão financeira das divisões são consistentes com

re
as

,da empresa. O método do lucro residual r~solve o problema de di-
"'fere~ciar objetivos de lucros para o mesmo ativo em divisões di-

ferentes e o mesmo obj eti vo de lucro para diferentes ativos nas
mesmas divisões. Torna possfvel incorporar no sistema de medidas
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. '

as mesmas regras de decisio que sio usadas nos processos de pla-....,,'.'
-". j " ne jamento .

o objetivo para o lucro residual deve ser expresso em valores mo
netários, pois seu estabelecimento em termos de % sobre o inves-
timento o tornaria quase igual ã tâxa de retorno sobre o investi
mento.

Uma meta para receita residual

Ao invés de estabelecer com os gerentes divisionais como alvo, a
maximização dos resultados, o que pela sua pr6pria natureza nao
é claramente definido, é mais usual estabelecer um padrão ou me~
ta~ Sio dadas instruç5es ao gerente para alcançai ou superar ' o

. .
\padrão estabelecido, pelo qual será avaliado. Entio, comumente,

uma taxa padrão de R.G.I é utilizada. A d~bilidade básica desta
abordage~ ji foi analisada anteriormente neste capItulo.

Qual deve ser entio o padrio estabelecido ao gerente de divisio,
desde que a receita residual é preferida ao R.G.I como guia para
ação.? A porcentagem da receita residual sobre o investimento se-
rá apenas um pequeno aperfeiçoamento sobre a taxa de retorno.

A melhor resp6sta parece ser que a meta em receita residual deve
ser estabelecida em padr6es monetários, e o gerente deve ser ju!

~ ,

gado p'elo seu sucesso em atingir ou melhorar o pa drào .
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Nõ gráfico 8, a curva DE mostra os lucrOs liquidos de uma empre-
\sa, aumentando ã medida em que a quantidade de capital investido

n~la aumenta ao lohgo do eixo OI, a partir de uma quantidade mi-
nima de Lnv esti.men to abaixo do qual a empresa nao pode .-:iubsis-
tiro Acima deste ponto, ã medida em que.a curva DE se move para
a direita, a inclinação da mesma inicialmente aumenta de forma
crescente, refletindo um R.O.I crescente assegurado pelas econo-
mias de escala ã medida em que a empresa cresce.

À direita do ponto E , o gradiente crescente dá lugar a um gra-o .
,diente de crescimento decrescente (os lucros continuam a subir

,
com o aumento do investimento, por~m a uma taxa menor), passa a-

<,
"

través de um segmento de gradiente praticamente constante e en-
tão começa a decrescer al~m de E2. A linha OP mostra o custo de
capital. A linha é reta porque admitiu-se uma taxa constante de

custo de capital.

•. ..,.,'_._ _~_ _ __.......-r_~~-,...-----..-.,,--...-- ~- ~
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A medid~ em que o volume de investimento aumenta, o custo "de Ca-
pital aumenta na mesma proporçio. A receita residual, que

..
e o

excesso de lucros líquidos acima do custo de capital, é represe~
tada pela. distincia vertical entre a curva e a reta.

Quanto o ca~ital investido aumenta, a receita residual aumenta.

até que atinja o máximo de retorno em EI' permanece neste ou em
outro nível pr6ximo até 132 e então começa a diminuir.

A taxa de retorno a qualquer nível de investimento é dada pelall2
..clína çào de uma Li nha traçada da origem até o ponto. apropriado na

curva.E. Assim, a taxa de retorno de um investimento 011 é dada
pela inclinação de OEI e a de um investimento OIZ pela inclina-

ção de 0132.,

\

Admitamos agora que ao gerente da divisio tenha sido dada como

meta uma determinada taxa de retorno a atingir. Se esta taxa for
estabelecida a níveis elevados, será uma taxa pr6xima i represe~

tada pela inclinação de 0131.

\O gerente atingirá uma taxa somente ligeiramente menor do que a
'estabelecida em qualquer nível de operações menores do que 011,
enquanto que nestes menores níveis de operações, a receita resi-

d~al é menor ~o que em 11·

<,Se a taxa de retorno estabelecida como alvo estiver em nível in-
ferior - digamos uma taxa igual i representada pela inclinaçiode
OEZ" o gerente pode atingir esta taxa em quase todos

.. .os nlvelS

de operações abaixo de 12, enquanto a recéita residual, em todos

_ ......•. ."..., ..,-~--~~.~'..~---~--~..
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--os níveis inferiores, exceto entre IZ e 11, ~ menor do que em 12.

Ao inv~s de dar ao gerente como meta a ser atingida uma taxa de
retorno,indiquemos corno m~ta um nível de receita residual em cru
zeiros, aproximadamente iguais a El PIoU EZ PZ" Esta meta resi-
dual não podera ser obtida a um nível muito abaixo de 11 e muito

acima de IZ.

Assim, estabelecendo-se a meta do gerente em termos de receitare
sidual,sua liberdade para gerir a divisão ~ preservada. Natural-
mente, nã6 tera literdade de alcançar sua pr6pria meta sacrifi-
cando os interesses da empresa como um todo.

O_lucro residual ~ a diferença entre o lucro líquido e o

de\capital (e~ unidades monetarias).

custo

Entretanto, a nosso ver, a determinação do lucro residual ~ bas-
tante teórica, pois o custo de capital. real ~ de difícil obten-
ção e de aplicação pouco prática. ]j nossa intenção nesta apresen-,
tação apenas indicar as váriàs possibilidades de medição dos re-
sultados dos empreendimentos e mostrar que para que se possa a-
quilatar o sucesso de um empreendimento, um s6 índice ou valor

absoluto, qualquer que sej,a ele, não basta.

