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Resumo: Trata do processo de divisionalização das empresas a nível
nacional e internacional, que tem implícita a segmentação da organização
em várias especialidades. Consequentemente, o fluxo de bens e de serviços,
além do fluxo de recursos financeiros, entre unidades de negócio requerem
a sua precificação e o estabelecimento de parâmetros para avaliação de
desempenho das unidades de negócio e de seus administradores. É um
processo dinâmico, respondendo às demandas do ambiente externo à
empresa.
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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo apresentar uma proposta para valorizar
transferências de bens e serviços, bem como de recursos financeiros entre unidades de
negócio em empresas divisionalizadas.

Este tema apresenta importância crescente, uma vez que mais e mais empresas
aumentam o seu porte através de crescimento, quer através de integração vertical,
quer através de diversificação, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Os conceitos de ciclo de vida do produto e/ou serviço, ciclo de vida do negócio e
administração de portfólios auxiliam na tarefa de determinação de preço de
transferência apropriado para o contexto em análise.

No capítulo 1 faz-se uma retrospectiva do conceito de preço de transferência e
apresentam-se as metodologias já desenvolvidas de precificação de transferência de
produtos e serviços entre unidades de negócio. Dá-se destaque ao conceito
econômico e também ao contábil-financeiro.

No capítulo 2 menciona-se a importância da estratégia e dos processos
administrativos na determinação e implementação de políticas de preços de
transferência nas empresas. Verifica-se, portanto, que o processo de determinação do
preço de transferência é um processo dinâmico. Destaque é dado ao conceito de ciclo
de vida do produto ou serviço.

No capítulo 3 a ocorrência de fluxos monetários entre unidades de negocio é
enfocada. Inicialmente enquadra-se a função financeira como um negócio no contexto
da companhia, ou seja, a área financeira é visualizada como um "banco interno".
Avalia-se, então, o custo dos recursos financeiros comprometidos nas operações em
função do risco e do retorno, além de alternativas para sua utilização.

O conceito de administração estratégica de portfólio é introduzido e são analisadas as
situações de transferência de fundos excedentes e de fundos escassos da unidade
cedente dos recursos financeiros. Uma metodologia de precificação dessa
transferência é estabelecida de acordo com o enfoque de custo de oportunidade.

Destaca-se, no capítulo 4, a presença crescente das multinacionais no contexto
mundial e os principais fatores motivadores de manobras para preços de
transferência. Ênfase é dada à intervenção governamental para regulamentar esse
processo de precificação.

Na mensuração e avaliação de desempenho de unidades divisionais as variáveis não
financeiras também devem ser consideradas, para que comportamento disfuncional
por parte dos administradores das unidades de negócio não ocorra. Dessa forma,
obter-se-á a congruência entre objetivos das unidades de negócio, do seu
administrador e da companhia globalmente considerada.
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INTRODUÇÃO

A complexidade do ambiente em que os negócios são conduzidos atualmente torna

impossível controlar centralizadamente qualquer empresa de porte médio a grande.

A descentralização é uma abordagem de planejamento organizacional, que tem

implícita a segmentação da organização em várias especialidades. Numerosas razões

foram apresentadas na literatura sobre preço de transferência para a descentralização:

· Dean (1955) sugere " ... a empresa moderna de múltiplos produtos integrados

funciona melhor se considerada uma miniatura do sistema competitivo de livre

empresa." 1

· Dopuch e Drake (1964) sugerem que os gerentes divisionais estão em melhor

condição para processar informação sobre a alocação de recursos. 2

· Ronen e Me Kinney (1970) argumentam que a proximidade dos gerentes divisionais

em relação ao mercado fornece informações relevantes sobre as mudanças nos preços

de insumos e produtos e que coordenação mais efetiva de fatores de produção pode

ser obtida a nível divisional. 3

· Godfrey (1971): razões tais como tamanho e diversificação das corporações

modernas e promoção do moral - devido à autonomia de tomada de decisão - dão

suporte à descentralização."

Embora cada uma dessas razões sejam verdadeiras, nenhum dos autores ofereceu uma

teoria coerente de descentralização. Consequentemente, as implicações da

descentralização, apontadas pelos autores, sobre preço de transferência são restritas e

pragmáticas.

I DEAN, 1. "Decentralization and intracompany pricing". Harvard Business Review. July-August
1955. p. 65-74.
2 DOPUCH, N. e DRAKE, D.F. "Accounting implications of a Mathematical Programming
Approach to Transfer Pricing Problem". Journal of Accounting Research. Spring 1964. p.l0-24.
3 RONEN,J. e McKINNEY,G. "Transfer pricing for divisional autonomy". Journal of Accounting
Research. Spring, 1940. p. 99-112.
4 GODFREY, J.T., "Short-run planning in a decentralized firm". The Accounting Review . April
1971. p 282-297.
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Para Watson e Baurnler 5 o planejamento da organização representa uma resposta às

fontes de incerteza, que são a tecnologia e o meio ambiente. A organização irá se

departamentalizar e descentralizar para enfrentar a incerteza.

1. Descentralização

A .. Os benefícios da descentralização

Kaplan & Atkinson 6 mencionam como motivos para a descentralização:

a. O ambiente da empresa

As empresas diversificam-se para administrar as várias atividades complexas de uma

organização.

Como na prática nenhuma administração central pode saber tudo sobre as várias

atividades da organização, delega-se a decisão para os níveis gerenciais mais baixos.

o controle é exercido através da elaboração de planos e acompanhamento de desvios

das políticas determinadas pela alta administração corporativa.

o desafio nesse planejamento organizacional e informativo é o equilíbrio entre os

beneficios e custos de tomada de decisão descentralizada, que é função de recursos

próprios, limitações e oportunidades.

Alfred Chandler, em seus estudos sobre desenvolvimento de empresas industriais

americanas, detectou claramente a demanda por organizações descentralizadas:

"A falta de tempo, de informação e comprometimento psicológico com a visão

empreendedora total não seriam um grande problema se as atividades básicas da

companhia permanecessem estáveis, isto é, se suas fontes de matérias-primas e

suprimentos, sua tecnologia de fabricação, seus mercados e a natureza de seus

produtos e linhas de produto permanecessem relativamente imutáveis. Mas

5 WATSON, David 1. H e BAUMLER, John V. - Transfer pricing: a behavioral context. The
Accounting Review. July 1975. p. 466-474.
6 KAPLAN, Robert S. e ATKINSON, Anthony A. "Advanced Management Accounting". Second
edition. Preintice-Hall International, Inc. 1989.Cap. 13.
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expansão em novas funções, em novas áreas geográficas ou em novas linhas de

produto aumenta todos os tipos de decisões administrativas, sobrecarregando os

executivos da administração central e sua perfomance administrativa toma-se

menos eficiente. Essas pressões crescentes criam a necessidade de uma estrutura

multidivional com administração central e divisões operacionais autônomas"."

Não é de se surpreender que seja necessário um certo grau de descentralização na

tomada de decisão. Uma moderna corporação é uma economia em miniatura. Uma

grande corporação tem mecanismos para alocação de capital e de trabalho, sofre

problemas de flutuações cíclicas e preocupa-se com fontes de recursos.

As ações de uma unidade organizacional podem afetar muitas outras unidades

orgaruzacionais.

As empresas de sucesso continuamente avaliam as variáveis-chaves do ambiente

externo para que possam agir antes dos eventos. Isso tem importantes implicações

para a organização interna da empresa.

A teoria da contingência, um modelo organizacional popular, prevê que a

complexidade do ambiente da empresa determinará a complexidade da estrutura

interna da empresa. Lawrence e Lorsch 8, após um extensivo estudo, concluiram que

empresas com processos internos consistentes com as demandas externas eram mais

eficentes no ambiente. Ambientes externos complexos e incertos demandam mais

recursos para monitorar o ambiente e maior descentralização na empresa. Requerem-

se especialistas que possam responder rapidamente e efetivamente às oportunidades e

mudanças do meio ambiente e para tal desenvolvem um sistema eficiente de

informações.

b. Especialização da informação

Talvez o fator mais forte que conduz à descentralização é a dificuldade, senão a

impossibilidade, de compartilhar todas as informações locais com a administração

central.

7 KAPLAN, Robert S. e ATKINSON, Anthony A. "Advanced Management Accounting". 1989.
Cap.13.
8 LA WRENCE, Paul e LORSCH, Jay. "Organization and environment". Homewood. Il:Richar
D .Irwin, 1969.
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Os gerentes locais, através de observação e experiência, desenvolvem habilidade em

assuntos como oportunidades de mercado local, possibilidades e limitações de

produção, moral e capacidade da sua força de trabalho, qualidade e confiança de

fornecedores locais.

É extremamente dificil, caro e muito tempo é consumido no processo de comunicação

de todas informações relevantes disponíveis aos gerentes locais para a administração

central.

Uma força extremamente importante que direciona à descentralização é o desejo de

tomada de decisão no ponto onde se obtém, armazena e processa a informação

relevante.

c. Agilidade de resposta

Ao permitir algum grau de tomada de decisão local, a unidade descentralizada

responde mais rapidamente às condições inesperadas do que no caso de todas as

ações serem aprovadas pela administração central.

Ralph Cordiner, um dos grandes defensores da descentralização durante sua gestão

como presidente da General Electric na década de 50, expressou bem este ponto de

vista:

"A menos que se deleguem a responsabilidade e a autoridade para tomada de

decisão para quem está mais próximo do cenário do problema, onde é possível a

compreensão completa e ação ágil, a companhia não será capaz de competir com

centenas de concorrentes espertos." 9

Uma subunidade pequena é mais flexível e mais ágil do que uma subunidade maior e é

capaz de adaptar-se rapidamente às oportunidades de mercado por concentrar o foco.

d. Conservação do tempo da administração central

Embora, para qualquer decisão particular local, um alto executivo apresente melhores

condições para tomada de decisão comparativamente aos gerentes locais, uma vez

9 CORDINER, Ralph. "New Frontiersfor Professional Managers." New York:McGraw-Hill,1956,
p.45-46
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que os fatores relevantes do contexto lhe são comunicados, a tomada de decisão local

pela alta administração não será necessariamente ótima.

Ao dedicarem o seu tempo escasso em decisões operacionais diários, os altos

executivos podem ignorar decisões estratégicas que, no médio ou longo horizonte,

são vitais para o sucesso da empresa.

Por conseguinte a alta administração deve concentrar sua atenção em políticas e

decisões estratégicas e delegar aos gerentes locais as decisões operacionais,

consistentes com os objetivos mais amplos estabelecidos pela alta administração.

e. Complexidade computacional

Considerando-se que as operações do mundo real são complexas e caracterizadas por

interações e descontinuidades, a tomada de decisões ótimas centralizadamente quanto

à alocação de recursos é muito complexa.

Dada a incerteza do meio ambiente, as simplificações requeridas para decisões

centralizadas podem facilmente conduzir a decisões inferiores àquelas obtidas a níveis

descentralizados.

Em organizações descentralizadas, direções e guias gerais são fornecidos aos gerentes

locais. As suas decisões são guiadas por planos de avaliação e de incentivos.

f Treinamento para gerentes locais

Se todas as decisões significantes são tomadas centralizadamente, os gerentes locais

serão implementadores de planos determinados centralizadamente. Os gerentes

adquirirão experiência em motivar empregados e atender aos esquemas de produção

ou de distribuição, mas não receberão treinamento para tomada de decisão.

Algum grau de tomada de decisão local é desejável para

. prover treinamento para futuros gerentes gerais

. indicar que gerentes parecem melhor qualificados para tomada de decisão a níveis

mais altos.
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g. Motivação para gerentes locais

Os gerentes tornam-se mais motivados e interessados em seu papel quando lhes é

concedida mais liberdade no desempenho de suas tarefas. Encoraja-os a serem mais

agressivos na aquisição de informações locais e mais empreendedores e estratégicos

em suas ações.

O desafio, obviamente, é planejar sistemas de incentivos que compatibilizem os

esforços a nível local com os objetivos corporativos.

B. Custos da descentralização

Os defensores de tomada de decisões mars centralizada apresentam os seguintes

custos da tomada de decisão descentralizada

a. Conduz a tomada de decisão subotima ( ou disfuncional) quando o beneficio da

decisão para uma unídade é superado pelo custo ou perda do benefício para a

organização como um todo.

Tomada de decisão subótima ocorre nas seguintes circunstâncias:

falta de harmonia ou congruência entre todos os objetivos organizacionais,

objetivos da unidade de negócio e os objetivos individuais dos tomadores de

decisão de outras partes da organização .

. alta interdependência entre as unidades de negócio da empresa, isto é, quando as

decisões de um segmento da organização influenciam as decisões e performance

de um outro segmento. Exemplos de interdependência são:

.. as unidades que competem entre si pelos mesmos fatores de entrada - como

matéria-prima - ou pelos mesmos clientes

.. as unidades integradas verticalmente. O produto final de uma unidade é

matéria-prima de outra.

b. Permite duplicação de atividades. Por exemplo, pode haver uma duplicação de

funções de staff se uma organização estiver altamente descentralizada.
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c. Pode reduzir a lealdade em direção à organização como um todo. Gerentes de

unidades individuais podem considerar os gerentes de outras unidades da mesma

organização como partes externas. Consequentemente, os gerentes podem não estar

dispostos a compartilhar informações significantes ou ajudá-los quando uma outra

unidade enfrentar uma situação de emergência.

d. Custo dejuntar informaçõespode se elevar. Os gerentes podem levar muito tempo

negociando preços para serviços internos ou produtos transferidos entre unidades da

mesma empresa.

e. Pode dificultar a conciliação entre autonomia concedida aos vários centros de

responsabilidade para gerir de forma apropriada suas operações e os requisitos da

direção corporativa para manter um grau de controle capaz de garantir o atingimento

dos objetivos estratégicos e a eficiência global do negócio como um todo.

Os diversos segmentos operacionais descentralizados são responsabilizados pelos

resultados como se fossem unidades independentes, mas para isto deve-se conceder

liberdade na obtenção de insumos e na venda de seus produtos

2. Tipos de organizações descentralizadas

Os resultados de qualquer organização de porte dependem de decisões inter

relacionadas sobre atividades descentralizadas ou locais.

Os diferentes membros da organização têm diferentes conhecimentos e habilidades

para agir. É impossível qualquer indivíduo ou grupo central deter todas as

informações relevantes, experiência, tempo e poder computacional para determinar

planos operacionais detalhados para a organização. Aceitar este argumento,

entretanto, deixa-nos um problema dificil: como descentralizar, na prática, a tomada

de decisão.

A prática presente fornece evidência de 5 tipos de unidades organizacionais

descentralizadas, que diferem em grau de autoridade e responsabilidade concedido

aos gerentes locais:
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a. Centros de custo

b. Centros de receita

c. Centros de despesas discricionárias

d. Centros de lucro

e. Centros de investimento

a. Centros de custos

São exemplificados por um departamento de produção numa fábrica.

o objetivo do gerente é minimizar a variância entre os custos reais e custos padrões

dos materias e mão-de-obra de cada unidade produzida. Ele também é responsável

por um orçamento de custos indiretos flexível e seu objetivo é, novamente, a

minimização da variância entre custos orçados e reais.

Em geral, os gerentes de centros de custos não são considerados responsáveis por

variações nos níveis de atividade em seus centros. Isto implica que se um esquema de

custo total estiver sendo usado, os gerentes não são responsáveis pelo custo indireto

de fabricação não absorvido devido às variações de volume. Eles são, entretanto,

responsáveis pelo controle de custos fixos no centro.

Os gerentes de centros de custos não determinam o preço de seus produtos e,

portanto, eles não são responsáveis por receita ou lucro. Porém, se não atenderem aos

padrões de qualidade específicos ou não forem produzidos de acordo com o esquema

estipulado, as ações do centro de custo afetarão de forma adversa a performace de

outras unidades na organização. Portanto, padrões de qualidade e prazo devem ser

especificados para qualquer centro de custo e seus gerentes devem produzir de

acordo com eles.

A eficiência de um centro de custo é avaliada através da mensuração de insumos e de

produção a níveis especificados de qualidade e de prazo.

o produto deve ser suficientemente padrão para que a unidade fabricada não requeira

decisões de preço, qualidade ou mix de produtos. Essas decisões podem ser feitas

centralizadamente ou delegadas à unidade de comercialização. As decisões sobre
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equipamentos de fábrica e tecnologia para o centro de custo também devem ser feitas

centralizadamente, não pelo gerente do centro de custo.

Sugere-se como variação deste modelo simples a cobrança de um custo de capital

sobre a matéria-prima ou produto em processo, objetivando o atingimento dos

objetivos de produção com níveis reduzidos de estoques.

b. Centros de Receitas

Centros de receitas existem para orgaruzar as atividades de comercialização.

Tipicamente um centro de receita adquire produtos finais de uma unidade produtora e

é responsável pela venda e distribuição destes produtos.

Se o centro de receita tem liberdade para estabelecer o preço de venda, então ele

pode ser responsabilidado pelas receitas brutas que gera. Se a política de precificação

é determinada fora do centro de lucro, ou seja, a nível corporativo, então o gerente é

considerado responsável pelo volume fisico e mix de vendas.

o método de análice de lucro e mix de vendas é útil na avaliação de performance de

um centro de receita. A decomposição de variância de lucro permite a decomposição

da variação da atividade de venda em efeitos causados por mudanças na dimensão

total do mercado, sua fatia de mercado e mix de produto.

Quando uma medida de performance é escolhida para um centro de receita, alguma

noção de custo de cada produto deve ser incluída para que o centro seja motivado a

maximizar as margens brutas operacionais ao invés de somente a receita. Se avaliado

somente por receitas de vendas, os gerentes são motivados a reduzir os preços para

elevar as vendas totais, gastar excessivamente em propaganda e promoções, ou

promover produtos de margem baixa. Cada uma dessas ações provoca o aumento da

receita de vendas, porém faz com que decresça a lucratividade total da corporação.

o objetivo do gerente de vendas é produzir o montante máximo de receita de vendas

dentro daquilo que foi orçado.



10

c. Centros de despesas discricionárias

Incluem a maioria dos departamentos administrativos.

Não há maneira prática de estabelecer o relacionamento entre insumos e produção e,

consequentemente, é dificil determinar se estão operando eficientemente ou não. A

administração pode somente usar o seu melhor julgamento para estabelecer o

orçamento.

o objetivo do gerente departamental é gastar dentro do montante orçado para

produzir a melhor qualidade de serviço possível.

É dificil para a admininistração central a determinação do orçamento, da qualidade e

dos níveis de serviços apropriados para os centros de despesas discricionárias.

Urna solução é analisar se as despesas de companhias numa dada função estão

compatíveis com de outras companhias da mesma indústria e/ou setor ..

Basicamente, a determinação do orçamento para um centro de despesa discricionária

requer o julgamento de profissionais informados. A administração central deve confiar

e trabalhar com os gerentes desses centros de despesas para determinar o nível de

orçamento apropriado. Após definir que atividades poderiam ser ampliadas ou

reduzidas, a administração central decide sobre o orçamento, qualidade ou intensidade

do esforço para o próximo período.

Centros de despesas discricionárias são um excelente exemplo de onde grande

assimetria de informação parece existir entre o gerente de unidade local e

administração central.

Urna vez que o orçamento para o centro de despesa discricionário seja definido,

nenhum grande beneficio pode resultar da pressão do gerente local para redução dos

custos reais abaixo do orçado.

Num centro de custo padrão, há boas medidas de quantidade e qualidade de produto;

a produção a custos menores do que o orçado é uma indicação favorável.

Entretanto, para o centro de despesa discricionária, uma variação de custo favorável

não é necessariamente favorável ou um sinal de eficiência; significa somente que o
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centro operou a nível mais baixo de qualidade, serviço ou eficácia do que o

pretendido quando o orçamento foi estabelecido. Tipicamente, o processo de controle

de tais despesas envolve a garantia da qualidade e do nível de serviço do centro.

Similarmente gastos maiores num centro de despesas discricionárias são causados por

circunstâncias favoráveis tais como brecha para um novo produto que justifica gastos

maiores de despesas em desenvolvimento ou um melhor clima de marketing em que

dispêndios maiores de propaganda e distribuição podem render grandes retornos.

A existência de despesas orçadas e reais para centros de despesas discricionárias dá a

ilusão de precisão. Esses dados, no entanto, ajudam muito pouco na avaliação de

eficiência e eficácia das operações nesses centros de despesas.

o controle de despesas discricionárias requer julgamento de profissionais bem

informados e com conhecimento sobre o nível de qualidade de serviços que os centros

produzem.

d. Centros de lucro

Os três tipos de centros descritos acima têm descentralização limitada de decisões.

os gerentes de centros de custos adquirem e administram insumos livremente,

sendo, portanto, responsáveis pelo custo, porém a sua produção é determinada e

distribuída por outras unidades .

. os centros de receitas distribuem e vendem todos os produtos. São responsáveis

pela receita, porém não detêm nenhum controle sobre sua fabricação.

. centros de despesas discricionárias desenvolvem um serviço ou função de staff

demandado pelas demais áreas da organização.

Uma liberdade administrativa significativamente maior ocorre quando os gerentes das

unidades locais são responsáveis tanto pela produção como pela venda. Nesta

situação, eles decidem que produtos fabricar (mix de produtos) , como produzí-los

(alocação dos recursos de produção dentre os vários produtos), o nível de qualidade,

o preço e o sistema de venda e de distribuição. Eles são os responsáveis pela

otimização da performance em seus centros, pois decidem sobre volume, custo,

qualidade e preço.
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Se os gerentes não têm responsabilidade ou autoridade para determinar o nível de

investimento em ativos nos seus centros, o lucro será a sua melhor medida de

performance, embora qualquer figura de lucro deva ser suplementada por uma

variedade de indicadores não-financeiros de performance.

Lucro, apropriadamente mensurado, fornece um indicador de curto prazo de quão

bem os gerentes administram os recursos à sua disposição e os fatores adquiridos.

Deve-se atentar, no entanto, às medidas que objetivam melhorar o resultado de curto

prazo comprometendo o futuro da companhia.

Unidades, onde os gerentes têm quase total responsabilidade de tomada de decisão

operacional e são avaliados por uma medida de lucro, são chamadas de centros de

lucro. Variações no conceito de "lucro" podem surgir, incluindo somente aqueles

elementos de receitas e de custos de responsabilidade do gerente.

e. Centros de investimento

Quando os gerentes locais têm todas as responsabilidades descritas para os centros de

lucro e também a responsabilidade e autoridade pelo capital de giro e ativos fisicos,

então uma medida de performance baseada no nível de ativos fisicos e finaceiros

empregados no centro é preferível.

Centros de investimentos são generalizações de centros de lucro no qual a

lucratividade é relacionada aos ativos usados para gerar o lucro. Retorno sobre

investimento (ROI) e" lucro residual" são medidas típicas de performance de centros

de investimento.

3. Diferenciação vs. integração

Diferenciação inclui não somente a segmentação da organização em partes

especializadas, mas também diferenças em atitudes e comportamento dos seus

membros.
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A outra face da mesma moeda é a integração. É um processo que busca atingir

coletivamente os objetivos da organização global através dos esforços das várias

unidades organizacionais, agora apropriadamente diferenciadas.

Lawrence e Lorsch 10, em sua investigação, demonstraram que empresas de sucesso -

em termos de medidas tradicionais de lucratividade - em várias indústrias estudadas

eram aquelas que atingiram a diferenciação requerida e que foram capazes de integrar

as várias unidades de negócio. Além disso, a pesquisa indica que somente as empresas

que atingiram essa exigência dual obtiveram sucesso.

Naturalmente, as dificuldades em atingir o grau requerido de diferenciação e então

integrar o esforço total da organização não estão distribuídas uniformemente em

todas as empresas e indústrias.

Quanto mais diversos e dinâmicos e, portanto, incertos os sub-ambientes das unidades

organizacionais, mais diferenciada deve ser a empresa e quanto maior a diferenciação,

mais dificil é a integração.

Problemas significativos de integração ocorrem quando uma organização busca a

integração de componentes fortemente diferenciados e altamente interdependentes.

Num outro extremo estão as subunidades medianamente diferenciadas que exibem

somente o mínimo de interdependência e, portanto, não apresentam problemas

significativos de integração.

o grau de diferenciação requerido é determinado principalmente pela demanda

tecnológica e ambiental e uma adaptação organizacional a essas demandas reflete-se,

em primeira instância, no planejamento da organização.

No planejamento do sistema contábil gerencial deve-se considerar o grau de

diferenciação requerido e facilitar ou melhorar a diferenciacão objetivada. Por

exemplo, cada um dos conceitos - centro de despesas, centro de lucro e centro de

investimento - pode ser empregado, dependendo do grau de diferenciação requerido

pelas demandas tecnológicas e do meio ambiente.

10 LA WRENCE, P.R e LORSCH, J.W. "Organization and environment", lrwin, 1967.
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Quando técnicas contábeis apropriadas são empregadas conjuntamente com o projeto

organizacional requerido, espera-se concretizar os beneficios da descentralização.

4. Diversificação

A diversificação objetiva o aproveitamento dos efeitos sinérgicos decorrentes da

interação de novos ativos ou negócios ao capital operacional da empresa, gerando-se

um retorno dos recursos superior ao da soma das partes. Por outro lado, eleva o nível

de risco.

Esses efeitos sinérgicos são as economias conjuntas e aumentos combinados de níveis

de desempenho, resultantes da conjugação de diferentes potencialidades e capacidades

existentes nos ativos ou negócios.

A diversificação pode ser classificada em três tipos:

1. Integração vertical: a empresa assume atividades de produção e de distribuição

que outras companhias poderiam desenvolver.

Resulta numa interdependência entre os centros de lucro quando cada estágio dos

processos de produção e distribuição é avaliado com base na lucratividade.

Vantagens da integração vertical:

a. Custos de transação. Em muitos casos, o objetivo maior da integração vertical é

eliminar ou pelo menos reduzir os custos de compra e venda incorridos quando

companhias separadas possuem dois estágios de produção, bem como os custos de

manuseio fisico.

b. Segurança de fornecimento. A integração vertical também é essencial para

assegurar um fornecimento de materiais críticos. À parte do impacto que tem sobre os

custos dos materias, falta de materiais em indústrias com custos fixos elevados é

extremamente prejudicial pois leva à ociosidade de maquinário caro.

c. Melhoria de coordenação. Mesmo quando o fornecimento de materias é certo, a

integração vertical permite reduções de custo através de melhoria de coordenação de

produção e esquema de estocagem entre estágios.
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d. Capacitação tecnológica. Alguns argumentam que negócios ou companhias que

estão integradas verticalmente, especialmente "para trás", estão melhor equipadas

para inovar, pois participam de muitas atividades de produção e distribuição em que

mudanças podem ocorrer. Este argumento baseia-se, em parte, na noção de que uma

exigência crítica para uma inovação de sucesso é a coordenação adequada de funções

técnicas e de comercialização e de que a integração melhora essa coordenação.

e. Barreiras de entrada maiores. Quanto mais um negócio estiver integrado

verticalmente, maiores os recursos financeiros e gerenciais requeridos para entrar e

competir nele. Companhias estabelecidas numa indústria podem combinar suas

operações de forma a elevar as barreiras e desencorajar novos concorrentes

potenciais.

Desvantagens da integração vertical:

a. Necessidade de capital. Quando um negócio se integra "para trás" ou "para

frente", deve fornecer capital que as novas operações integradas requerem. Estudos

baseados em dados do PTh1S e outras evidências mostram que alto investimento

usualmente conduz a baixa lucratividade. Isto implica que, a menos que as economias

de custo operacionais de integração vertical sejam substanciais, o investimento

elevado tornará as estratégias de integração não lucrativas.

b. Desbalanceamento. Um problema inerente na combinação de vários estágios de

produção ou distribuição é a escala variável de operação que cada estágio requer para

funcionamento eficiente ..

o fato de necessidades de escala diferirem entre atividades ligadas verticalmente,

sugere que negócios integrados operam em escala suficientemente grande para

satisfazer às necessidades da maioria dos estágios de produção ou sofrem as

penalidades de operar em escalas ineficientes em um ou mais estágios.

Uma implicação desta linha de raciocínio é que a integração vertical é provavelmente

mais viável para negócios com grandes fatias de mercado, que envolvem operações

em grande escala.
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b. Flexibilidade reduzida. Como a integração vertical implica um comprometimento

com uma tecnologia particular ou forma de operação, é uma estratégia extremamente

arriscada. Se as mudanças tecnológicas ou de mercado tornarem os produtos ou

métodos de um estágio num sistema integrado verticalmente obsoleto, a companhia

integrada tem dificuldades de ajustamento.

c. Perda de especialização. Um risco também importante da integração vertical é que

os vários estágios de produção ou distribuição requerem abordagens gerenciais

distintas.

2. integração horizontal: a empresa expande-se em direção a negócios similares. Seu

objetivo é o ganho de sinergia de natureza operacional: o aproveitamento comum de

canais de distribuição, equipes de vendas, depósitos, instalações fabris, estruturas de

compras, desenvolvimento tecnológico, etc, além de eliminação de funções de

assessoramento e suporte, usualmente duplicadas com a junção de negócios.

3. conglomerado: consiste de inúmeras divisões de produto que vendem diferentes

produtos principalmente para seus próprios mercados ao invés de venderem uma para

outra. É determinado pela extensão de segmentação produto-mercado.

Resulta numa ênfase em contribuições independentes de cada negócio quando estão

separadas como centros de lucro.

Obviamente as companhias conglomeradas terão vendas e transferências internas e as

companhias integradas também terão algumas vendas e compras internas em vários

pontos no processo.

A empresa diversificada apresenta duas características que são fonte de considerável

dificuldade, considerando-se a alocação racional de recursos para o crescimento dos

vários negócios diferentes em que está engajada:

a. requer grande compreensão de várias tecnologias e mercados em que a

companhia diversificada está engajada.

b. uma companhia conglomerada, diferentemente da companhia integrada, tem a

oportunidade de expandir suas operações em qualquer área independentemente
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de seus planos para outras áreas. As unidades de negócio disputam os recursos

corporativos. Uma companhia integrada, por definição, está mais limitada pela

necessidade de manutenção de um equilíbrio entre as várias atividades.

A maior vantagem dos conglomerados é a sua capacidade de diversificar o fISCO,

propiciando um retorno mais estável.

5. Estruturação por unidades de negócio

Este é o processo de divisionalização de muitas empresas de grande porte, que visa a

flexibilidade estratégica e a capacidade adaptativa de curto prazo à dinâmica evolutiva

em seus mercados de atuação.

Os fatores que conduzem à divisionalização são: diversificação de mercado,

economias de escala e tamanho. Dentre eles, o mais importante é a diversificação. O

tamanho, em si, não é uma razão suficiente para a divisionalização, porém geralmente

o aumento de tamanho virá acompanhado por alguma diversificação, tornando a

divisionalização desejável.

Numa situação de atuação em mercados distintos, a empresa tem um incentivo para

criar uma unidade de negócio para cada um. Dessa forma, a organização administra

corporativamente seu "portfolio" de negócios, enquanto cada unidade de negócio

apresenta sua administração operacional particular.

Abbel e Hammond 11 considera três dimensões na definição do negócio:

· grupo de clientes-alvo

· as necessidades dos clientes a serem atendidas

· a tecnologia a ser usada para satisfazer essas necessidades.

Unidade de negócio é, portanto, um segmento da companhia que possui clientes

definidos, para os quais são produzidos e distribuídos, conforme tecnologias

específicas, bens e serviços que satisfaçam as suas necessidades.

II ABDEL, D.F. e HAMMOND, J.S. "Strategic Marketing Planning", Englewood Cliffs. NJ.
Prentice-Hall Inc., 1979.
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As unidades de negócio devem apresentar independência operacional e acesso a

recursos e mercados. O gestor de uma unidade de negócio deve ter controle sobre

todas ou a maioria de suas decisões operacionais, ou seja, deve ter considerável

liberdade de ação para determinar o volume de produção, métodos de operação,

"rnix" de produtos e outros fatores, sujeitos, no entanto, às politicas mais amplas da

corporação. Além disso, deve ser livre para comprar e vender em mercados

alternativos, tanto dentro como fora da companhia.

Sarhan 12 apresentra os fatores que caracterizam a estruturação de uma organização

em unidades de negócio:

a. grau de autonomia operacional: a autonomia do gestor divisional em relação às

atividades de curto prazo das compras, produção, vendas e finanças.

As principais variáveis são: mercados a servir, composição de linha de produto, novos

produtos, especificação de qualidade, preços de compra, nível de produção, reposição

de equipamentos, determinação orçamentária, precificação, estratégias de propaganda

e promoção, canais de distribuição, decisões de P&D, ênfase em pesquisa.

b. Investimentos divisionais. Incluem: autonomia em decisões de investimento,

controle de suas próprias operações divisionais, inexistência de conflitos entre as

metas corporativas e divisionais.

c. Decisões de longo prazo de investimento e financiamento: grau de participação da

gerência nas decisões de longo prazo. Embora muitos acreditem que essas decisões

devam ser tomadas somente pelos dirigentes corporativos, número crescente de

indivíduos julga que deve-se dar à gerência divisional a autoridade para participar de

decisões que permitam otimizar os beneficios para sua unidade de negócios. Incluem:

autoridade divisional com relação aos seguintes fatores:

· reposição de equipamentos e outras decisões de investimento

· determinação de fontes de capital

· dimensionamento dos fundos externos obtidos pelos gestores divisionais.