Por~m, vários fndices e valores, criteriosamente selecionados ,se
pre~am bastante bem a esta tarefa e dentro deles salientaríamos
a taxa de retorno sobre o investimento, que decomposta em seus
diversos índices, pode permitir análise bastante segura dos re-
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.f sultados pass~dos e previs~es para o futuro e tamb€m o lucro re-
sidual, que atualmente est amo s- analisando.

Problemas com o lucro residual

Embora o lucro residual seja considerado, para anilise de re~ul-
tados, melhor que o R.O. I, apresenta alguns problemas. Em p ri.mei
TO lugar, não resolve o problema de como incluir ativos fixos no

investimento básico.

o valor contibil bruto nao deve ser usado, porque uma divisão p~
de aumentar o seu lucro residual com atuação contriria ao inte-
resse da empresa, da mesma maneira como podia fazer crescer seu

R.O~I •

Tamb~m, se o valor contibil lfauido € usado, o R.I aumenta sim-
plesmente atrav~s da passagem do tempo e é temporariamente en-
fraquecido pelos novos investimentos, devido ao alto valor contá

,

bil lfquido nos.primeiros anos. Contudo, o R.I corrige o problé-
\

ma criado pelos. ativos sub-avaliados.

Todas as divisões, independente da lucr~tividade, são motivadas
a aumentar os. investimentos, se a taxa de ret.orno de um investi-
ilientopotencial exceder a taxa requerida prevista pelo

de ;TI'edic1a.

sistema

A ger~ncia geral precisa decidir se ~ necessário e suficientetra
balhar somente com valores absolutos nos lucros projetados, que

é o 'que ocorre quando o R.I é usado.

- ~. ~....._-----_ .•.._-_.. -- .--
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REGRAS PARA A DETERMINA~ÃO DOS GANHOS DIVISIONAIS

A discussio anterior da medida do sucesso estava baseada na sup~
sição explícita que em pequenas empresas o sucesso do gerente e
da empresa poderiam ser medidos pelo mesmo conjunto de números,
mesmo que se procurassem diferentes padrões de medidas do suces-
SOe

Utilizando-se o conceito de receita residual para medir o desem-
penho de divisões da empresa, ~ necessário examinar os problemas
de determinação dos lucros líquidos de uma divisão e o custo do

I

seu capital, pois somente quando essas duas, -grandez as tiverem
sido determinadas pode ser conhecida a .receita Tesidual. Mesmo
quando o R.I ~ conhecido, há ainda o problema de d~cidir que
ajustes serão necessários para converter 6 R.I de uma medida do

\

sucesso da empresa para a medida do sucesso gerencial.

Shillinglaw (16) sugere que há três regras às quais ~s medidas,re
lucro divisional precisam atender antes que possam ser .consi.dera
das aceitáveis:

\

"

1. A regra contra o conflito de lucros entre as divisões a a em-
,presa

~ \

A -"'i,~lplementaçãodesta regra ~ parcialmente um assunto da org~

(16) Shillinglaw, G. "Cost Accounting - Analysis and Control",
Illinois: RichardD. Lrw in , Inc., 1961, pâg~ 688
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'. e política opc rac í ona l da empresa e parcialmente um ,.àssunto

de política, contibil.

A competição interdivisional, e a recusa de uma divisio de
comprar de cliente de outra divisão ,pois encontrou outra fon
te de materiais a custos mais baixos, sao somente duas das
muitas situações que podem aumentar o lucro de uma divisio
ao mesmo tempo que reduzem o lucro da empresa como um todo.
Situações como estas estão além do poder de uma simples polí-

tica financeira evitar. O papel dos preços de transferência

interdivisionais pode tamb~m ser crucial nestes eventos, como

exaustivamente analisado no capítulo anterior.

_ ~ possível contudo, que as regras da empresa para a medida

x do lucro 'divisional possam ser si próprias permitir que as di
visões organizem seus neg6cios de tal maneira que seus lucios
sejam aumentados, enquanto que os da empresa sejam diminuí-

dos. Por exemplo, qualquer,apropriação das despesas do escri-
tório central da empresa baseada no volume de vendas divisio-
nais vode ocasionar que uma divisão prefira um volume menor
de vendas de produtos de alto preço, obtendo uma receita de
vendas e lucros ligeiramente inferiores antes da - -ap r-oprra ç ao

das despesas, mas um lucro líquido divisional maior depois da
apropriaçio das mesmas, pelo fato de uma receita reduzida das
vendas· da divisão ser fator decisivo para um valor monetário
',,-menor a ser apropriado is despesas.

O total das despesas apropriiveis da en~resa não ealU com es-
te pro~edimento, mas com a eontribuiçio divisional isto aeon

____ --..__ __ ~_~..-v-..-"'.- --_ _..__._ -~_._ - - ,.---.----~ ..~.-_.._..~jF-- •• --- •• ~-
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A'teceu, e assim a empresa como um todo teve um desempenho mais
modesto, apesar da divisio em particular mostrar um lucro li-

quido maior.

Quando as empresas nao apropriam às divisões os juros de cap2:.
tal e usam o custeio pelo m~todo de absorçio, hi um perigo

real das divisões aumentarem seus lucros em relatórios produ-
zindo para estoque, quando nio t~m possibilidades de vendi.
Este procedimento transfere parte d~ suas despBsas indiretas
para o custo dos estoques, aliviando o relatório operacional
corrente destas despesas. A divisio mostTa um resultado me-

lhor do que ~ na realidade.