12 SARHAN, M.H. "An empirical study 0/ the effect 0/ divistonalization 011 risk measurement",
Dissertação de PHD. The University of Arkansas, 1983.
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d Motivação de pessoal: diferentes meios pelos quais se motiva e direciona o pessoal

para atingir as metas corporativas: uso de orçamentos para mensuração de

desempenho, grau de participação das unidades de negócio no processo orçamentário,

participação no estabelecimento de padrões.

e. Eficiência operacional divisional: inclui seleção de fornecedores, especificação de

qualidade, condições de compra, nivel de produção, produtividade, administração de

pessoal. ..

f Consistência de metas: refere-se à compatibilidade entre as metas corporativas e

divisionais. Envolve estabelecimento central das metas corporativas, autonomia de

ações corretivas e inexistência de conflitos entre as metas corporativas e divisionais.

g. Mensuração do desempenho divisional: inclui lucro, lucro residual, fluxo de caixa

gerado e determinação corporativa de outras medidas de desempenho.

h. Papel do gestor divisional no orçamento de capital: considera as variáveis de

longo prazo relacionadas com o orçamento de capital como a autonomia da gerência

divisional quanto aos dispêndios de capital, reposição e instalação de equipamentos.

i. Retroalimentação: refere-se ao controle dos dirigentes corporativos sobre as

operações divisionais. Inclui auditoria das operações divisionais por outras unidades

de negócio, nível de autoridade do gestor divisional para decidir sobre as ações

corretivas sem aprovação dos dirigentes corporativos.

j. Política de preço de transferência: tem implícito o grau de liberdade permitido às

unidades de negócio no estabelecimento de preços de transferência. Inclui

determinação de preços de transferência pelas unidades de negócio, pela corporação

ou por ambas simultaneamente.

k. Crescimento da firma: envolve variáveis que afetam o desenvolvimento e o

crescimento da firma: ênfase em P&D, determinação de orçamentos de pesquisa e

desenvolvimento.

I. Mensuração de desempenho da gerência divisional: determinação das medidas de

desempenho pela corporação, conflitos entre metas divisionais e corporativas e

utilização de lucros contábeis como medida de desempenho divisional.
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Como foi mencionado anteriormente, uma das principais vantagens de

responsabilidade descentralizada de lucro é a delegação de decisões operacionais

diárias da alta administração para o gerente divisional e a concentração de seus

esforços em planejamento de longo prazo e em problemas corporativos globais. Antes

de delegar a responsabilidade operacional, entretanto, a alta administração assegura-

se que os incentivos divisionais direcionarão para os interesses da companhia como

um todo. Isto implica em congruência entre os interesses da companhia e da divisão.

Em empresas estruturadas em unidades de negócio, os recursos financeiros comuns

são compartilhados. Cabe à administração corporativa:

. a administração e alocação de recursos entre as unidades de negócio

autoridade para aprovar gastos divisionais de capital que afetam o orçamento

global de capital da companhia.

Isso ocasiona alguma interferência na autonomia divisional, que, no entanto, é

necessária para assegurar uma alocação balanceada e rentável de recursos.

formulação da estratégia global da companhia. Às unidades de negócio cabe a

elaboração de estratégias para seus produtos-mercados particulares.

Uma das principais razões para a estruturação da empresa em unidades de

negócio foi a separação entre

administração do "portfolio" estratégico de negócios da companhia pela

corporação e

.. administração das estratégias dos produtos-mercados particulares pelas

unidades de negócio.

A interdependência e a interação, existentes entre unidades de negócio, podem se

concretizar através de transações de fatores produtivos e de produtos e serviços, do

uso conjunto de recursos fisicos, humanos, financeiros, etc, e de relações externas (de

mercado) e internas (da companhia) que vinculam custos e lucros imputáveis às

unidades de negócio.

Em empresas integradas verticalmente, as transações internas são numerosas e são

relevantes para a situação econômica das duas unidades. As subprecificações ou
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superprecificações das transações internas de produtos e de serviços repercutem-se

amplificadamente sobre os resultados das unidades de negócio envolvidas e podem

ocorrer distorções significativas.

Nas empresas integradas horizontalmente, a interdependência tende a ser menor face

ao número geralmente reduzido de transações internas. Para elas, o impacto do preço

de transferência não se torna muito crítico na aferição de seus desempenhos

econômicos, por não representarem grande peso no resultado global de cada uma.

Um dos grandes problemas que a administração de uma corporação descentralizada

enfrenta é a precificação de mercadorias que fluem entre as divisões da organização.

A receita da unidade fornecedora (que produz o produto) torna-se custo da unidade

compradora (que o adquire para revendê-lo como tal, ou para utilizá-lo como insumo

na fabricação de um outro produto que será vendido no mercado externo à

companhia).

Os teóricos contábeis assumem que preços de transferência afetam

a. decisões de alocação de recursos: a quantidade de produtos intermediários que a

divisão vendedora está disposta a transferir, a quantidade que a divisão

compradora comprará internamente, nível de produção de ambas as divisões

b. decisões de comprar ou fazer

c. decisões de orçamento de capital

d. decisões de abandono ou não de produtos

e. precificação de produto final- embora isto seja assumido frequentemente como

estabelecido pelo mercado.

f. a autonomia das unidades, permitindo-as operar como agentes independentes

g. as medidas de mensuração e avaliação de performance.

Deve-se ter a consciência de que preços de transferência que conduzem à

maximização de lucro para a empresa como um todo interferem na mensuração

das divisões como centros de lucro independentes. Isto cria o problema
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potencial: muita da vantagem motivacional de um centro de lucro poderá ser

afetada.

6. Implicações para preços de transferência

Uma vez que os centros de responsabilidade sejam estabelecidos, as mercadorias e os

serviços transferidos entre essas unidades requerem precificação.

Isto significa que o mecanismo de preço de transferência, de certa forma, aumenta a

diferenciação.

A integração é a outra faceta do problema. O mecanismo de preço de transferência é

utilizado no atingimento da integração requerida.

Em muitos casos, o mecanismo de precificação é uma rotina ou um processo

padronizado, uma fórmula, como por exemplo, custo padrão, custo mais margem,

custo marginal, um preço fixo, etc. Este tipo de preço de transferência é aplicável em

situações simples de integração, embora em situações mais complicadas possa ser

somente um elemento no processo de integração.

A implicação óbvia é a necessidade de conhecimento do processo de resolução de

conflito. Em particular, deseja-se saber como os dados podem ser usados em situação

de conflito.

Considere uma situação dificil de integração, que requeira um integrador formal:

. Embora os protagonistas possam ter diferentes estilos de trabalho, horizontes de

tempo, critérios de decisão e percepção da realidade - considerando-se que são

parte de uma empresa diferenciada, enfrentando diferentes segmentos do

ambiente organizacional - são ainda membros da mesma organização e,

consequentemente, têm alguns atributos em comum.

Há base para crer que um acordo é sempre alcançado

. integração com sucesso dependerá muito da habilidade do integrador e de como

as pessoas nas unidades diferenciadas o percebem
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. do ponto de vista estritamente contábil, ao invés de dar estimativas de ponto para

o preço de transferência "correto" - como, por exemplo, o resultado de uma

programação matemática - deseja-se fornecer um guia que delimite uma área de

solução.

Com os guias estabelecidos, o preço de transferência final é um resultado do

processo de confronto.

Numa situação de integração mais complicada, que requeira um departamento de

integração, há a necessidade de especialistas sobre assuntos financeiros internos.

o integrador desempenha papel crucial na organização. Certos aspectos do sistema

contábil gerencial - especificamente, a resolução de disputas de preço de

transferência- talvez devam ser acrescidos às atividades totais do integrador.
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CAPITULO 1

DETERMINAÇÃO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

1.1. A ORIGEM DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Em 1883, Harry Sidgwick, em The Principles of Political Economy, em sua

discussão sobre a teoria do valor na troca de mercadorias, reconheceu a possibilidade

dos produtores consumirem seus produtos. Essa possibilidade complicou sua premissa

de que produtos eram produzidos para serem vendidos. Mas como "na estrutura de

organização existente na maioria das indústrias, a dimensão com que produtores

forneciam para seu próprio consumo era insignificante", ele sugeriu tratar a porção do

produto consumido internamente como "a ficção do produtor vendendo para si

mesmo à taxa de mercado".

Na época em que Sidgwick escrevera, a maioria das empresas produziam somente um

produto ou uma linha estreita de produtos.

No fim do século XIX, "as empresas modernas de unidades múltiplas substituíram as

empresas tradicionais pequenas; a coordenação administrativa permitia maior

produtividade, custos mais baixos e lucros maiores do que coordenação por

mecanismos de mercado"(Chandler, 1977).13

Na medida em que as empresas distribuidoras integravam-se em direção à produção e

na medida em que empresas produtoras integravam-se em direção à distribuição, elas

passaram a adotar estruturas funcionais (Chandler, 1962) 14 . Havia somente um

centro de lucro - a empresa inteira - organizada em tais departamentos como

engenharia, produção e marketing/vendas.

As empresas também diversificaram em novos produtos e mercados. Algumas

diversificações e integrações verticais ocorreram simultaneamente quando uma

empresa ingressava em mercados de novos produtos que eram fornecedores ou

13 CHANDLER, Alfred D.,Jr. "The visible hand.The managerial revolution in American Business."
Cambridge. Mass.: M.I.T.Press. 1977.
14 CHANDLER, Alfred D., Jr. "Strategy and Structure: Chapters in the history of the industrial
entreprise" Cambridge. Mass.: M.I.T. Press. 1962.
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consumidores potenciais para o negócio existente. O problema era simplesmente a

contabilização do custo para determinar os custos dos produtos vendidos

externamente.

A nova estratégia baseada na integração vertical e diversificação solicitava uma nova

estrutura. Essas estruturas funcionais centralizadas se converteram em estrutura

descentralizada baseada em centros de lucro divisionais que se reportavam à

administração corporativa.

Os centros de lucro responsabilizavam-se pela operação cotidiana dos negócios,

enquanto a administração corporativa responsabilizava-se pelo planejamento

estratégico de longo prazo e coordenação interdivisional.

Um dos desafios de administração na nova estrutura era o problema de transferência

interdivisional. A origem deste problema disseminou-se antes da invenção da estrutura

multidivisional descentralizada; como resultado da integração vertical, uma porção

substancial da saída total de produtos vendidos externamente era também transferida

internamente. Com as mudanças na empresa e estrutura da indústria descritas por

Chandler, as observações de Sidgwick's sobre a pouca importância das transferências

internas não eram mais verdadeiras.

o comitê da Du Pont, que recomendou uma estrutura multidivisional em seu relatório

submetido em 16 de março de 1920, entrevistou muitos executivos em outras

empresas como parte de um estudo que visava solucionar os problemas

administrativos que se desenvolveram na Du Pont com sua estratégia de

diversificação.

O comitê descobriu que "aquelas empresas que produziam tanto produtos semi-

acabados como finais transferiam as mercadorias à divisão final com um lucro fixo ou

a preços de mercado"(Chandler, 1962).

O termo divisão referia-se a um departamento produtivo, e não a uma divisão

multifuncional que, em breve, se desenvolveria.

As descobertas do comitê mostraram que surgiam problemas sempre que se

envolviam tanto transações externas como internas. Para mercadorias envolvidas
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somente em transações internas, o problema de avaliação era a mensuração do custo,

mas quando as mesmas mercadorias eram também vendidas em transações externas, o

preço de mercado era uma alternativa óbvia. Este era um problema existente na Du

Pont, pois grande quantidade de matérias-primas era fornecida internamente.

Quando Du Pont finalmente implementou sua estrutura multidivisional em 1921, ela

decidiu utilizar os preços de mercado para transferências interdivisionais a fim de

facilitar a avaliação da divisão em termos de retorno sobre o investimento (ROI),

como foi definido pela fórmula famosa de Donaldson Brown's (1927).

Embora os executivos da General Motors inicialmente tenham decidido não integrar

verticalmente como ocorreu na Ford, quando a empresa adotou a estrutura

multidivisional entre 1921 e 1925, enfrentaram os mesmos problemas dos executivos

da Du Pont.

A decisão adotada foi a transferência interna de mercadorias a preços de mercado,

embora a prática tenha sido de deixar as divisões negociarem esses preços entre si.

Esta abordagem de negociação foi resultado do fato da General Motors ter se

constituído de aquisições de empresas inicialmente independentes de automóvel e de

fornecedores.

Donaldson Brown, que deixou sua posição de tesoureiro na Du Pont para ir para a

General Motors, reconheceu que a questão de precificação de transferências internas

de produtos era de grande importância. (Brown, 1927). Ele estava novamente

preocupado com a mensuração do retorno do investimento da divisão.

Brown também examinou o problema de ausência de vendas externas para obtenção

de preços de mercado e o fornecimento externo das divisões.

As unidades compradoras da General Motors tinham alguma autonomia de aquisição

externa - e podiam fazer isso quando os preços externos fossem mais atrativos -

enquanto que na Du Pont, as transações internas eram provavelmente exigidas se

houvesse capacidade.

o aspecto central do problema de preço de transferência é a definição do nível de

autonomia que os administradores têm para optar por transação interna ou externa.
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A forma organizacional de centros de lucro múltiplos tornou-se extremamente

popular entre empresas grandes e diversificadas e, portanto, quase todas têm

potencial para preços de transferência.

De fato, dados de várias pesquisas conduzidas no mercado amencano por Mautz

(1968), Vancil (1978), Tang (1979) sugerem que a proporção é de cerca de 85%.

Esse percentual é mais baixo para empresas menores e estas desconhecem o problema

de preço de transferência, pois tendem a ser menos diversificadas e seu tamanho torna

dificil obter economias de escala na forma de centros de lucro múltiplos

Segundo Vancil, a importância do preço de transferência, mensurada em termos de

montante de mercadorias negociadas internamente, varia entre as empresas de 1% das

vendas totais ou do custo total de mercadorias vendidas a 40%. Considerando-se

como os dados são relatados e a ausência de comparabilidade precisa entre as

categorias estudadas, é impossível chegar a uma medida de média.

Os dados de Vancil, que são mais representativos e mais completos das três

investigações, apresentam uma estimativa razoável de 10% da extensão de preços de

transferência.

Vancil encontrou uma relação significativa entre tamanho da empresa e extensão de

transferências internas, com empresas maiores apresentando maior percentual de

transferências internas. Mautz (1968) encontrou um padrão similar, embora não tenha

computado qualquer estatística de diferenças significativas. Vancil não encontrou uma

explicação clara para esta relação. Suspeitar-se-ia de várias variáveis, dentre elas a

diversificação.

Se há uma relação entre estratégia de diversificação e extensão de transferências

internas, deve ser algo mais complexo, pois Vancil encontrou uma relação

estatisticamente negativa significativa entre estratégia de diversificação e extensão de

transferências internas, mas uma relação positiva (embora não significativa) entre

tamanho de empresa e estratégia de diversificação.

Não inesperadamente, 85% das empresas com uma estratégia corporativa de

"negócios não relacionados" tiveram menos de 10% de transferências internas,

enquanto somente 62% das empresas com estratégias corporativas identificadas como
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"negócio único", "negócio dominante", ou "negócios relacionados" tiveram menos' do

que 10%. Também, embora cerca de 30% de empresas de negócios únicos e negócios

dominantes tivessem transferências internas acima de 15%, o percentual era de

somente 23% para empresas de negócios relacionados e 13% para empresas de

negócios não relacionados.

Estas descobertas não dão suporte a uma relação positiva simples entre tamanho de

empresa e extensão de transferências internas através de estratégia de diversificação,

pois empresas mais diversificadas tendem a ser maiores, mas têm menores montantes

de transferências internas. Talvez a relação não seja linear e empresas de

diversificação intermediária sejam maiores e tenham maiores montantes de

transferências internas.

Finalmente, Vancil (1978) encontrou relação estatisticamente positiva entre extensão

de transferências internas e

a. Lucro como percentual de vendas

b. Retorno sobre investimento

c. Taxa de crescimento do Lucro por Ação

Essas descobertas sugerem que o montante de transferências internas relaciona-se

com performance financeira. Explicações possíveis para essa relação incluem:

economias de escala com a capacidade concentrada numa divisão e vantagens

competitivas no desenvolvimento de produtos que se baseiam em tecnologia própria e

somente vendida internamente.

Há, entretanto, a possibilidade de intervenção de uma ou mais variáveis. Por exemplo,

Vancil encontrou uma relação negativa, embora estatisticamente insignificante, entre

as três medidas de performance financeira e a estratégia de diversificação. É possível

que empresas extremamente diversificadas tenham performance mais baixa por

numerosas razões além de transferências internas.

Em qualquer caso, está claro que transferências internas não afetam negativamente a

performance da empresa, o que sugere que os administradores encontraram formas de

administrar efetivamente as transferências internas.
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Uma indicação da complexidade dessas transferências internas é a frequência com que

uma mercadoria é transferida entre centros de lucro antes de ser vendida

externamente.

Um aspecto central na administração dessas transferências internas é o seu

balanceamento com transferências externas. Mercadorias vendidas internamente

também podem ser vendidas externamente e aquelas compradas internamente podem

ser compradas de fornecedores externos.

A investigação da Price Waterhouse (1984) mostrou que 60% das empresas que

apresentam transferências internas, vendem externamente e 40% fazem isso às vezes.

Compras externas são menos comuns que vendas externas. Cerca de 20% dos

compradores de mercadorias, que são produzidas internamente, também compram de

outras fontes externas. Outros 58% fazem isso às vezes e outros 22% preenchem

todas as suas necessidades internamente quando essas mercadorias são produzidas em

outros centros de lucro.

Várias razões são citadas para o fornecedor externo. As mais comuns são: melhor

qualidade, melhor disponibilidade, melhor preço, melhor serviço, limitações de

capacidade interna e o desejo de manter uma fonte secundária. Evidencia-se, através

desses dados, que preço de transferência não pode ser estudado isolado de relações

externas que centros de lucro mantêm com fornecedores e clientes externos.

Idealmente, o método de preço de transferência escolhido deve conduzir o gerente de

cada unidade a tomar decisões ótimas para a organização como um todo. Dois

critérios específicos podem ajudar na escolha do método de preço de transferência:

promoção da congruência de objetivos. As unidades de negócio devem ser

induzidas a trabalhar em niveis operacionais que otimizem os resultados da

companhia unitariamente considerada. Deve-se promover um esforço gerencial

elevado em direção ao objetivo.

possibilitar uma avaliação justa e oportuna dos desempenhos econômicos das

unidades de negócio envolvidas em transações internas.
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Se a alta administração é favorável a um nível elevado de descentralização, um

terceiro critério é também apropriado:

. promoção de elevado nível de autonomia da unidade na tomada de decisão, que é

uma característica intrínseca da divisionalização.

Os responsáveis pelas unidades de negócio podem se portar como simples

maximizadores de seus próprios resultados ou como cooperadores na maximizacão

do resultado da companhia. Se os gerentes de unidades de negócio perseguirem

somente a maximização de seus resultados, prejudicarão a avaliação de desempenho

das unidades de negócio envolvidas na transação interna. Nessa situação, o lucro da

unidade de negócio torna-se medida inadequada de desempenho.

Um preço de transferência ótimo induz os gerentes de unidades de negócio a

utilizarem eficientemente os recursos, objetivando melhor resultado para a unidade de

negócio individualmente considerada e mantendo a congruência com o objetivo de

maximização do resultado global da companhia.

A seguir, os métodos de preço de transferência serão enfocados segundo dois

aspectos:

. preços de transferência negociados entre as unidades: depende da habilidade e da

força de negociação das unidades fornecedora e compradora.

preços de transferência estabelecidos por critérios de cálculo definidos pela

corporação: depende das grandezas econômicas tomadas como base de

precificação.



31

1.2. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA BASEADO EM NEGOCIAÇÃO

1.2.1. Livre negociação

o preço de transferência baseado em negociação é compatível com a

descentralização, uma vez que a participação da corporação no processo de sua

determinação é desnecessária.

As unidades vendedora e compradora chegam a um preço de transferência interna

através da barganha, tratanto, portanto, urnas as outras como se fossem entidades

independentes. Tal sistema funciona eficientemente somente se os gerentes divisionais

tiverem autoridade para negociar com outras divisões ou outras companhias externas.

Preço é um instrumento para alocação de recursos. Se as alocações de recursos

interdivisionais estão pré-determinadas pela alta administração, precificá-las não terá

utilidade. Se, por outro lado, a corporação adotar completamente o conceito de

descentralização gerencial e deixar as decisões de fornecimento e seleção de clientes

para os gerentes divisionais, o preço de transferência negociado será capaz de alocar

recursos internamente assim corno os preços de mercado alocam recursos entre

empresas.

Basicamente as negociações sobre preço de transferência serão conduzidas da mesma

forma que negociações com firmas independentes sobre preços. Em alguns casos,

negociações extensivas podem ser necessárias e apropriadas; em outras, nenhuma

barganha formal pode atender a urna transação particular. As condições de mercado, a

natureza dos materiais envolvidos e o nível de operações da divisão vendedora

influenciarão as negociações interdivisionais.

o sucesso deste tipo de precificação de transferência depende de:

existência de mercado amplo e ativo do produto intermediário internamente

transacionado.

. liberdade das unidades negociarem entre si e também com o mercado externo,

quando as ofertas e/ou demandas internas não forem satisfatórias.
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. sistema informativo amplo, articulado e integrado entre o mercado, a corporação

e as unidades de negócio.

Os preços de mercado constituem-se em referencial e em fronteira na busca de

otimização dos resultados das unidades de negócio em particular e da companhia

como um todo.

Na ausência de um mercado externo do produto intermediário e, portanto, de um

preço de referência e de uma alternativa de fontes de insumos e de destinações de

produtos, as unidades fornecedoras ou compradores podem se tornar cativas de

outras mais fortes e a determinação de preço torna-se um processo unilateral. Porém

se as transferências internas forem quantitativamente pouco relevantes a longo prazo

e não apenas momentaneamente para as unidades, a negociação pode ser um bom

método de determinação de preço interno.

As unidades de negócio devem ter acesso ao mercado externo de produtos

intermediários para aferição de custos de oportunidade próprios, resultando em

negociações equilibradas entre as partes e voltadas à maximização do valor da

companhia globalmente considerada.

Um sistema informativo amplo, articulado e integrado entre o mercado, a corporação

e as unidades de negócio é fundamental para se detectar o custo de oportunidade e

conduzir a um resultado melhor para a companhia como um todo.

Quando preço de mercado é conhecido. Quando houver um preço de mercado

prontamente determinável para as mercadorias em questão, é razoável esperar que as

transferências ocorrerão àquele nível de preços. Presumidamente, a unidade

compradora fará os pedidos para a outra se estiver satisfeita com a qualidade do

produto e serviço ao cliente, caso contrário, recorrerá a um fornecedor externo. A

unidade vendedora, por sua vez, realizará a venda à outra divisão se julgar desejável

tê-la como cliente, considerando-se o cumprimento de termos de pagamento e o

volume para manter a capacidade operacional.

Efeito da capacidade na unidade vendedora. Quando houver um preço de mercado

prontamente determinável e a unidade vendedora estiver operando a plena

capacidade, não há motivos para ela realizar transferências internas por um preço
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inferior ao preço de mercado, a menos que as transferências internas impliquem

menor despesa de entrega, de cobrança.... Se a unidade vendedora estiver operando

abaixo da capacidade, entretanto, quaisquer vendas adicionais a preço superior ao seu

custo marginal aumentam o seu lucro, bem como da corporação. A unidade

compradora deve estar suficientemente bem informada sobre a capacidade de

produção da unidade vendedora. Dessa forma, ambas as partes estarão em posição de

negociar um preço favorável para ambas. Na maioria das vezes, o preço negociado

estará entre o preço de mercado e custo marginal da unidade vendedora. Qualquer

preço neste limite será vantajoso para a unidade compradora, unidade vendedora e

corporação como um todo.

Quando não há preço de mercado. Alguns produtos são desenvolvidos sob

encomenda para um cliente único. Portanto não há preço de mercado para ele. As

unidades compradora e vendedora devem negociar e adotar um preço que ambas

julguem aceitável em termos de seus próprios objetivos. Isto é válido tanto para

companhias independentes como para divisões dentro da mesma companhia. Se a

produção da mercadoria exigir um investimento em maquinário pela unidade

vendedora, é razoável esperar que o preço forneça uma taxa de retomo satisfatória

sobre aquele investimento. A unidade vendedora insiste num contrato que ofereça um

volume de vendas que satisfaça o investimento. Se tais aspectos não forem

negociados antecipadamente e a unidade compradora obtiver um preço reduzido que

ocasione um prejuízo à unidade vendedora, é uma evidência de que a unidade

vendedora não barganhou bem, não que os preços de transferência não são

adequados.

Preços distorcidos. Ocasionalmente uma empresa em dificuldades financeiras ou

problemas operacionais será forçada a oferecer seu produto a um preço reduzido para

realizar as vendas de qualquer maneira. Tal preço não necessariamente afetará o preço

geral de mercado. Portanto, se uma unidade compradora tiver a alternativa de

comprar de um fornecedor externo a um preço reduzido ou de uma unidade a um

preço negociado, logicamente negociará um preço de transferência interna tão baixo

quanto o preço distorcido. A unidade vendedora, por outro lado, não reduzirá seu

preço para obter a venda se tiver a alternativa de vender seu produto a preço de

mercado. Mesmo que a unidade vendedora tenha capacidade ociosa, não estará
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disposta a adotar um preço abaixo de seu custo marginal de produção. Portanto será

vantajoso para ambas as unidades e a corporação como um todo se a unidade

compradora assumir as vantagens de preços externos distorcidos quando a unidade

vendedora não oferecer lucrativamente um preço igualmente baixo.

No entanto, o uso de preços negociados raramente é considerado seriamente pelos

autores da literatura de preço de transferência.

Joel Dean (1955) 15 defendeu preços negociados, determinado de forma similar a um

mercado competitivo. O fundamento para esta recomendação está na disponibilidade

de mercados fora da empresa descentralizada.

Cook (1955) 16. também discutiu o uso de "livre negociação" mas destacou duas

desvantagens:

. o tempo que toma dos executivos

. preços negociados distorcem os relatórios financeiros das unidades de negócio.

Entretanto, Cook (1955) sugere " ... se os gerentes estiverem equipados com dados

contábeis bons sobre suas operações, tal sistema de livre negociação satisfaz ao

critério básico mencionado acima, isto é, o preço de transferência não conduzirá a

transferências que reduzirão o lucro da companhia; ele permitirá e encorajará qualquer

transferência que aumente o lucro da companhia+'"

Dopuch e Drake (1964) parecem preocupados com o segundo ponto de Cook quando

afirmam:

"Na avaliação da performance resultante dos gerentes divisionais, entretanto, a

administração central avalia sua habilidade em negociar e não sua habilidade em

15 DEAN, J. "Descentralization and intracompany prícing". Harvard Business Review. July-August
1955. p. 65-74
16 COOK, P.W. "Decentralization and the transfer price problem". Journal of Business. April 1955.
P 87-94.
17 COOK, P.W. "Decentralization and the transfer price problem". Journal of Business. April 1955.
P 93.
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controlar as variáveis econômicas. As informações econômicas da descentralização

são mais aparentes do que reais." 18

A negociação requer confrontação; há a interferência dos fatores pessoais dos

indivíduos que participam do processo. O sucesso da negociação torna-se mais

importante do que a maximização da riqueza da empresa.

Embora haja alguma lógica para cada uma dessas observações quanto aos efeitos

disfuncionais de preços de transferência negociados, Watson e Baumler 19 vêm

utilidade para o uso de preços de transferência negociados.

Lawrence e Lorsch (1967) 20, em sua pesquisa, isolaram 3 mecanismos na resolução

de conflitos em empresas que eles estudaram.

1. Empresas que enfrentavam com sucesso o ambiente incerto eram capazes de

resolver eficazmente os conflitos interdepartamentais e o significado mais importante

da solução deste conflito foi o confronto, i.e., negociação. Esta resolução eficaz do

conflito interdepartamental parece ser uma razão importante pela qual essas empresas

atingiram um elevado grau de integração, bem como um elevado grau de

diferenciação demandado pelo seu ambiente incerto.

2. Em organizações complexas o conflito torna-se multidimensional. Numa

organização altamente diferenciada isto envolverá transferência e precificação de

mercadorias e serviços na organização. Incluir também mudanças no "design" e de

engenharia, esquemas de entrega e controle de qualidade.

Visto desta forma, o preço de transferência torna-se uma faceta do processo de

solução do conflito multidimensional. Se o processo de resolução de conflito

apropriado é a negociação, o preço de transferência é aquele obtido através de

negociação.

18 DOPUCH, N. e DRAKE, D.F. "Accounting implications of a mathematical programming
approach to the transfer pricing problem "íJournal of Accounitng Resarch. Spring 1964. p. 1-24.
19 WATSON, David 1. H e BAUMLER, John V. "Transfer pricing. A behavioral context ". The
Accounting Review, July 1975. p. 466-474.
20 LA WRENCE, P.R. e LORSCH, J.W. "Organization and environment" Irwin. 1967.
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3. Indubitavelmente haverá momentos - em situações de integração menos dificil - em

que fórmulas inalteráveis serão empregadas. Tais fórmulas serão necessárias para se

resguardar de deseconomias óbvias ou aumentar a diferenciação requerida.

Mas se o grau requerido de diferenciação foi atingido e o problema for a integração

adequada, uma das ferramentas disponíveis é o preço intraempresa negociado. Se as

subunidades organizacionais resolvem o conflito através do confronto - possivelmente

com a ajuda de uma integração - e negociam suas diferenças, preços de transferência

negociados podem ser um resultado desejado.

Na prática, o método de precificação de transferência negociado ocorre

principalmente em empresas integradas horizontalmente (por produto e/ou área

geográfica) devido a dois fatores:

. existência das condições básicas para seu sucesso, ou seja, um mercado externo e

livre acesso ao mesmo pelas unidades de negócio

. menor risco de uma das unidades de negócio ficar completamente dependente de

outra mais forte - que é uma situação mais provável de empresas integradas

verticalmente.

1.2.2. Arbitramento

Na prática, as negociações não funcionam sempre tão bem como na teoria. Um

problema é o acesso à informação tanto de preços de mercado como de custos do

produto.

Joel Dean 21, em seu estudo sobre viabilidade de um preço de transferência negociado

citou exemplos em que informações conflitantes levaram ao fracasso das negociações.

Como solução para esse problema, ele sugeriu que executivos corporativos atuassem

como mediador na determinação de preço.

É a segunda forma e mais centralizada de precificação num contexto de mercado. A

corporação interfere no processo de precificação, arbitrando ou impondo uma regra

21 DEAN, Joel. "Decentralization and intra-company pricing". Harvard Business Review. July-
August 1955.
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para determinação do preço de transferência que se baseia em preços para

consumidores externos.

Solomons (1965) 22 sugere que a autonomia das unidades de negócio seja limitada

pela imposição de preços de transferência pela corporação quando houver

necesssidade de uma certa coerência comportamental das unidades de negócio com

relação ao atingimento de objetivos globais da companhia.

Neste processo, os gerentes das unidades de negócio envolvidos não se sentem muito

responsáveis e motivados por resultados, por não terem participado das decisões que

levaram ao preço de transferência adotado.

A corporação, ao enfraquecer ou eliminar a autonomia da unidades, tornando

determinada unidade cativa de outras unidades de negócio em processos produtivos

sequenciais ou impondo preços de transferência, compromete a descentralização da

responsabilidade de resultado, que é o elemento fundamental da estruturação da

organização em unidades de negócio. Se houver cobrança corporativa das unidades

por resultados, contradiz-se o espírito da descentralização, dada a perda de autonomia

das un~dades vendedora e compradora.

No entanto, esse preço de transferência arbitrado pode otimizar os resultados da

companhia considerada globalmente.

A expectativa é de que relativamente poucas disputas sejam submetidas à arbitragem,

pois, caso contrário, será um sintoma claro de que algo está errado na empresa.

1.3. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA BASEADOS EM GRANDEZAS

ECONÔMICAS

Quando o preço de transferência é calculado com base em grandezas econômicas do

produto transferido, destacam-se três grupos conceituais:

22 SOLOMONS, D. "Divisional performance: measurement and control." Homewood, Ill: Richard
D.Irwin, 1965. p. 197.
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. Abordagem econômica ou marginalista: o preço de transferência de um produto

corresponde ao custo marginal incorrido na sua produção e na sua transferência

. Abordagens de custos de fabricação e de transferência e de preços de mercado:

preços de transferência baseados em custos, em custos mais margem e em preços

de mercado

Abordagens de custos de oportunidade: utilizadas quando há escassez de

recursos, quando se maximiza concomitantemente os resultados da companhia e

das unidades de negócio envolvidas na transação interna. Desenvolveram-se

aplicações de programação matemática para determinação dos preços e

quantidades ótimas de transferência.