_ Estas, assim, sio algumas das maneiras pelas quai~ .vr egr as

,de medida do desempenho divisional falhas podem fazer com que
uma divisio atue contra os melhores interesses da empresa. Na
realidade, são todas manifestaç5es de um ~nico erro. Em cada
caso há uma falha em se conseguir que a divisio apresente o
custo verdadeiro de sua açao para a empresa - o custo verda-
deiro do uso de capital, de serviços administrativos, de af~s
tar equipamentos e assim por diante. Uma vez que a caracte-
rfstica comum destes m~todos contábeis falhos seja detetada,

há uma boa oportunidade para corrigr~los.

2. À'regl'a da ir:depend~ncia dos lucros das divisões

.Esta regra proposta por Shillinglaw ~ que o lucro de uma di~i
sio deve ser tio independente quanto possfv~l da efici~ncia~

-.'_ -•.•. ••.•• __ ""f"' ----:~ --
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desempenho e das decisões gerenciais em outras áreas da, empr~.

sa.

Embora a divisionalizaçio seja,namaioria das vezes, mot1va-
da pelo desejo de diversificaçi~ da empresa, as divisõés de-
vem ter em mente que devem cooperar entre si, assim corno para

a empresa corno um todo.

A maioria das empr~sas divisionalizadas o consegue, em maior
. .ou menor grau, e o desempenho 'de uma di vi sào mui tas vezes dá.

um impacto no desempenho das outras.

Ma i.s comumente este aspecto toma a forma de transferências in
terdivisionais de produtos e serviços. Estas transferências,

. ,como já foi frisado, mais do que qualquer outro fator, dife-
renciam a empresa puramente divisionalizada das outras.

As transf~rências interdivisionãis nio -5 ao - .o unlCO aspecto das

empresas divisionalizadas, que evita que o lucro de uma d.ivi-
<,

sao seja independente do desempenho de outras partes da empr~
sa. Outro'fator que resulta na dependência das divisões entre
si e da empresa é a existência de departamentos de serviços

centralizados que servem a todas as d'i~isões. sio citadós co-
mo exemplos de departamentos centralizados os de processamen-
to de dados, pesquisa de mercado, engenharia, treinamento e

outros.

-Visto que os custos destas funções de serviço sao usualmente
passados para as divisões através de débitos feitos pelos ser

. ~_ ....•- -. ""' ..__ ..•. -_.......--."""
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/
viços prestados, qua(quer ineficiência da parte destes depar-'. ..tamentos e do interesse das divis6es,. bem corno da gerência da

empresa.

Urna outra maneira pela qual as divis6es podem afetar o lucro
urna das outras é através dos métodos adotados pela empresa pa
ra a apropriação dos custos da administração central, custos
de pesquisa, juros e quaisquer débitos da administração cen-
tril que eventualmente irio a débito das divis6es nos relat6-
rios de lucros das mesmas. Inclu~ive ji foi notado que estes
métodos podem conduzir urna divisão a agir de urna maneira pre-
judicial aos interesses da empresa corno um todo. Esta é outra
desvantagem de métodos ineficientes de apropriação de custos

_ que podem aumentar os custos.da divisão e coerentemente prov~
\car uma queda de seus lucros, por eventos totalmente fora de

. seu controle que estão ocorrendo em outra divisão.

\ .'
I

o caso mais 6bvio deste tipo de distorção pode ser visto qua~
do alguma despesa central é apropriada entre divis6es na pro-
porção de suas vendas. O débito da divi~ão ·A para esta despe-

,sa poderi subir simplesmente porque, todos os demais fatores
permanecendo iguais, as vendqs da divisão B diminuiram.

o uso de o~tras bases comuns de apropriação, tais como ~tivos
fixos, pode ter um efeito similar, desque que um projeto de

.~pansão em uma divisão, adicionando ativos novo s aos anti-
gos,reduziri a carga de outras divis6es para, possivelmente,
_o departamento central de engenharia, cujo custo é normalmen-

te debitado ~s divis6es nesta base.
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Quando o í nves t í.ment'btotal líquido em uma divisão se consti-
tui em uma base para debitá-la com custos proporcionais da a~
ministração central, o sucesso de uma ou duas divisões em re-
duzir seu investimento líquido, reduzindo os estoques o~ dimi
nuindo o prazo dos recebimentos, pode aumentar os custos da
administração central, ~propriados a outras divisões simples-
mente porque um custo fixo totál imutável está sendo apropria
do em novas proporçoes desfavoráveis a elas.

Em adição aos metodos de apropriação usados para distribuir en
t~e as divis6es as despesas de administração central, o nível
destes custos causa um grande impact6 nos lucros divisionais.
o aumento das despesas para propaganda institucional, um pró-
grama de expansão de auditoria interna, aumentos nos salários

. ,da ger~ncia geral, os custos de desenvolver os planos da em-
presa são exemplos de custos não provindos de' atividades divi
sionais. Os débitos.feitos por eles is divis6es, embora nao

\

sendo usualmente uma porcentagem muito alta da receita divi-
sional, prejudica a independ~ncia do desempenho de lucros das

-,
divis6es.

3. O controle como objetivo de medição dos lucros divisionais

, \

A terceira regra sugerida por Shillinglaw para a medida do lu
<:r.odivisional é que o lucro de cada divisão deve refletir to
dos os itens sujeitos a qualquer substancial grau de controle

,
pelo gerente da divisão ou pelos seus subordinados. Colocado

desta maneira, é fácil aceitar a regra, porque os relat6rios
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de lu~ro divisional ~ertamente deveriam refletir todos os .\'~

1-

tens controliveis~ Mas o ponto de vista de Shillinglaw ~ mais
radic~l: a medida do lucro divisional deve refletir somente

itens controlivei~.