1.3.1. Abordagem marginalista

Na teoria econômica, o papel dos preços é a alocação de recursos no mercado. O

papel dos preços de transferência numa empresa é similar, assumindo-se a premissa de

que os administradores são motivados a maximizar os lucros de suas divisões, pois ao

menos parte de sua recompensa está vinculada à performance financeira divisional.

O objetivo é encontrar o preço que fará com que as divisões vendedora e compradora

maximizem o lucro total da empresa. Autonomia é preservada na determinação do

nível de produção, mas não na determinação de preços de transferência. O primeiro

tratamento formal do problema de preço de transferência baseada na teoria econômica

foi desenvolvido por Hirshleifer (1956). Ele abordou o problema numa análise

marginal e, portanto, ele assumiu implicitamente que a unidade vendedora não estava

operando a plena capacidade.

Observando que alguns autores defendiam os preços de transferência (Cook, 1955)

ou preços competitivos negociados (Dean, 1955), Hirshleifer demonstrou que os

preços de transferência estavam corretos somente quando a mercadoria transferida ou

intermediária era negociada num mercado perfeitamente competitivo; o preço seria

determinado pelo "mercado". Em outros casos, a solução que otimizaria os lucros da
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corporação seria o custo marginal: o preço deveria ser calculado. Um outro caso seria

o preço negociado pelas divisões envolvidas.

Na prática, um percentual pequeno de mercadorias transferidas é negociado em

mercados perfeitamente competitivos. Mas o uso de custo marginal enfrenta duas

maiores dificuldades:

. é dificil calcular o custo marginal a partir das informações obtidas dos sistemas

contábeis de custos

nenhuma provisão é feita para custos fixos, custos/despesas indiretas e lucros

para divisão vendedora.

Isto não é verdadeiro, naturalmente, quando os custos marginais crescem com o

volume. Embora esta seja urna suposição padrão na teoria econômica, frequentemente

ela não se mantém na prática, que considera o ponto de vista dos contadores.

Corno resultado, a unidade vendedora argumenta que não gera urna medida justa de

sua contribuição para a companhia. Este argumento, frequentemente feito para

transferências a custo cheio, é mais aplicável ao custo marginal.

Urna das grandes disparidades entre a teoria e a prática: os economistas consideram

os custos fixos corno custos incorridos ("sunk costs"), enquanto que os empresários

esperam serem reeembolsados por eles.

Antes de partir para a análise apresentada pela teoria econômica sobre preço de

transferência, é interessante examinar as diferentes maneiras de análise sobre o

comportamento de custos pelos economistas e contadores.

A figura 1.a. exibe os custos variáveis totais, custos fixos totais e custos totais do

ponto de vista do economista e a Figura 1.b. exibe o comportamento dos mesmos

itens, segundo a visão dos contadores.
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Custos $ Custos $

Custo total

o uantidade

variável totalusto variável total

o Quantidade
Economistas Contadores

Figura 1.1.a Figura 1.1.b

As figuras 1.2.a. e 1.2.b. representam os mesmos valores para os custos unitários.

Custos $ Custos $

~usto total médio
~C usto variável médio Custo total médio

Quantidadeo
Economistas Contadores

Figura 1.2.a . Figura 1.2.b.

Esses gráficos são representações simplificadas dos custos, que objetivam destacar as

diferenças marcantes.

Os economistas supõem uma faixa contínua de atividades e os contabilistas indicam

uma faixa limitada de atividade. Nesta faixa, o custos fixos são constantes e, de

acordo com os níveis de atividade, aumentam abruptamente em degraus. A

linearidade para os custos variáveis dentro de um grande limite de atividade é uma

aproximação adequada.

As diferenças nas curvas decorrem de diferentes prenussas e não se tratam de

diferenças conceituais. É primordial uma concordância entre as curvas de custos

relevantes envolvidas, tendo como diferença a inclusão do custo de capital nos custos

considerados pelos economistas e ignorados pelos contadores.

Tendo-se isto em mente, a discussão concentra-se na solução apresentada pela teoria

econômica.
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A função receita é adicionada às curvas de custo da teoria econômica para se

conseguir conclusões adicionais.

Os economistas consideram que as unidades vendidas e, portanto, a produção

aumentam à medida que os preços se reduzem. Embora isso nem sempre seja válido,

será útil na exposição apresentada. Os contabilistas, por outro lado, supõem um preço

constante para uma faixa de produção.

A figura 1.3. exibe a curva de receita média e de receita marginal. A receita média por

unidade (AR) é inclinada para baixo à direita, pois, como foi mencionado, a

quantidade vendida aumenta à medida que o preço se reduz. A curva de receita

marginal (RM) é decrescente à direita, pois indica a receita adicional decorrente de

unidade adicional de venda. Esta situa-se abaixo da curva de receita média.

Preços $

uantidade

Figura 1.3. Curvas de receita

É interessante notar que quando o preço é P I , a receita marginal é zero e que a um

preço inferior a PI resultará em redução da receita total, ou seja, o preço PI constitui-

se no preço mínimo que a empresa estabelece para a companhia, pois caso contrário,

incorrerá em prejuízo.

Incluindo-se a curva de custo marginal, obtém-se conclusões análogas. A curva de

custo marginal mostra que a companhia opera a uma eficiência crescente, ou seja, o

custo marginal decresce. A partir de um certo ponto, no entanto, a eficiência

decresce, indicado pelo custo marginal crescente. A sua representacão gráfica está na

figura 1.4. Se fôsse admitida a constância da eficiência, a curva de custo marginal

seria uma linha horizontal.
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Preço $

P Custo Marginal (CM)

................... -_ .
l

RM AR

Quantidades

Figura 1.4. Determinacão de nível de produção e de preço

o ponto B de intersecção entre as curvas de receita marginal e custo marginal

determina o nível de produção ótimo (q*) e o preço ótimo (P*), onde o lucro é

máximo.

Se o nível de produção for inferior a q*, uma unidade adicional de produção e de

venda resulta numa receita marginal maior do que o custo adicional (custo marginal).

Portanto, é lucrativo aumentar o nível de produção enquanto a receita marginal for

maior do que o custo marginal. O ponto de intersecção entre as duas curvas é o ponto

ótimo de produção. Se aumentar a produção além de Q unidades, o custo adicional

será superior à receita adicional, reduzindo, portanto, o lucro .

A solução de custo marginal de Hirshleifer (1956) supõe as seguintes premissas

operacionars:

a. a empresa considerada tem dois centros de lucro: a unidade vendedora

(fabricante) e a unidade compradora (distribuidora). O produto de entrada da

unidade compradora é o produto da unidade vendedora. Não há formação de

estoques e, portanto, ambas as unidades devem coordenar suas produções.

b. a administração de cada unidade de negócio (vendedora e compradora) é

autônoma.

c. cada divisão produz somente umproduto
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d. concorrência perfeita no mercado do produto final: o preço do produto final é

um dado exógeno sobre o qual a companhia não tem qualquer influência

e. os custos operacionais de cada divisão são independentes (premissa de

independência tecnológica): há completa autonomia entre os processos

produtivos e de distribuição das duas unidades. A estrutura e o nível de custos

de operação de uma unidade independem completamente da estrutura e do nível

de operação da outra unidade de negócio.

Quando há elevado grau de integração vertical, esta premissa não se aplica.

Como muitas das situações de preços de transferência envolvem tais centros de

lucro verticalmente integrados, o fracasso da teoria econômica em proporcionar

uma solução limita sua influência na prática. Nesta situação, uma solução

técnica requer programação matemática.

f independência de demanda: uma venda externa de uma divisão não tem efeito

sobre a demanda da outra. Embora a independência de demanda não seja tão

complexa como a dependência tecnológica, "a análise é, ao contrário,

complexa ... a solução está entre preço de mercado e custo marginal. A solução

requer um método de sucessivas aproximações".

g. gastos corporativos totalmente imputados às unidades de negócio: a soma dos

custos marginais das unidades de negócio individualmente considerados é igual

ao custo marginal global da companhia. Os custos marginais de cada produto

são prontamente determináveis.

h. as funções de receita são côncavas e as funções de custo são convexas; pelo

menos uma função é estritamente côncava (convexa).

A análise marginal, uma ferramenta familiar da teoria econômica, determina um

volume de vendas no ponto em que receita incrementaI a ser ganha na entrega de

unidade extra será igual ao custo incrementaI aplicável àquele volume. Esta regra

fornece o ponto de encontro para preços de transferência baseados no custo e

orientados pelo mercado. Foi apontado repetidamente na literatura que "se a

produção transferida pode ser comprada e vendida num mercado competitivo, a regra

"custo incremetal" e regra "preço de mercado" não estão em conflito. Em tal situação
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ideal, o preço de mercado representa o custo econômico verdadeiro de transferência

pois contém o dispêndio adicional necessário para a produção da unidade transferida

bem como oportunidade perdida de lucro resultante de uma venda externa.

Um preço de transferência baseado no custo marginal requer disponibilidade de

informação sobre todos os estágios de produção e de distribuição. Como tais

informações nem sempre estão disponíveis, os defensores do uso de custo marginal

para determinação de preços de transferência utilizam o custo variável e custo direto

como substitutos para o custo marginal.

Entretanto situações da vida real não são reduzidas facilmente aos confins da análise

marginal; mercados competitivos podem não existir externamente para o produto

transferido internamente e o preço de transferência pode ser complicado devido a

várias interdependênicas entre quem transfere e quem recebe. Compromissos práticos,

portanto, emergem onde um ou vários preços de transferência são permitidos. A

congruência de objetivo corporativo, avaliação de performance, minimização de

tributos e a melhor estratégia em função de outras regulamentações governamentais

provavelmente continuarão a render uma variedade de preços de transferência

baseados no custo bem como orientados pelo mercado.

Para todas as soluções, as divisões devem negociar entre SI. Em mercados

competitivos imperfeitos, como o preço de transferência é menos do que o preço de

mercado, a unidade compradora abastecer-se-ia internamente. Isto, no entanto, não é

certo pois a decisão depende de diferenças nos preços e nas variações de qualidade,

serviço e entrega. A unidade vendedora pode achar que oportunidades externas são

mais interessantes e pode incrementar seus lucros ao negociar externamente (às custas

dos lucros totais da companhia) quando estiver operando à plena capacidade. Neste

caso, a programação matemática obtém preços de transferência que fornecem

incentivos apropriados para o volume de transações internas.
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1. 3.1. a. Preço de transferência na ausência de mercado do produto intermediário

Considerando-se a abordagem marginalista, no processo de determinação do preço de

transferência assume-se que a quantidade produzida é uma variável dependente, ou

seja, no processo de otimização busca-se a sua determinação.

o preço de transferência ótimo, que permite a maximização concomitante de

resultados econômicos das unidades de negócio e da companhia globalmente

considerada, é obtido pela determinação da quantidade de equilíbrio que iguala os

custos marginais relativos às unidades de negócio individuais às receitas marginais da

companhia na venda do produto final.

A determinação da quantidade de equilíbrio da produção observa a relação:

CMP + CMD=Pr

Qp = Qd (1)

onde:

CMP: custo marginal de produção incorrido na unidade fornecedora (vendedora)

CMD: custo marginal de distribuição incorrido na unidade distribuidora

(compradora)

Pr: preço de mercado do produto final

Qp : quantidade de produção da unidade fornecedora (vendedora)

Qd : quantidade de venda de da unidade distribuidora (compradora)

Em todos os outros casos, a alternativa considerada ótima para as unidades

individuais não a será para a companhia considerada como um todo. A administração

corporativa determinará a quantidade de produção e preço de transferência

correspondente às unidades de negócio.

Note que, embora a análise de Hirshleifer de fato assegure os lucros ótimos para a

empresa, sua regra reduz a autonomia dos gerentes das unidades de negócio na

medida em que não permite agir como compradores ou vendedores monopolistas

onde um mercado perfeitamente competitivo para o produto intermediário não existe
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externamente. Questiona-se, nessas condições, a lógica da descentralização de

responsabilidade pelo resultado.

Seu sistema não fornece uma base para as decisões de continuidade/abandono e não

pode ser generalizado a todas as situações de mercado sem primeiro determinar que

situação prevalece.

Na determinação de preços de transferência:

a unidade fornecedora comunica seu programa de fornecimento e a unidade

compradora suas necessidades de produto intermediário; a corporação propõe

um preço de transferência e a quantidade ótima obtida pela intersecção dos dois

programas apresentados

. a unidade fornecedora, baseada na análise de sua capacidade produtiva, proverá a

unidade compradora com possíveis combinações de quantidade e respectivo

preço do produto intermediário. Tais combinações correspenderão a alternativas

que estarão de acordo com a relação:

onde

P, : preço de transferência do produto intermediário

que representa a condição de equilíbrio para a unidade fornecedora, ou seja, o

preço de transferência do produto intermediário que iguala a receita marginal ao

custo marginal.

a unidade compradora, ao avaliar as possíveis combinações propostas,

considerará o preço do produto final (Pf) imposto pelo mercado respectivo e,

dentre as várias alternativas, optará por aquela que satisfaz a condição que

garante a situação de equilíbrio

Representando-se graficamente:
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CMP

o

CMD

Figura 1.5

Resolvendo o sistema em função da quantidade produzida

obtém-se

CMP +CMD =P,

que representa a relação de equilíbrio para a companhia globalmente considerada.

Sua representação gráfica:
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Fig. 1.6. A solução de Hirshleifer

A figura l.6. mostra que ao preço de mercado do produto fmal (Pf = OM)

corresponderá a quantidade de equilíbrio q* = OL. Neste ponto (q*)

ocorre a igualdade entre a soma dos custos marginais de produção e de

distribuição com o preço de mercado (CMP + CMD = Pf).

. a unidade compradora satisfaz sua própria relação de equilíbrio, pois o preço de

mercado será igual à soma do preço de transferência e do custo marginal de

distribuição, ou seja, P, + CMD = Pf . Esta última igualdade ocorre na

intersecção entre as curvas de custo marginal (CMD) e do preço de mercado

menos o preço de transferência (Pr - Pi), ou seja, no ponto H.

a unidade fornecedora atingirá o equilíbrio no ponto I, onde o preço de

transferência será igual a ON com quantidade correspondente OL. Neste ponto o

custo marginal de produção será igual à receita marginal do produto

intermediário.

Observa-se que a curva de demanda do produto final é uma linha horizontal em

mercado de concorrência perfeita.

Exemplo:
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Suponhamos curvas de custos como funções contínuas e deriváveis, com a primeira e

segunda derivadas positivas e, portanto, com cavidade voltada para o alto. Isto pode

ser conseguido por uma curva de custo total do tipo

f(q) = aq'' + bq" + cq + d

Suponhamos também que

· a função de custo próprio da unidade fornecedora seja

C, = q3/300 + 30q

· a função de custo próprio da unidade compradora seja

Calculando-se a derivada primeira de tais funções obtém-se

· a função do custo marginal da unidade fornecedora:

· a função do custo marginal da unidade compradora:

· logo, a função de custo marginal da companhia como um todo será:

Cc' = CMP + CMD = q2/50 + 40

Dado um preço de mercado do produto final Pr = 138, pode-se calcular a quantidade

de produção de equilíbrio para a companhia, aplicando-se a relação CMP + CMD = P,

A igualdade q2/50 + 40 = 138 ocorre para q* = 70, que representa a quantidade de

produção de equilíbrio.

Supondo-se a seguinte série de valores forneceidos pela unidade fornecedora à

unidade compradora:
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q : 50 55 60 65 70 75 80

Pj : 55 60 66 72 79 86 94

A unidade compradora realizará a escolha, buscando valores que, com um preço de

mercado Pr= 138, tem-se a condição P, + CMD = Pr, isto é, q21100+ 10 + P, = 138.

Esta relação verifica-se somente para q = 70, P, = 79 (e CMD = 59), que

correspondem ao nível de produção e preço de transferência de equilíbrio.

Concorrência imperfeita no mercado do produto final

Eliminando-se a premissa de que o mercado do produto final é de concorrência

perfeita, ou seja, admitindo-se a existência de uma concorrência imperfeita, as

conclusões apresentadas continuarão válidas.

No entanto, ao invés da da curva de demanda horizontal MQ, plotar-se-á uma curva

de demanda inclinada e uma curva distinta de receita marginal e, antes de se definir a

curva Pr - P, , examinar-se-á a curva RMr - Pj, onde RMf constitui-se na receita

marginal do produto final, agora não mais correspondente ao preço de mercado.