Ao construir nossa medida de desempenho de lucro divisional,.
qual om~todo que deveri ser usado~ lucro lfquido, margem de
contribuição ou lucro controlável? A conclusão a que se chega
naturalmente ~ que a receiti residual ~ provavelmente a "me-
lhor medida de desempenho que poderemos encontrar. Por~m, ain
da teremos de decidir o que deve ser incluIdo ou excluIdo de-
la e a definição de "lucros IIquidos", o principal constituin

te da receita residual.

\

LIMITAÇÃO DO LUCRO LfQUIDO COMO UMA MEDIDA DE GANHOS DIVISIONAIS

Para medir o desempenho divisional por meio de um n~mero ao qual
se chega depois de deduzir itens que não são controliveis nem ao
nfvel divisional nem diretamente relacionados i atividade divi-

\sional,~ usar uma medida que ~ arbitr~ria at6 o ponto em que as
apropriações são arbitrárias. As condições fora da divisão podem
conduzir a cursos de ação negativos para a empresa.

Apropriações mal conduzidas podem falsear os resultados operaci~
nai~das divisões, aumentando as suas perdas ou diminuindo seus
lucros,ao ponto de induzir os executivos da empresa a enccrrar
as .atividades da mesma, quando uma análise mais acurada poderia
mostrar que seria um erro chegar a esta decisio cxtrema.

~, ..•.... --.. ... -- ~._._~-'--- ~- -...,..,....-- ..,.. ....~
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..:~'; '.A maioria dos executivos da empresa conhece estes argumentos con
tra a apropriação de despesas, mas não hi uniformidade de opi-

niões.

o contra argumento mais cbmumente u~ado ~ que as divisões devem
saber queh~ custos não divisionalizados a serem cobertos pelos,
seus ganhos antes que a empresa como um todo possa mostrar lu-

cros.

As aproprlaçoes das despesas centrais no relat6rio de cada -mes

deveriam ser destacadas para evitar que a divisã6 possa, como~r
exemplo ,com politicas de preço e outras decisões mercado16gicas,
planejar em contribuir menos do que a sua participação devida ao
lucro lfquido da empresa. Ainda mais, se argumenta, se a divisão
tosse uma empresa independente, teria uma administraçio central

p r ópr ia ,

\ .,

Estes contra argumentos não sao convincentes. B bem. verdade que
alguns m6todos de apropriação ,das citadas despesas (por exemplo,

-,

apropriações baseadas em vendas divisionais) criam possj.bilida-
,des para uma divisão dar sua contribuição i lucratividade da em-

presa, enquanto aumenta aparentemente seu pr6prio lucro liquido.
Mas tais distorções resultam simplesmente do criterio de apro-

priação adotado.

',,-Se .todas as divi~ões atingirem seus objetivos em termos de mar-
gem de contribuição, haver~ uma contribuição total suficiente p~
ra cobrir as despesas nao divisionalizadas e gerar o lucro pre-

vis to.

.__ --- -- _ -- --_. .,.~. ..
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.v A base para apropriar setviços t~ri um tratamento especial' den-
'.

tro do problema do preço de transfer~ncia. Mas o assunto nio po-'
de ser totalmente controlado, porque surge a questão se os cus~
tos dos serviços prestados às divisões pelos departamentos cen-·
tralizados sio controliveis do ponto de vista das divisões.

Nió ~ possfvel uma resposta simples a ésta per~unta porque um
grau muito variado de independência dado às divisões ~ encontra-

do nas diferentes empresas.

As despesa~ deverão ser divididas em duas cat~gorias nftidas,co~
tioliveis enio controliveis. As de difftil classificação terio

um estudo à parte.

Pód~mos, pela menos, distinguir as seguintes três situações:

1. A divisão ~ completamente livre para fazer suas "compras" de
serviços e somente comprar do departamento centralizador dos
serviços se for mais vantajoso para a divisão. Quando esta si
tuação se aplica, o custo do serviço € tio controlivel quanto
qualquer outro custo direto incorrido pela divisão,

2. A divisão não ~ livre para escolher uma fonte externa de um
determinadq serviço, mas ~ livre para decidir quanto do servi
ço interno seri utilizado pela divisão. Neste caso, o fator
q~~ntidade no custo do serviço para a divisão ~ controlivel,

por€m o fator preço não o €.

Um bom exemplo € a compra centralizada de materiais bisicos.

~- -~--- -- _._ .....•.-
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r:.,/ A divisio indica que quantidade e qual a qualidade da maté-

ria-prima que utilizari e a brganizaçio centralizada de com-
pras fará as compras necessárias e portanto determinará os
~reços, usualmente em contratos a longo prazo. O procedimento
adotado por uma empresa que comprar a matéria-prima desta ma-,

neira é debitar is divis6es pelo preço de merc~do da matfria-

prima quando do en~io" da mesma i divisão.

As diJetenças entre o preço de contrato pago pela empresa e os
preços flutuantes de mercado debitados às divis6es são acumu-
lados durante o ano pela empresa e credi"tados is mesmas na
proporção de suas compras anuais, no fim do ano. Seria mais
16gico, talvez, desde que a função de compras é do escrit6rio

_ central, deixar a var{ação de preços como ganhos ou perdas do
\ "mesmo, mas o exemplo acima mostra como as variaç6es podem ser

inclufdas nos custos controláveis das divis6es.

3".A divisão não f livre para escolher nem a quantidade de servi
ço de que ela neces~ita, nem o preço pelo qual será debitada.
A área de relaç6es industriais poderá cair nessa categoria,dn
de não há nenhuma possibilidade das divisões usarem outros
serviços, a nao ser o existente no escrit6rio central. Numa
situação como esta, os custos debitados às divis6es pelos se~
viços se situam na categoria de custos nio controláveis pelas

mesmas.
-",
Chega-se en t áo à conclusão que a apropriação de custos fixos
.às divis6es, quando não for feita por raz6es institucionais es

"- --~-_..---_.-. _ .• -
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peciais~ al~m de nã6 contribuir para tomada .de decis~es corre

tas, pode ainda conduzir a decisões errôneas.

RESUMO

Os gerentes de divisão devem ter metas que podem alcançar quando
competentes e que sejam consistentes com o grau de controle esta
b~lecido para o lucro divisional. Os padrões menstiriveis devem
estár de a~ordo com as realidades operacionais correntes, isto
~, podem variar de ano para ano, c~so ~ariem as condições opera-

cionais ou de mercado.

Sobre os mé t odo s para combinar lucros e investimentos, o __R. O. I,
qu~ é obtido dividindo-se o lucro líquido da empresa pelos ati-

'ovos líquidos totais empregados para obter aquele lucro, ~ um dos
mais utilizados, mas apresenta vários inconvenientes.

O fato é que muitos ativos e custos operacionais, que sao neces-

sirios para as operações ~e uma divisão, são centralizadamente

administrados e apropriados arbi trariamente, sem controle pelos
gerentes de divisão e assim tornam difícil a comparaçao com de-
sempenhos de outras empresas. O R.O.I pode ser. simplesmente au-
mentado pelo .afastamento de equipamento em perfeitas condições de

,

tiso, antes de totalmente depreciado, mas que ainda contribue ef~
tivamente para os resultados da empresa, pela sua produtividade,
ciclo do produto no mercado, etc., e cujo afastamento representa

uma perda para a empresa como um todo.

--..". ---.•...-.. _.-.- ...~-
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"••• s Assim, d R.O.I é aumentádo pelas divisões com açoes contrárias

aos interesses da empresa, causando portanto conflito de interes
ses., No entanto, o R.O.I é bastante útil em outros aspectos, co-
mo por exemplo, uma excelente ferramenta para avaliar prop9stas

de investimento de çapital e para diagnosticar o desempenho das

diversas áreas.

Outra ferramenta de análise é o R.I, que é o lucro residual, a
diferença entre o lucro lfquid~ e o custo de capital (em medi~as
monetárias). Entretanto, o custo de capital real é de difícil ob

tenção e de aplicação pouco prática.

D lucro residual contudo nao resolve o'problema de como incluir
ativos fixos no investimento básico. Usando-se o valor contábil
ifquido, o lucro residual, da mesma maneira que o R.O.I, aumenta

simplesmente pela passagem do tempo.

-As regras sugeridas por Shillinglaw, as quais as medidas de lu-
cro divisional precisam atender para se tornarem aceitáveis, são
corretas no nosso ponto d~ vista e seria desejivel que correspo~
dessem i realidade operacional, que nao sempre ocorre.

Uma observação final a fazer é o cuidado com que se devem fazer
a's apropri aç áe s de itens não controláveis para evitar conclusões
errôneas que podem ter consequências muito graves para a empresa.

"'-,

O ideal é que as apropriações das despesas centrais deveriam ser
destacadas nos relat6rios, para se evitar o problema apontado a-

cima.



117.

}"
•• J Capítulo 4

.CONCLUSOES

Nenhum es~uema de preços de transfer~ncia ~ igualmente fitil para
todas as finalidades e os resultados de qualquer m~todo emprega-
do precisam ser interpretados com uma clara concepção de suas

iimitações como um instrumento para avaliação do desempenho, de-

terminação da política e motivação gerencial.

Para que possa ser bem ~til, o m~todo deveri posSuir as seguin-

tes características:

~)\~er uniforme e consistente;

b) Utilizar apenas crit~rios específicos, objetivam~nte determi~

nados e imparcialmente aplicados;

c) Poder ser facilmente administrado com um mínimo de perdas,pe~

quisas e negDciações.

Transfer~ncias a custo removem, ou pelo menos normalizam, a in-
~lu~ncia da produção interdivisional dos cilculos do lucro de
uma unidade produtora. Entretanto, um preço de mercado~ ou rela-

<,
c iona'do com o mercado, precisa ser empregado para sub-·produtos

que nio podem s~r custeados independentemente ..Por outro lado,

apropriar todos os custos da divisão produtora na unidade recep-
tora pode penalizar tanto seus resultados a ponto de poder dar
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.euma falsa impressio de sua contribuiç~o real aO lucro e d~ suas

potencialidades ..

Pode~se encontrar uma solução parcial util.izando-se de um proce~

50 crimbinado, no qual:

a) A unidade produtora ~ creditada pelo. custo ou mercado, o que

for mais alto;

b) A.unidade receptora ~ debitada pelo custb ou mercado, o que
for menoi. A diferença ~ identificada como o custo para a em-
presa em f az er com que duas divisões negociem ·entre si, ao
inv~s de utilizarem recursos externos ã empresa. Esta diferen

_ ça pode ser estudada e interpretada pela ger~ncia geral, para
\fins de política de decisões da empresa, sem afetar os resul-

tados da avaliação divisional ou as relações políticas inter-
\

divisionais.