$ $ CMD+ Pj

CMP

4 R~ouannda ..••ldell---------'-q-p---O~-q--'.d----~::..:2.----I~~
Quantidade

Fig. 1.7. Determinação de preço da unidade vendedora e efeito sobre a produção

ótima da unidade compradora

D, : demanda pelo produto intermediário

Df: demanda pelo produto final
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RMp : receita média da unidade vendedora

RMr : receita marginal do produto final

A unidade vendedora produzirá q, que, sob precificação a custo marginal, será

precificado a Pi . A receita marginal do consumidor interno será representado por

RMf. Na intersecção do custo total (CMD + Pr) com RMr, a unidade compradora

determinará a produção do produto final, qa.

1.3.l.b. Preço de transferência com concorrência perfeita no mercado do produto

intermediário

Nesta situação, o preço de transferência ótimo é ainda determinado sobre uma

quantidade de produção de equilíbrio, válida, concomitantemente, para a companhia e

para cada uma das unidades de negócio.

Considerando-se a companhia global, não ocorrerão mudanças com relação ao caso

previamente analisado: a corporação continuará tendo como ótima a quantidade de

produção para a qual tem-se a relação de igualdade entre custo e receita marginais

globais da companhia. A existência ou não de um mercado do produto intermediário

não tem influência.

As duas unidades de negócio, na existência de tal mercado, no entanto, procurarão

alcançar sua própria condição ótima, considerando que o preço de mercado do

produto intermediário é um dado exógeno e imodificável para cada uma delas .

. a unidade fornecedora fixará o seu próprio nível de operação no ponto em que o

preço de mercado do produto intermediário se iguale ao custo marginal.

. a unidade compradora fixará o seu nível ótimo de operação no ponto em que a

soma do seu custo marginal próprio com o preço de mercado do produto

intermediário se iguale ao preço de mercado do produto final. (CMD + PMi = Pr)

Quaisquer outras soluções, em que o preço de mercado do produto intermediário não

coincida com o preço de transferência, penalizam uma ou outra unidade de negócio.
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Se o preço de transferência for inferior ao preço de mercado, imposto pela alta

administração corporativa, o resultado da unidade fornecedora se reduz, podendo até

transformar esse lucro em prejuízo em função de presença de custos marginais

crescentes. Reflexos negativos também ocorrerão sobre o resultado da unidade

compradora no caso dos preços de transferência serem superiores ao preço de

mercado.

Na inexistência de um processo de negociação entre as unidades de negócio, que

induza ajustamentos na demanda e na oferta do produto intermediário para a

coincidência dos níveis ótimos de produção de ambas as unidades de negócio,

determinam-se volumes produtivos de equilíbrio distintos para a companhia

globalmente considerada, para a unidade fornecedora e para a unidade compradora.

Representando-se graficamente:

C,P

CMD

CMP

...... A
G

Q

H
E

F

o c L

K

Figura 1.8. Preço de transferência com concorrência perfeita no mercado do produto

intermediário

Sendo PMj = OH: preço de mercado do produto intermediário, a quantidade ótima da

unidade fornecedora será OC, satisfazendo a sua condição de equilíbrio, expressa por

Na unidade compradora a quantidade ótima será OE, assumindo-se EF como a

diferença entre os preços de mercado do produto final e do produto intermediário (P,

- Pm.), que satisfará a condição de equilíbrio, expressa por
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Nesta situação, a quantidade que a unidade fornecedora estará disposta a fornecer é

inferior àquela requisitada pela unidade compradora, sendo que esta adquirirá a

diferença no mercado externo.

Deslocando-se no eixo das quantidades da figura 1.8, determinamos a distância

vertical AD que equivale ao preço de mercado do produto final Pf (= BC + EF).

Se a corporação estipular que as unidades de negócio produzam e transfiram a

quantidade de equilíbrio DL para a companhia, em que (CMD + PMj = Pc), o volume

produzido será diferente (superior ou inferior) daquele que seria o nível ótimo de

produção das unidades fornecedora e compradora. Dessa forma, haverá uma perda de

lucro adicional nas unidades de negócio, que poderia se realizar se elas operassem

com autonomia plena, ou seja, nos seus pontos ótimos BC e EF, respectivamente. Tal

resultado adicional está representado na figura l.8 pela diferença positiva entre as

áreas KJDF e GHBA

Retornando ao exemplo numérico, em que

CMP = q2/lOO+ 30

CMD = q2/100 + 10

Supondo-se que o preço de mercado do produto intermediário PMj = 66, e

observando-se a sua equação de equilíbrio, a unidade fornecedora pretenderá fornecer

q = 60, pois

CMP = P, = q21100+ 30 = 66 -> q = 60 e CMP =66

Como o preço de mercado do produto final era de 138, a unidade compradora

pretenderá vender uma quantidade q = 79, decorrente da análise abaixo

CMD + PMj = Pf = q21100+ 10 + 66 = 138 -> q = 79 ('78,74) e CMD = 79

A diferença entre o que a unidade compradora requisita e o que a unidade

fornecedora está disposta a ofertar, isto é, q = 19, será adquirida no mercado externo

pela unidade compradora.
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Impondo-se a ambas as unidades de negócio a quantidade de equilíbrio da companhia

de q = 70, ao preço de transferência correspondente de P, = 79, o resultado líquido

global da companhia reduzir-se-á em 1.652,44?3

Este é o valor do resultado líquido adicional se as duas unidades de negócio pudessem

atuar nas suas próprias condições de equilíbrio, utilizando o preço de transferência

igual ao preço de mercado do produto intermediário.

Impondo-se uma quantidade de produção comum e um preço de transferência

diferente daquele de mercado, a unidade compradora incorrerá numa perda superior

ao lucro incremental realizável pela unidade fornecedora.

1. 3.1. c. Preço de transferência com concorrência imperfeita no mercado do

produto intermediário

Relaxando-se a premissa de competição perfeita no mercado do produto intermediário

e supondo-se que as divisões fabricantes possam interagir com o mercado externo, a

unidade fornecedora terá uma curva de demanda de inclinacão para baixo. Isto

significa que na determinação do quantidade de produção ótima considera-se a receita

marginal do produto intermediário, que depende da quantidade vendida e não é mais

constante sem influência no processo de determinação da produção de equilíbrio.

o procedimento consiste em:

1. Estabelecer a solução ótima para a companhia global

2. Estabelecer o sistema de preços de transferência que propicia a determinação

das soluções ótimas para cada uma das unidades de negócio individualmente.

-[ 138 x 70 - (:~: +30 x 70) - (:~: +10 x 70) ] ~ 4.825,77 -3173,33 ~ 1652,44
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A condição de equilíbrio para a companhia de acordo com a abordagem marginalista é

representada por:

RMI =CMP

como = RMPI+RMDI

tem-se RMDI = CMP

RMP1 + (RMD - CMD)I = CMP

RMD = CMP+CMD

onde

RMI : receita marginal líquida

CMP: custo marginal de produção

RMDI : receita marginal líquida da unidade compradora: RMD1 =RMD -CMD

sendo que

RMD : receita marginal da unidade compradora

CMD : custo marginal da unidade compradora

RMPI : receita marginal líquida da unidade fornecedora

Representando-se graficamente, temos:
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Figura 1.9.a. Preço de transferência com concorrência imperfeita no mercado do
produto intermediário - solução ótima para companhia como um todo (q *, Pt*)

p,e

,Ptj

Rv'I,

Figura 1.9.b. Preço de transferência com concorrência imperfeita no mercado do
produto intermediário - solução ótima para a unidade fornecedora (ql, Pt*)

p,e

P(t)

M=RvR:q+~
QL-__~~ ~ ~.
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Figura 1.9.c. Preço de transferência com concorrência imperfeita no mercado do
produto intermediário - solução ótima para a unidade compradora (q)

O,P

o

-- RMP
o QL- ~ ~

q

onde

RM(O) e D(O): receita e demanda marginal externa

RMP: receita marginal da unidade vendedora

CMP: custo marginal da unidade vendedora

RMT: receita marginal total(adicionada horizontalmente)

Pt: preço de transferência

PM: preço de mercado do produto final

Nesta situação, onde a unidade fornecedora intencionalmente separa os mercados, a

produção ótima do produto intermediário é qi , enquanto q2 é transferido. para a

unidade compradora e q3(=ql-q2) é vendido externamente. A relação entre o preço de

transferência Pt e o preço externo P(O) permanecerá válida somente se a unidade

compradora for limitada a revender o produto intermediário. Esta é a premissa

necessária, embora não declarada explicitamente por Hirshleifer, pois a revenda do

produto intermediário pela unidade compradora reduzirá o preço externo P(O),

reduzindo, portanto, os lucros da companhia.

o preço de transferência será, portanto,

Pt = Pt* = CMP (Fig.1.9.a).
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Em correspondência a tal preço de transferência, automaticamente determinam-se as

quantidades vendidas

. pela unidade fornecedora no mercado do produto intermediário (ql da Fig.1. 9.b)

. pela unidade compradora no mercado do produto final (q da Fig.1.9.c).

Para que a corporação possa definir o Pt*, é necessário que ela conheça as curvas de

custos e de receitas marginais relativas a cada uma das unidades de negócio. Se

houver uma delegação de responsabilidade de resultado, o valor de Pt* será resultado

da negociação entre as unidades de negócio com base nas relações entre seus custos

marginais de produção e distribuição e as quantidades acordadas entre as duas

unidades de negócio.

A unidade fornecedora deve conhecer a demanda de seu produto intermediário pela

unidade compradora, que será função do preço de transferência Pt. Tal quantidade

será caracterizada com base no conhecimento da curva de receita marginal líquida da

unidade compradora (RMDt). (Figura 1.9.b.)

A unidade fornecedora obterá a curva de receita marginal (RMt)composta da soma da

receita marginal líquida da unidade fornecedora e da receita marginal líquida da

unidade compradora (RMPt + RMDt) , uma vez que se conheça a receita marginal da

unidade compradora (RMDt ). (Fig.1.9.c)

A unidade compradora, por sua vez, otimizará o seu próprio nível de operação no

ponto em que RMDt=CMD.

A unidade fornecedora fixará o preço do produto intermediário ao longo da curva de

demanda D em correspondência à quantidade q destinada ao mercado externo. O

preço PM do produto final será sempre superior ao preço de transferência Pt*.

Em suma, Hirschleifer sugere como regra de preço de transferência precificar ao

longo da curva do custo marginal. Ele utilizou o termo "custo marginal" no contexto

da teoria econômica, ou seja, do custo adicional de produzir uma unidade adicional,

que inclui o retorno sobre todos os fatores de produção, incluindo capital. Na

contabilidade, no entanto, o custo marginal tem uma conotação diferente; é igual ao

custo variável de produzir uma unidade adicional e não cobre, portanto, os
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investimentos em ativos fixos ou retorno de capital. Portanto, se o' sistema de

Hirschleifer for implementado, são necessárias modificações nas informações geradas

pelo sistema contábil.

Gould (1964) 24 baseou-se nos trabalhos de Hirsh1eifer e Arrow (1959) 25 para

examinar um caso prático importante de determinação de preço de transferência

quando os preços líquidos que o comprador e vendedor obtêm externamente são

diferentes. Ele usou o método de aproximações sucessivas sugeridas por Arrow.

Neste procedimento, a administração corporativa anuncia um preço de transferência

arbitrário, porém razoável, para o produto intermediário. Cada divisão calcula o nível

de produção que maximizará seu lucro, dado este preço de transferência e comunica à

administração corporativa a quantidade de mercadoria que irá produzir (como

unidade fornecedora) ou consumir (unidade comprador) Se o fornecimento superar a

demanda, o preço de transferência é reduzido; se a demanda superar o fornecimento,

ele é elevado. Este procedimento é repetido até que haja convergência entre

fornecimento e demanda. Com este procedimento, a administração corporativa

finalmente estabelece o preço de transferência, interferindo na autonomia de

precificação da unidade fornecedora.

Como este procedimento requer grande conhecimento de ambas as divisões para

determinar os níveis de lucratividade máxima e os administradores das unidades são

avaliados com base nos resultados de suas unidades, pode ocorrer manipulação para

que o preço de transferência determinado seja mais favorável à sua unidade do que

aquele que maximizará o resultado global da empresa. Mesmo sem esses incentivos de

manipulação, este procedimento seria impraticável, se houvesse um grande número de

interações antes da convergência de nível de produção. O método de aproximações

sucessivas ignora esses custos administrativos na determinação de preços de

transferência, embora na prática deva ser subtraída de ganhos de lucratividade.

As análises fornecidas por Hirschleifer demonstram a existência de um preço de

transferência, porém falham em sugerir um método operacional de implementação.

Hirsh1eifer não deu atenção à real implementação do custo marginal ou soluções mais

24 (GOULD, J.R. "Economic Price Deterrninatio". Journal ofBusiness. January 1964.p. 61-7.
25 ARROW, Kenneth J. "Optimization, decentralization and internai pricing in business firms'',
University of California at Los Angeles. 1959. p. 9-18.
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complexas (mesmo quando uma ou ambas condições não se mantêm) em termos de

processos administrativos que seriam necessários.

Hirshleifer (1956) concluiu sua análise afirmando que os preços de transferência

aplicam-se somente a decisões de curto prazo, assumindo nenhuma mudança na

capacidade existente: "Quando decisões não marginais como abandono de uma

subsidiária estiver sendo considerada, um cálculo de receitas e de custos incrementais

da operação como um todo para a empresa deve ser considerado."

Kanodia (1979) 26 estendeu a análise de Hirshleifer assumindo certeza sobre o

ambiente até o caso de incerteza. Porém os sistemas de preços de transferência que

ele desenvolveu, que poderiam ser modificados para incluir tanto a incerteza de preço

como também tecnológica, não eram compatíveis na presença de risco. Este é o

problema idêntico da solução de Gould: os administradores gerais da divisão "têm um

incentivo para manipular suas funções de demanda e oferta para assegurar preços de

transferência mais favoráveis, e, portanto, induzem a soluções subótimas" (Gould,

1964). No entanto, novamente, mesmo que esses problemas fossem resolvidos, a

complexidade da solução tornaria impraticável a aplicação numa organização real.

1.3.1.d Limitações da abordagem marginalista

Ao revisar esses modelos econômicos, as seguintes dúvidas surgem quanto à validade

das premissas e à adequação dos procedimentos apresentados:

a. a abordagem marginalista ignora a estratégia, pois não direciona para a questão de

qual a opção de negócio da empresa ou opção de como competir nesse negócio. Ao

invés disso, focaliza em maximização de lucro.

b. esses modelos são estáticos, isto é, presume estabilidade temporal. Portanto, as

políticas de precificação são consideradas com a segmentação de mercado somente

num ponto do tempo. Assume-se que os relações de custo continuam num período de

tempo suficientemente longo para ser coberto pelas políticas de precificação. A

26 KANODIA, Chandra. 1979. "Risk sharing and transfer price systems under uncertainty." Journal
of accounting research. 17 (1) :p.74-97.
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possibilidade de ter um modelo dinâmico que considere tempo como uma dimensão

não foi concebido.

c. na premissa de independência tecnológica assume-que o nível de operação do

processo produtivo e, portanto, a estrutura e o nível de custos de produção de uma

unidade de negócio não afetam a estrutura e o nível de custos de outra unidade.

Numa situação de limitação de recursos, é óbvio que a sua distribuição condiciona o

investimento nos fatores de cada uma das unidades de negócio em função dos vetores

de desenvolvimento (produto/tecnologia/mercado).

A independência tecnológica dificilmente poderá coexistir em situações de

interdependência, que é característica de organizações estruturadas em unidades de

negócio. Por exemplo, a interdependência sequencial homogeneiza os ritmos de

crescimento das várias unidades, restringe a sua autonomia e conduz a um não

aproveitamento total das oportunidades criadas pela descentralização.

Essa premissa de independência tecnológica pode ser aceitável somente no curto

prazo, quando as capacidades produtivas e processos fabris permanecem inalteradas

por qualquer tipo de investimento ou racionalização.

d. a premissa de independência de demanda assume que não há interação entre as

curvas de demanda das unidades de negócio.

A elasticidade da demanda derivada torna-se importante se o mercado externo do

produto intermediário não for perfeitamente competitivo. A elasticidade de demanda

derivada será função de várias variáveis: grau de integração vertical do processo de

produção, elasticidade demanda do produto final e elasticidade de fornecimento do

produto intermediário. Dada a extensão dessas elasticidades e seu relacionamento, a

averiguação da premissa de independência será dificil.

Essa premisssa é aceitável para organizações estruturadas horizontalmente ou

conglomerados, mas é inválido para as empresas integradas verticalmente.

Se os serviços de cada uma das unidades compradora e vendedora são considerados

insumos para o produto final, todos os modelos apresentados acima assumem uma

função de produção linear com proporções constantes. Uma função de produção
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linear, entretanto, não existe no mundo real a todos os níveis de produção. Não é

possível, portanto, considerar esses modelos para implementação sem especificar a

forma de função de produção.

e. Precificação a custo marginal induz a comportamento disfuncional dos gerentes

divisionais. Gould 27 menciona a possibilidade de sabotar a precisão da informação de

custo fornecida pelos gerentes das unidades de negócio para propósito de cálculo de

preço de transferência. Isso ocorre uma vez que cada unidade de negócio disputa

recursos e poder na companhia. Cada unidade de negócio tenderá a ocultar qualquer

informação que melhore seu próprio resultado. Sob essas circunstâncias a otimização

total não será atingida.

No processo de determinação do nível de produção de equilíbrio, a unidade

fornecedora necessita conhecer sua própria curva de receita marginal e, portanto, a

demanda da unidade compradora, da qual depende.

A unidade compradora necessita conhecer a curva de receita marginal relativa à

demanda do produto final como também a curva de custo marginal da unidade

fornecedora, pela qual se obtém o preço de transferência para cada nível de

quantidade produzida e transferida.

Se houver uma variação contínua nos preços e na quantidade e, no entanto, não

atingir o ponto de equilíbrio, pode ser necessária a intervenção da corporação para se

obter um preço de transferência e o volume de equilíbrio. Isto ocorre porque

. esta detém o conhecimento completo e integrado das funções de receita e custo

marginais das unidades envolvidas

. o custo marginal da unidade se altera com a variação do volume produzido.

f. Como mencionado previamente, ineficiências incorridas numa divisão são

transferidas para outras divisões na forma de preços mais altos. Portanto as divisões

devem procurar algum procedimento de controle para confinar as ineficiências na

divisão que as originam. Esses procedimentos de controle enfraquecem a autonomia

divisional.

27 GOULD, J.R. "Economic Price Determinatio". Journal ofBusiness. January 1964.p. 61-7.



63

A aplicação da abordagem marginalista não estimula a eficiência das unidades de

negócio em termos de redução dos custos de produção e não conduz a corporação à

alocação ótima de recursos.

g. esses modelos não incorporam critério de custo-beneficio que compara os

beneficios derivados de estabelecer sistemas de precificação a custo marginal com o

custo envolvido em providenciar informação relevante. Não se assume que os

beneficícios pesam mais do que os custos.

h. a abordagem marginalista exclui a possibilidade de crescimento dos custos fixos

decorrentes de aumentos no volume produzido, pois considera a existência de

capacidade ociosa. Isso conduz a uma decontinuidade da função de custo total, o que

não impede a utilização da abordagem marginalista, pois pode-se utilizar técnicas de

aproximação linear.

i Finalmente, o caso foi apresentado somente para duas unidades de negócio.

Nenhuma solução foi oferecida para situação multidivisional, que nos conduz a uma

abordagem de programação matemática.

1.3.2. Abordagens de custos

Quando não houver preços de mercado ou não puderem ser determinados por análise

comparativa com outros concorrentes, pode-se optar pela abordagem de custos.

A precificação de transferência baseado no custo apresenta variações: custo de

fabricação, custo total e custo total mais margem de lucro são as mais comuns. A

característica comum a cada uma delas é o seu relacionamento com algum conceito de

custo do produto.

As práticas de custos variam de empresa para empresa e o conteúdo e métodos de

deteminação de custos variam conforme os métodos utilizados: custeio direto, por

absorção ou custo padrão.
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1. 3. 2. a. Método do custo padrão

Os custos padrões são o que os custos unitários do produto deveriam ser para dado

volume quando os materiais e mão-de-obra são usados eficientemente. Os custos

padrões baseiam-se usualmente no que custaria para produzir a mercadoria se a

fábrica estivesse operando a quase capacidade plena, com provisão para manutenção e

quebras (geralmente 10 a15% menos). Frequentemente eles são estabelecidos pelos

estudos de engenharia que determinam qual o índice de "insumos/produção" ideal

numa fábrica bem administrada. Eles incluem custos fixos ("overhead", fábrica e

equipamento) e custos variáveis (materiais e mão-de-obra direta).

Custos reais para um período são o total de custos fixos e variáveis realmente usados.

Custos fixos são calculados numa base de período, e à medida que o volume cresce, a

porção custo fixo do custo unitário decresce. Os custos variáveis não mudam com

mudanças no volume.

Quando os preços de transferência são estabelecidos baseados no custeio direto ou

por absorção, as flutuações no custo unitário dos bens recebidos por transferência

podem causar problemas. Para eliminar isso, sugere-se a adoção de custo padrão.

A perfornance de um centro de custo é mensurado ao comparar custos reais e custos

padrões para o volume produzido. Por convenção, os custos reais são subtraídos dos

custos padrões. Variações positivas ocorrem quando custos reais são mais baixos;

variações negativas ocorrem quando custos reais são maiores.

Há muitas razões para variações:

. variações no volume : O volume pode ser maior ou menor do que aquele usado

no cálculo de custo padrão.
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variações de eficiência (ou variações de fabricação).' refletem eficiências ou

ineficiências administrativas relativas baseadas em pressupostos assumidos na

determinação dos custos padrões.

· variação de compra: resultam de preços maiores ou menores do que aqueles

assumidos no cálculo de custo padrão de matéria-prima, energia, mão-de-obra, e

outros insumos do processo produtivo.

Estabelecer custos padrões e mensurar custos reais constitui-se em procedimento

muito complexo. Em muitos casos respostas corretas podem ser determinadas por

critério técnico e convenções contábeis somente.

Algumas dessas dificuldades são:

· alocação de despesas de fábrica e de equipamentos entre todos os produtos, que

são manufaturados usando os mesmos ativos, pode ser uma tarefa complexa por

envolver o contador em algumas decisões arbitrárias e dificeis.

· determinação dos custos indiretos de fabricação e de capital que são associados

ao produto. Custos indiretos de fabricação ("overhead") são incorridos tanto a

nível de fábrica como de centro de lucro. Custos de capital existem tanto para

recursos fixos como para capital de giro. A alocação de custos indiretos de

fabricação e de capital entre produtos é matéria de julgamento administrativo e,

portanto, está sujeita à disputa.

Embora teoricamente seja possível a separação de responsabilidade das unidades

pelos três tipos de variâncias (volume, eficiência e compra), na prática há sempre

alguma ambiguidade.

· A unidade fornecedora não é considerada responsável pela variância no volume,

pois não tem muita influência sobre o volume de vendas internas, que é

determinada por necessidades da unidade compradora. Por outro lado, ela é

responsável pelas variâncias de eficiência e de compra, uma vez que exerce

controle sobre esses fatores

· No entanto, as complexidades de interdependência tornam dificil designar sem

ambiguidade a responsabilidade pela variância.
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.. Se a unidade compradora requisita produtos que requerem interrupções na

produção planejada de longo prazo na unidade fornecedora, ela será

responsável pelas variâncias negativas de fabricação.

.. Problemas ou quebras no processo de produção causados pela unidade

fornecedora pode conduzir a níveis de produtos intermediários mais baixos do

que previstos e a variações negativas de volume.

Quando os preços de transferência baseados no custo padrão são utilizados, disputas

e conflitos sobre quem é responsável pelas variâncias existem e refletem o fato de que

não há respostas definitivas para o custo padrão "verdadeiro". É impossível gerar

medidas de performance que separem completamente os efeitos da interdependência

das unidades ao dividir a responsabilidade por resultados financeiros com absoluta

certeza. Enquanto a avaliação de performance e a recompensa basearem-se

principalmente em resultados financeiros das unidades, os conflitos serão inevitáveis.

Teoricamente, o uso de preços de transferência a custo total padrão torna possível

reduzir a extensão com que a performance de uma unidade afeta as medidas de

performance das outras. A integridade do sistema de custo padrão depende de como

o sistema é projetado e operado. Os gerentes devem acreditar que os custos padrões

são o que os custos realmente deveriam ser numa operação eficiente. Os gerentes da

unidade compradora devem crer que os gerentes da unidade vendedora fazem o seu

melhor na previsão precisa dos custos das matérias-primas. Uma reclamação comum é

que essas estimativas são propositadamente conservadoras para que a unidade

vendedora exiba variações positivas.

Como os custos padrões são estabelecidos e conhecidos antes do início do período, as

unidades compradoras conhecem o preço de transferência antes da troca. Como

pagam o custo que se supõe incorrido pela unidade fornecedora, dadas as condições

de eficiência, a unidade compradora não é afetada por condições além de seu controle

que influencie a performance da unidade vendedora. Portanto, o uso de preços de

transferência a custo padrão é um meio de produzir medidas de performance que

refletem a responsabilidade mais mensurável com a autoridade do administrador da

unidade compradora, observando-se as limitações mencionadas.
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1. 3. 2. b. Método do custo total ou variável

Preços de transferência a custo real, que vinculam intimamente as medidas de

performance das duas unidades de negócio, são apropriados quando seus negócios

estão intimamente relacionados, tecnologicamente ou em termos de mercados

externos. Nesses casos, é importante que a administração corporativa explicite aos

administradores das unidades a importância da contribuição de cada unidade sobre a

performance corporativa e como as ações de ambas as unidades afetam os resultados

da outra.

Uma característica da precificação de transferência a custo real é que o preço não é

conhecido até que a venda se concretize. Esta é a grande diferença que prevalece na

visão econômica e contábil. Decisões de nível de produção e de precificação de

produtos externos tanto pela unidade fornecedora como compradora são tomadas no

inicio do período, porém os custos unitários, os preços de transferência não são

conhecidos até que se encerre o período. Se o preço de transferência de período

prévio for utilizado na tomada de decisão de nível de produção e de precificação,

estes flutarão, conduzindo, portanto, a mudanças nessas decisões para o período

seguinte.

A precificação de transferências baseada no custo real, total ou variável, apresenta a

vantagem de ser mensurável e verificável. A frequência de uso de preços de

transferência orientados pelo custo pode ser explicada, em parte, por sua

simplicidade. A pronta disponibilidade de dados economiza tempo e, portanto,

dinheiro no cálculo de preços para transferências internas.

Entretanto várias críticas aos vários métodos de custo persistem:

. o resultado da companhia é totalmente deslocado para as unidades situadas no

final do processo produtivo e que interagem com o mercado do produto final. As

unidades fornecedoras não participam do resultado obtido pela companhia, logo

não apresenta o caráter motivacional para estas. Não contribui na mensuração e

avaliação de performance divisional.

a transferência a custo real elimina o estímulo à eficiência de produção e de

distribuição e respectiva redução de custos, pois não motiva as unidades
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fornecedoras a recorrer a avanços tecnológicos que aumentam sua produtividade

e reduzem seus custos. A precificação de produtos intermediários a custo padrão

pode corrigir este problema, pois as variações desfavoráveis de custos são

alocadas às unidades realmente responsáveis.

as flutuações no volume afetam custo total unitário, reais ou padrões e refletem

sobre o preço de transferência de produtos intermediários e, por conseguinte,

sobre o resultado das unidades compradoras. As seguintes soluções são

apresentadas:

.. Apropriar integralmente o custo variável e somente a parcela dos custos fixos

relativos à capacidade produtiva utilizada. Considerar os custos fixos da

estrutura não utilizada como uma variação desfavorável de custo para as

unidades fornecedoras. Dessa forma, induzem as unidades fornecedoras e a

administração corporativa a buscar alternativas de uso para a capacidade

ociosa ou reduzir os custos fixos.

.. Responsabilizar o administrador da unidade compradora pela busca de

soluções para o aumento do custo unitário fixo ao alocar-lhes os custos fixos

da capacidade produtiva não utilizada.

.. Apropriar às unidades compradoras os custos fixos das unidades forncedoras

como custos periódicos e não como custos do produto, por não se

correlacionarem com as quantidades transferidas dos produtos intermediários

efetivamente realizadas no curto prazo, mas sim com uma programação de

uso da estrutura produtiva das unidades fornecedoras para atendimento das

demandas das unidades compradoras no médio ou longo prazo. As decisões

das unidades compradoras sobre aquisição de produtos intermediários

apóiam-se somente em avaliações de custos variáveis unitários dos produtos

transferidos.

Esses preços de transferência baseados no custo geralmente são utilizados em

situações em que os administradores das unidades não são livres para decidir se

compram e vendem seus produtos internamente ou fora dos limites corporativos. A

descentralização de tomada de decisão é incompleta em tais situações.
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Os bônus baseiam-se em performance corporativa e em avaliação de performance dos

indivíduos e não no resultado das unidades. É o conceito de justiça de interesse

compartilhado, ou seja, o objetivo é o resultado da corporação total, a maximização

total.

1.3.2.c. Método do custo mais margem

Mesmo quando os administradores das unidades concordem quanto à justiça de

custos padrões e alocações de variâncias, o método do custo total padrão ainda causa

problemas, pois somente a unidade que interage com o mercado do produto final

apropria-se de todo o resultado da companhia. Mesmo que a administração

corporativa não atribua muita atenção às comparações das unidades de lucros líquidos

e ROI, alguns administradores das unidades fornecedoras sentem que parte de "seus

lucros" está elevando as medidas de performance das unidades compradoras.

Uma solução para este problema é usar o método do custo mais margem. Ele é

utilizado nas seguintes circunstâncias:

· não há mercado externo para o produto intermediário

· não se permite a negociação das unidades compradoras e fornecedoras com o

mercado externo

· quando o preço de transferência for menor do que o preço de mercado, quando

este existir.

Essa margem pode ser:

remuneracão do capital empatado no giro e no imobilizado da unidade

fornecedora

· uma percentagem de custo em função de práticas de mercado e/ou objetivo de

atingir determinado nível de lucro

· uma percentagem de preço do produto final
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o objetivo deste método é manter o controle sobre o lucro adicionado ao custo em

cada estágio de produção e comercialização, garantindo que o preço de venda do

produto final inclua um retorno sobre o investimento da unidade fornecedora. Visa

também reduzir o tempo dedicado à negociação de preços. Dessa forma o

estabelecimento futuro de preços torna-se rotineiro.

a. Margem como remuneração do capital

Neste método, determina-se o preço de transferência utilizando-se a técnica do fluxo

de caixa descontado à taxa de renumeração do capital, ajustada pela inflação

projetada. Iguala-se o valor presente do faturamento da transferência aos valores

presentes dos dispêndios variáveis e fixos. Esses valores são atualizados para o

momento da transferência.

Isso é fundamental, pois a receita de transferência do produto intermediário deve

possibilitar a reposição de um equivalente, cobrir os custos fixos e repor o

imobilizado, além de propiciar uma remuneração aceitável para o capital empregado

nas atividades da unidade fornecedora relacionadas com o produto.

É necessário que se conheça o custo de reposição dos insumos, o custo da mão-de-

obra, os custos fixos rateados, prazos de pagamento a fornecedores e de recebimento

da unidade compradora, a taxa estimada de inflação, o custo do capital e o volume de

transferência do produto intermediário.

Nas situações anteriormente mencionadas de uso do método de custo mais margem

para determinação do preço de transferência do produto intermediário, recomenda-se

o uso da abordagem de margem para remuneração do capital, pois ela garante a

manutenção da situação patrimonial da unidade fornecedora, além de pagar o custo

dos recursos utilizados em suas operações.

b. Margem como percentagem do custo total

A margem obtida por um "mark-up" sobre o custo total do produto intermediário. Se

for utilizado o custo variável ao invés de custo total como base da precificação, o
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"mark-up" embutirá uma também uma contribuição para cobrir os custos fixos, além

da margem de lucro.

Este "mark-up" pode ser rígido ou flexível, dependedo da demanda interna existente

do produto intermediário:

"mark-up" rígido: quando a unidade fornecedora tem elevada força dentro da

companhia, ela desconsidera a elasticidade da demanda interna do produto

intermediária em relação ao preço de transferência e estabelece um "mark-up"

rígido na precificação .

. "mark-up" flexível: a unidade fornecedora estipula o "mark-up" de acordo com as

condições de mercado (fornecedores e clientes externos), com os desejos da

administração corporativa e com o grau de força da unidade compradora em

fazer valer suas condições de compra.

Numa empresa verticalizada, o "mark-up" apropna o resultado da companhia em

todas as unidades que participam do seu processo de produção. Isto ocorrerá de

acordo com a força de cada unidade ou imposição da administração corporativa. Em

ambas circunstâncias, fere-se a filosofia da descentralização.