Tal solução nao ~ aplic~vel a todas as situações. Permite contu-
do a cada gerente apresentar s~us resultados em uma base mais fa

.••.

vorável,facilitando a avaliação de desempenho pela gerência ge-

ral.

Tamb em os res,ponsáveis pelo co nt ro le firianceira preci sam estar

~tentos para verificar se os seus ~êtodos estio no mesmo caminho
dos 'seus objetivos escolhidos e nio desviem a empresa de seu cur
so de açao. A motivaçio ~, sem dúvida, a primeira na lista das
finalidades dos controles financeiros, p01S nas empresas divisio
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" ..' nalizadas nada pode ser·mais importante do que a motivação sadia

dos gerentes divisionais.

Um sistema efetivo de controle financeiro divisionalizado preci-
sa estabelecer um elo de interesses entre a empresa e a divisão.
O gerente da divisão precisa ser motivado para estabelecer medi-
das consistentes com os objetivos do lucro da empresa. Esta moti
vaçao g criada pelo estabelecimento'de um sistema que maximiza o
lucro divisional quando a ação correta g tomada e pela medida da
eficácia divisional em base no desempenho de lucro.

A teoria tradicional de administração baseia-se na administração
~ientrfica, tal como desenvolvida por Frederick W. Taylor. Diri-
g~ntes de empresas parecem não estar negligenciando os instrume~

tos 'e recursos proporcionais pela abordagem da ,:adminisiração

c{e~trfica. Entretant~, utilizam esses instrumentos de maneiras
I

especiais, com as quais conseguem uma motivação significativame~
te mais alta do que a obtida pelos empresários que ~e restrigem
estritamente aos mgtodos especificados pela teoria tradicional

da administração.

o problema mais agudo no estabelecimento dos preços de transfe-
r~ncia g, sem dGvida, o de se aproximar tanto quanto possível dd
~ealidade, d~ tal maneira que os resultados de uma divisão refli
tam o que realmente ocorre e permitam decis6es corretas de inves

. "tlmento.

Foram analisados os rngtodos mais usuais a serem aplicados para o
01

estabelecimento dos preços de transfer6ncia. Nenhum deles e per-

-- --- ,." ,
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feito. Mas o importante é utilizar-se do método que, voltámos a
frisar, condiga mais com a realidade e que seja um fitil instru
mento gerencial para avaliação de resultados, tomadas de decisões
e para influenciar a'mo t.í.vaçáo, dos, ge.r ent e.s di.visi on ais .

Esta dissertação pretende ser apenas um trabalho inicial na área.
Entretanto, sugerimos diversos aspectos da mesma que poderiam

ser analisados e desenvolvidos por outros pesquisadores que se

interessam pela matéria, tais como:

Medidas de desempenho em empresas de serviços, como, por exem-

p Lo , empresas de projetos;

-.Estabelecimento de preços de transferência em empresas de ser

'viços;

_ Estudo de campo visando analisar a estrutura organi zaci anal

(centralização ou descentralização) das empresas .industriais -

no Brasil;

\_ Estudo dos motivos e os resultados da divisionalização de em

presas no Brasil;

Estudo das,características das empresas que foram divisionali-

.z ad a s ;

_ Análise dos métodos de transferência de preços que sao utiliza

das pelas empresas divisionalizadas no Brasil;



- Controle financei ro das operaçoes di vis ionais ;

_ Estudo das razoes que levam à super ou sub-avaliação dos pre -

ços de transferência;

_ Planejamento da alteração da atual estrutura da empresa para a

divisionalizada;

_ Estudo visando à implantação da estrutura divisionalizada;

_ Análise do impacto da inflação nos preços de transferência;

Estudo de sistemas de informàções gerenciais adequados para

atender empresas com estrutura divisionalizada.

\Inúmeras outras segestões para futuros estudos e pesquisas pod~
riam ser indicadas. O nosso objetivo é apenas o.de aflorar o pr~

. 'blema, dando .um primeiro passo para que outros estudiosos do as
sunto se aprofundem na análise desta relevante área.



lLL.

"'.s».~
B I B L .• I o G I A

LIVROS E REVISTAS

1 - Abdel-Kla1ik, A.Rashad and Lusk , Edward, J. "Transfer
Pricing - A Synthesis". The Accounting
Review (January 1974): 8.

2- Accounting pructice Report. "Bxpe r i.en ce V-li th Return on
Capital - To Appraise Management Perfo~
mance". National Association of Accoun-
tants Bu11etin (February 1962).

3 - Anth ony , Rober t . "The Troub1e with Profit Maximization".
Harvard Business Review (November - December,

.\ 1960): 126 •

4 - Anthony, Robe rt N. and Wels ch , Glenn A. FundamentaIs of
Management Accounting. Homewood, I11inois:
Richard D. Lrw in , In c ; , 1974.

5 - Anthony , Robert N. and Dear den , John. Management Contro1
Sys tems - Text and Cases. Hornew ood , Illinois:
Richard D. t rwin., In c ; , - Thi r d edi t i on ,

1976.

6 - Baumol, W.J. and Fabian,. T. "Decomposition, Pricing for
Decentra1ization and ExternaI Economies".
Management Science (September 1964): 1 .

. .,.- ---"" -- --,.. •...-"'-".,..... --,..• --- -_.;•..•



123.

}'::
•• 1 7 - Bent1ey, A1.J ."Contribution Pricing". Management

Accounting - National Association of
Accountants Bu11etin, U.S.A.(March 1973).

8 - Biermann, Haro1d Jr. "Pricing Intracompany Transfers".
The Accounting Review. (Ju1y 1959): 429 ..

9 - Bodenhorn, Diran . "Un Concepto Financiero de Utilidad".
Administracion de Empresas (Marzo 1973):
1163.

10 - Burch, E. Ear1 and Henry, Wi11iam R. "Opportunity and
IncrementaI Cost: Attempt to Define in
System Terms: A comment". The Accounting
Review (January 1974): 118.

11 - Bursk, Edward C. "View Your Cus t ome rs as Investments".
Harvard Business Review (May ".June 1966):

\ 91.

12 - Caswe11 , W.Cameron; "Taking Stock of Diversification".
The Journa1 Df Business (Ju1y 1956): 160.

13 - Cook, Paul W.Jr. "Decentralization an d the Transfer
Price Prob1em". The Journa1 of Business.
(April 1955): 87.

14 - Cook, Paul W. Jr. "New Te chniquefor .Ln t racompany Pri cing"
"HarvardBusiness Review" (July - August
1957): 74.

15 - Co~diner, Ralph J. New Frontiers for Professiona1 Managers.
New York: Mc Graw-Hill Company, Inc., 1956.

16 - Davies, J. R. "Determining the "plus" in Cost-p1us Pricing".
lvlanagement AccountinE, - Journa1 of the Insti-
tu te of Costand Management Accountants - London
(Nay 1978): 198



124.

17 Davies, J. R. "How to Determine Transfer Prices"
Management Accoun ting - J ourna1 of the

Institute of Cost and Management Accountants -

London (October 1978): 392.

18 - Dean, Joel. "Decentra1iz.ation an d Intracompany Pricing".

HarvardBus ine ss Re v iew . (Ju1y - Augus t

1955): 65.

19 - Dearden, J ohn. "In te rdi vis ional Pri cing". Harva rd Bus ines s

Review (Januari - February 1960): 117.

20 - Dearden, John. "Prob1ems in Decentra1ized Profit Responsa-
bi1i ty". Harvard Business Review (May - June

1960): 79.

21 - Dear de n , John. "Pr ob Léms in Decentra1ized Fi.n an c í.a I Contra!".

Harvard Bus iness Revie,~ (May - June 1961): 72

,22 - Dear den , John. "Limi ts of Decentralized P'r ofi t Respons abi-
\ li ty". Ha.rva r d Business Review (July - August

1962): 81.

23 - Dearden, John. "Mirage of t'rafit Decentralization".
Harvard Business Review (Novembe r - December

1$,62): 140.

24 - Dearden, John. "The Case af the Disputing Divisians"
Harvard Business Review (May - June 1964) :158

25 - Dearden, John. and Henderson, Bruce D. "New System for
D'iv is i on a I Control". Harvard Business Revielv

(Septembe r - Octobe r 1966): 144.

26"'-:. Dear de n , John. "Camputers: No lmpact on Divisional Control"
Harvard Business Review (JaIl.uary - FebruBry

1967): 99.

. _ ....••._ ..,,_ _ ..•.- ...,. .•.- ~ •.-- ., .•.-.



125.

27 - Dea r de n , John. "Appraising Profit Center Managers".'
Harvard Bus iness Review (May - June 1968):

80.

28 - Dearden, John. "The Case Against ROI Control". Harvard
Business Review (May - June 1969): 124.

29 - De ar de n , John. Cost Accounting and FinanciaI Control Sys tems.
New York: Addis on - Wesley Publishing Company,

Iric , , 1973.

30 _ Division FinanciaI. Executives. Studies in Business Po1icy,
n9 101. New York: National Industrial Confe-

rence BoaTd, 1961.

31 - Greer, Howard C. "Divisiona1 Profit Calculation - Notes
on the 'I'r ans fe r. Price Probleml1

• National

Association of Accountants Bul1etin (July

1962): 8.

. 32. Gould, J. R. "Economic Price Determination". Journa1 of

Business (January 1964): 61.

33 - Gould, J. R. "InternaI Pricing in Firms When There Are
Costs of Using an Outside Marke t!". Journal

ofBus iness (January 1964): 6L

34 - Hamermesh, Richard G. "Responding to Divisiona1 Profit
Crisisl1• Harvard Business Review (March -

April 1977): 124.

,
35 _ Has s , J. E. "Tr ans fel' Pri cing in a Decen t r ali ze d Fár m'

Management Science (February 1968): 31 .
.'-.....,

36 - Hayek, F. "The Road to Serfdon". Chicago University of

Chicago Press, 1944.



r'
•• ~J

-,

126.

'.
_ 37 - Hi r s h 1e i f e r, J. .."On t he Econo mi cs o f Tr an s f e r Pr i cin g II •

Journal of Business (Ju1y 1956): 172.

38 - Hirsh1eifer, J. "Economics of the Divisionalized Firm"
Journal of Business (Ap r.i I 1957): 96.

39 - Holstrum, Gary L. and Sau1s, Eugene H. "Cost of Opportu-
nity in Transfer Price". Management Accoun-

ting - National Association of Accountants

Bul1etin V.S.A. (May 1973): 29.

40 - Horngren, Charles T. "Cost Accounting - A Manageria1
Emphasis. New York: Prentice - Ha1l Interna-

tional, Inc., Third edition, 1972.

41 - Larson, Raymond 1.. "Decentra1ization in Real Life". Mana-

ging Accounting (March 1974): 28~

_ 42 - Laws on , G.H. "Measuring Divisiona1Performance". Management

\
Accounting - Journa1 of the Institute of

Cost and Management Accountarits - London

(May 19 71): 14 7 •

. 43 - Lewis, Robert W. "Measuring, Reporting an d Appraising
Resu1ts of Operations w i.t.h reference to

Gools, P1ans and Budgets" - Part V Planning,

Managing, and Measuring the Business; Case
"'\ Study of Management, Planning and Control

at General Eletric Company. Controllers

Institute Research Foundation (1955): 32.

, 44 - Li, D?-vid H. "Accounting for Management Ana1ysis".Co1umbus,
Ohio: Char Les E. Mer r i Ll, Books. Inc., 1964.

<,
4S-- Liao, Shu S. "Responsability Centers", Management Accoun-

ting - Nacional Association of Accountants

Bu11etin V.S.A. (Ju1y 1973): 46.



·...
i.:

127.

}'t'
• ,I

46 .~ Likert, Rensis. ""Measuring O.rganizationa1 Performance".
Harvard Business Review (Narch - Apri1 1958):'
41.

47 - Matz, Ado1ph; Curry, Othe1 J~ e Frank, George W. Coniabi-
1idade de Custos são Paulo: Editora Atlas

S.A., 1973.

48 - Maurie1,. John J. and Anthony, Robert N. "Miseva1uation of
Investment Center Performance". Harvard
Bus ines 5 Review (March - Apri 1 1966): 98.

49. - Mc Rae, T. W. liA Further Note on the Defini tion of Incre-
ment aI and Opportunity Cost". The Accounting
Review (January 1974): 124.

SO - Moore, Car1 L. and Jaedicke, Ro be r t K. "Manageria1
Accounting" 2nd edi tion. New Roche11e,
N~Y.: South - Western Pub1ishing Co., 1967.

\

51 Murphy, Rob e rt W. "Corporate Divis ions vs . _Subs idi aries" .
Harvard Business Review (November - December

1956): 83.

52 - Murray, Law re nce M. "Management Audit of Divisional
"-Performance". Management Accounting -
National Association of Accountants Bulletin
U. S • A. (Mar ch 19 7 3): 2 6 •

53 - Onsi, Mohammed. "A transfer Pricing System Based on
Opportuni ty Cos t". The Accoun ting Eeview

'\ (Ju1y 1970): 535.

5{ - Onsi, Mohammed. "Transfer Pricing System Based on Oppor-
tuni ty Cost": A Replay. The Accoun ting Review
(J anua ry 1974): 129.



128 •

. '

" ..'.,/ '.
_55 - Sharav, Itzhak. ~Transfer Pricing - Diversity of Goa1s

and Practices". The Journa1 of Accountancy

(Ap r i 1 19 74): 56.

56 - Shillinglaw, G. "Tow a r d a Th e ory of Divisional Income
Measurement". Accounting Review (April 1952) :208

57 - Shillinglaw, G. "Guides to Irrt e rn a I Profit Measurement".
Harvard Business Review (March - Apri1 1957):

82.

'58 - Shillinglaw, G. "Divisionalization, Decentralization and
Return on Investment". National Association

of Accoun tan ts Bu1le tin. U. S. A. (December 1959): 19.
(

59 - Shillinglaw, G. "Cost Accounting '- Analysis and Controlo
Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.,

1961.

,60- Solomons, David. "Divisional Performance: Measurement an d
\

Control". New York: Ri ch a r d D. Lrw i.n , Inc.1965.

61 Solomon, Ezra. "Teoria da Administraçã.o Financeira". Rio,

de Janeiro: Zahar Editores, 1969.

62 - T'a Iw a r , Akshay K. "Tr ans f e r Pricing System Based on

Opportuni ty Cos ts : A Comment". The Accounting
\ Review . (January 1974) : 126.

... ~. ~..... -

63 - Vatter, J. Wil1iam. " Does the Ra t e of Return Measure

Business Efficiency?". National Association

of Accountants Bu11etin (January 1959): 33.

, .

64 - Web5 ter, Stuart K.and Burger, Albe rt D."The Management Account ant Books
at EPS vs .ROI:Conf1ict in measuring performance". Mano-

gement AccolUlting - Pub1ished by the National Association

of Accmm.tants U.S.A. (August 1978) :19.



129.

"...•
- J

65 - Vendig, Richard E.... "A Thre e Part Transfer Price "Managernent;.
AccountiI~ - National Assoc~ation of Accoun-
tants Bulletin (September 1973): 33.

66 - Weston, J. Fred. "ROI Planning and Control". Business
Horizons (Au gus-t 19"72:): 35.

67 - Whisler, T.L./ Meyer, H./Baum, B.H. and Sorenson, P.F.
"Centralization of Organization Control:
An Empirical Study of i ts Meaning and Measu-
rement". Journal of Business (January 1967):
10.

68 - Vi1lers, Raymond. "Control and Freedom in a Decentra1ized
Company". Harv ard. Bus ines s Revie1V (March
Apr i 1 .1954): 89.

69 - Wo1ff, Haro1d A. "Th.e Great GMMystery". Harvard Business
Revie\'i (September - .October 1964): 164

,
. ~O - Weston, J.F. and Brigham, Eugene F. - Manageria1 Finance.

Hinds d.aLe , I llinois: The Dryden Press, 1974.
Fifth edition.

71 Zanne tos , Zenon S. "On the Theory of Divisional Structurcs:
Some Aspects of Centralization and Decentra-
lization of Control and Decision Making".
Management Science (December 1965): 49.

72 - Zannetos, Zenon S. "Some Thoughts on Iri t e rn a I Control
Systems of the Firm". The Accounting Revie\<l
(October 1964): 860.