Esse preço de transferência pode ser um instrumento inadequado para avaliação de

desempenho por não refletir a eficiência operacional de cada unidade.

c. Margem como percentagem do preço do produto final

Solomons (1965) 28 foi o primeiro a tentar adaptar as conclusões da teoria econômica

(Hirschleifer, 1966) para a prática. Ele sugeriu a precificação baseada no custo mais

um percentual do produto final quando o montante dos produtos transferidos é

substancial, porém não se constitui na parcela maior das vendas totais da unidade

fornecedora.

o preço de transferência cobrirá os custos variáveis de fabricação e de transferência

do produto intermediário, os custos fixos elimináveis caso não ocorra essa fabricação

28 SOLOMONS, David. "Divtstonal pe/1ormance: measurement and control". Homewood, Ill.:
Richard D.Irwin. 1965.
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e transferência, mais uma margem de lucro calculada como percentagem do preço de

venda externa do produto final.

A margem representa uma comissão que a unidade compradora paga à unidade

fornecedora pelo direito de comercialização do produto intermediário, que é

processado, posteriormente, ou é revendido como tal. Dessa forma, ambas as

unidades envolvidas na transação interna beneficiam-se do lucro do produto final

proporcionalmente aos seus preços de transferência e de venda externa.

Se a unidade compradora simplesmente comercializar externamente o produto

transferido, o preço de transferência será o preço de venda externo do produto

transferido, descontado de uma margem que correponde à comissão usual de

intermediário externo.

I. 3. 2. (L Precificação dual

Nesta política, a unidade compradora recebe o produto transferido a custo e a

unidade fornecedora é creditada pelo preço de mercado menos as despesas de

comercialização externa. A diferença entre os dois preços é deduzida da receita total

no processo de consolidação de resultados financeiros da companhia como um todo,

neutralizando a duplicação de receitas. Consequentemente, a receita global reflete

somente aquela gerada de vendas a clientes externos.

A política de preços duais apresenta as seguintes vantagens:

fornece à unidade fornecedora um incentivo para maximizar seus lucros, pois

recebe o preço de mercado menos a despesa de comercialização e incorre em

custos de fabricação unitários menores decorrentes de um aumento no volume de

produtos transferidos dado o incentivo para adquirir internamente o produto

objeto de transferência .

. fornece à unidade compradora uma informação de custo relevante para a tomada

rotineira de decisões de curto prazo
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. reduz, também, o conflito entre os administradores das unidades fornecedora e

compradora, pois não há distinção de preço para vendas internas e externas e não

há necessidade de negociação de preços .

. pode ser usada ocasionalmente para dar suporte a vendas internas.

Por outro lado, as suas desvantagens são:

se a eliminação de dupla contagem não for desenvolvida adequadamente, o

resultado líquido de toda a companhia será menos do que a soma dos lucros

líquidos das unidades. Isto é especialmente verdadeiro se os sistemas financeiros

e de controle forem inadequados .

. o sistema de precificação dual encoraja as unidades a mudarem o sua composição

de vendas para vendas e compras internas. Como a unidade compradora obtém o

produto a custo, nenhuma das unidades tem o mesmo incentivo para monitorar a

performance da outra, que é uma característica central da organização

competitiva. Esse esquema reduz os incentivos das unidades fornecedora e

compradora para negociar com o mercado externo, podendo reduzir a

lucratividade corporativa como um todo.

Algumas vezes o custo pode ser superior ao preço de mercado, se estiver no

início do ciclo de vida do produto para produtos com efeito da curva de

aprendizado significativo.

Devido a esses problemas, as companhias não podem usar precificação dual por

períodos longos de tempo para todos produtos, embora possam ser empregados para

uns poucos itens estrategicamente importantes.

1.3.3. Abordagens de custo de oportunidade

Custo de oportunidade é a remuneração que o detentor do capital deseja receber para

substituir uma atividade na qual pode continuar operando, ou é passível de operação,

por outra atividade proposta.
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Porterfield 29 define custo de oportunidade como o "retorno do melhor projeto, ... que

seria abandonado se o projeto, ora em consideração pela companhia, fosse aceito."

Guerreiro 30 sintetiza afirmando que "em termos práticos, o custo de oportunidade

corresponde à remuneração mínima exigida pelos acionistas sobre o seu investimento

na empresa.".

Horgreen 31 define como custo de oportunidade "o lucro máximo que se obteria se o

bem, o serviço ou a capacidade produtiva tivesse outro uso opcional".

Dessa forma, o custo de oportunidade é a remuneração alternativa. É dentro deste

contexto que o método de transferência baseado no custo de oportunidade será

inserido.

Como os recursos operacionars e financeiros não são ilimitados e busca-se a

maximização de resultados, incorre-se no custo de oportunidade

o conceito de custo de oportunidade é aplicável tanto à unidade fornecedora como

compradora:

a. Para a unidade fornecedora: ao produzir e transferir um produto para a

unidade compradora,

.. deixa de vendê-lo ao mercado externo

.. deixa de usar a sua estrutura operacional para produzir e vender outro

produto

.. deixa de eliminar custos fixos e liberar recursos financeiros de seu capital

operacional, que apresenta um custo financeiro pelo seu uso.

~ o custo de oportunidade para a unidade fornecedora é o retorno máximo

renunciado que se incorre por optar por produção e tranferência interna do

produto.

29 PORTERFIELD, J.T.S. Investiment Decisions and Capital Costs. NJ: Prentice-Hall. 1965.p.65
30 GUERREIRO, Reinaldo. "Um modelo de sistema de informação contábil para mensuração do
desempenho econômico das atividades empresariais". 1992. p.17.
31 HORGREEN, C.T. "Cost Accounting. A Managerial Emphais" N.J: Prentice-Hall Inc. 1967.
p.1071.
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b. Para a unidade compradora: seu custo de oportunidade é o preço de mercado,

supondo-se que a qualidade e prazo de entrega do fornecedor externo sejam

equivalentes ao do fornecedor interno.

Em condições de concorrência perfeita, portanto, o preço máximo de transferência

aceitável para a unidade fornecedora é o preço de mercado. O preço mínimo para a

unidade fornecedora transferir o produto internamente corresponde aos custos

variáveis de fabricação e de distribuição, mais o custo de oportunidade por manter o

ativo operacional e o capital de giro aplicados na fabricação e transferência do

produto intermendiário para a unidade compradora. Caso o produto transferido possa

ser vendido no mercado externo e se esta alternativa for mais rentável para a unidade

fornecedora do que fabricar e vender outro produto de sua linha, o preço de

transferência mínimo será igual ao preço de mercado menos economias de dispêndios

obtidos (gastos de propaganda, promoção de vendas, transporte, créditos

incobráveis ...) por realizar vendas internas.

o preço de transferência interna baseado no custo de oportunidade da unidade

compradora só existirá se houver ofertas e preços legítimos de fornecedores externos

do produto transferido.

o beneficio líquido para a companhia pela transferência interna do produto equivale à

diferença entre os preços de oportunidade das unidades fornecedora e compradora. Se

o custo de oportunidade da unidade fonecedora for superior ao da unidade

compradora, a transferência interna não se justifica economicamente. Considerando-se

a companhia como um todo, é mais interessante que a unidade compradora adquira o

produto intermediário externamente e a unidade fornecedora utilize a sua estrutura

operacional e financeira para outro produto ou desimobilize para aplicar este capital

em outra alternativa mais rentável.

Quanto mais próximo estiver o preço de transferência interna do preço de

oportunidade da unidade compradora, supondo-se que este seja maior do que o

correspondente da unidade fornecedora, apropriar-se-á mais ganho líquido da

companhia à unidade fornecedora por transacionar internamente o produto ao invés

de comprá-lo do mercado externo. Por outro lado, quanto mais próximo estiver o
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preço de transferência do preço de oportunidade da unidade fornecedora, mais a

unidade compradora se beneficiará da transação interna.

o ideal é que o custo de oportunidade da unidade fornecedora e da unidade

compradora sejam coincidentes.

1. 3. 3. a. Preço de mercado

Quando o mercado intermediário é perfeitamente competitivo e quando as

interdependências entre as unidades são mínimas, a transferência de produtos ou

serviços a preços de mercado geralmente conduz a decisões ótimas, pois atende a 3

critérios: congruência entre os objetivos das unidades e da companhia, esforço

administrativo e autonomia da unidade.

Para encorajar as transferências internas ao invés de vendas externas, um desconto

sobre o preço de mercado é oferecido para refletir economias em despesas de

promoção e de vendas e de serviços de entrega, termos de garantia associados com

vendas externas.

Algumas vezes é mais dificil trabalhar internamente do que externamente e, portanto,

pode se requerer incentivo financeiro ou algo mais.

Algumas vezes, a transação deve ocorrer internamente e não externamente para

manter a qualidade do produto ou a confidencialidade do produto. Neste caso, o

preço de mercado deve ser ajustado para refletir o custo extra requerido para atender

a padrões mais severos de qualidade ou características disponíveis para produção

interna. O desafio é manter um preço compatível com produtos comparáveis externos.

Nesta análise, parte-se do pressuposto de que. a qualidade e o prazo de entrega do

produto intermediário a ser transferido são equivalentes ao do mercado, permitindo,

portanto, a comparação entre a produção interna e oferta/demanda do mercado

externo.

Quando o preço de transferência estiver abaixo do preço de mercado, a unidade

fornecedora será motivada a vender externamente e quando estiver acima do preço de

mercado, a unidade compradora estará motivada a comprar externamente.
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Há inúmeras vantagens no método do preço de transferência baseado no mercado:

. Neste método, a unidade fornecedora é indiferente quanto a vender a um cliente

externo a preço de mercado do momento ou a uma unidade compradora da

própria companhia a um preço de transferência baseado no mercado. De fato, a

unidade fornecedora estará mais inclinada a vender internamente, pois, se o fluxo

de caixa é administrado centralizadamente, não tem capital vinculado à cobrança.

A unidade compradora também pode estar mais propensa a comprar

internamente por ter uma fonte estável de fornecimento.

os administradores das unidades fornecedoras têm controle completo sobre as

fontes de receita e, portanto, servem como motivadores efetivos para a busca de

maior eficiência, redução de custos e inovação tecnológica.

preço de mercado representa um custo de oportunidade verdadeiro para a

companhia, quando há mercado externo.

é uma forma objetiva de precificar as transferências, constituindo-se num

importante fator motivacional quando o produto em transferência concorre com

produtos idênticos ofertados por fornecedores externos.

atende ao objetivo de maximização de lucro da companhia globalmente

considerada, que é a meta básica de organizações descentralizadas.

As desvantagens são:

. premissa de existência de mercados estáveis para o produto e de que as unidades

têm acesso a esses mercados. Mesmo quando um mercado está disponível, os

preços frequentemente flutuam tanto que usar tal base será impraticável.

Quando o mercado é perfeitamente competitivo, a tendência é a existência de preço

externo sem grande dispersão para o produto, insensibilidade às quantidades

compradas ou vendidas por qualquer unidade de uma companhia, existência de muitos

fornecedores e compradores.

Mercado intermediário monopolisticamente competitivo difere de mercado

intermediário perfeitamente competitivo num aspecto pequeno, porém crucial. Num
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mercado perfeitamente competitivo há muitos vendedores e compradores. Num

mercado monopolisticamente competitivo os produtos vendidos ou as circunstâncias

de venda são um pouco diferentes: termos de pagamentos ou termos de crédito

especiais podem ser oferecidos, um "design" um pouco diferente ou capacidade um

pouco diferente pode ser usado e propaganda e embalagem também podem ser usados

para diferenciar o produto. Isto ocorre porque nele há fornecedor único e vários

compradores.

Entretanto, uma divisão, ao vender internamente, não incorre em muitos dos fatores

diferenciadores do produto no mercado externo. Por exemplo, termos de pagamento

especiais, despesas de garantia, propaganda e comissões de venda são geralmente

evitados para vendas internas. Se a divisão vendedora vende internamente a preço de

mercado externo, que inclui o custo de fatores de diferenciação evitáveis, a divisão

compradora pode não comprar o produto mesmo que ao fazê-lo beneficie a

companhia.

Num mercado monopolisticamente competitivo, o preço de transferência não deve ser

igual ao preço de mercado.

Mercados intermediários oligopolistas diferem significativamente de mercados

intermediários monopolisticamente competitivos - tem somente uns poucos

vendedores. Como consequência, os vendedores são interdependentes e é dificil para

a empresa determinar precisamente qual a margem de contribuição perdida para os

produtos vendidos internamente.

A dificuldade na determinação de margem de contribuição perdida é que as vendas

internas não são parte do mercado total para um produto. O preço de mercado baseia-

se no montante que é ou pode ser produzido com a capacidade disponível. A regra

geral mostra que num mercado oligopolista, o preço de transferência não se baseia em

produtos vendidos externamente. Ele é mais baixo do que o preço de mercado.

Uma outra situação de mercado é o monopsônio, onde se encontra comprador único

e muitos fornecedores.
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Quanto mais o mercado for monopolista, oligopolista, ou monopsônio, a imprecisão

no dimensionamento de custo de oportunidade será maior e, portanto, menos indicado

será o preço de mercado como parâmetro na determinação de preço de transferência.

Em companhias integradas verticalmente com transferência de insumos muitos

específicos, aplica-se menos o método de precificação de transferência baseado no

preço de mercado do que em companhias diversificadas horizontalmente.

1.3.3.b. Custos fixos elimináveis e custo de capital

A produção e transferência de produtos intermediários requer uma estrutura

operacional. Esta talvez fôsse desnecessária, se cessasse a sua operação e liberaria,

inclusive, o capital aplicado no ativo permanente e no capital de giro para outras

aplicações alternativas.

Esse fator é refletido no dimensionamento do custo de oportunidade da unidade

fornecedora.

Logicamente, se não houver uso alternativo de curto prazo para a estrutura

operacional e para os recursos derivados de sua descontinuidade, o custo de

oportunidade será nula.

1.3.3.c. Abordagem de programação matemática

Em situações onde existem restrições de capacidade ou onde as unidades de negócio

competem pelo uso de recursos comuns, o custo de oportunidade de trasnferências

internas sobe significativamente. Na ausência de um preço de mercado externo para

os produtos transferidos, mensurar o custo de oportunidade requer avaliar os usos

alternativos desses produtos. Esta mensuração é fornecida por técnicas de

programação matemática.

Se a informação verdadeira for obtida para resolver o problema de programação

matemática, o uso de maximizador de lucro considerando recursos escassos é viável.

Tal solução, entretanto, não pode ser usado para alocar lucros entre as divisões nem
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encorajar comportamento disfuncional ou manipulação estratégica de informações dos

administradores das unidades de negócio.

Uma vez que a companhia use uma formulação de programação matemática, requer-

se alguma intervenção central para racionalizar o uso de recursos escassos da

companhia, ou seja, enfraquece-se a descentralização.

a. Programação Linear

A investigação inicial considerando o uso de programação linear para a alocação de

recursos foi inicialmente concebida para planejamento e controle. Ao considerar o uso

de modelo de programação linear para estabelecer preços de transferência, Dopuch e

Drake 32 identificaram 3 orientações de mercado diferentes:

1. Monopsônio interno. Sempre que houver uma unidade compradora, o mercado

interno assemelha-se a um mercado de monopsônio. Compete às unidades

fornecedoras a venda dos produtos intermediários para o monopsonista. Eles não têm

nenhum controle sobre o preço de venda. Por esta razão, Dopuch e Drake consideram

o custo marginal uma base preferível no estabelecimento de preços de transferência.

Portanto, as unidades fornecedoras competirão com base na eficiência interna.

2. Monopólio interno. Sempre que houver mais do que uma unidade compradora para

a unidade fornecedora interna, as negociações internas assemelhar-se-ão a um

mercado monopolista do vendedor. Nesta situação, o monopolista ocupa uma posição

dominante similar àquela de uma administração central, possivelmente enfraquecendo

o grau de descentralização.

3. Competição monopolista. Sempre que houver mais que uma unidade compradora e

fornecedora, o mercado interno assemelhar-se-á a um mercado competitivo

monopolista. Nesta situação, a menos que os preços de transferência sejam

estabelecidos por algum modelo de alocação, eles serão negociados. Lucros

divisionais, portanto, refletem a habilidade de negociar mais do que a habilidade em

efetivamente utilizar recursos. É neste terceiro caso de competição monopolista com

32 DOUPUCH, N. e DRAKE, D.F. "Accounting implications of a Mathematical programming
Approach to Transfer Pricing Problem." Journal of Accounting Research. Spring 1964. p. 10-24.
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vários participantes que inicialmente motivou-se o uso de programação linear na

geração de preços de transferência.

Quando se consomem ou utilizam recursos limitados, todos ou em parte comuns, na

realização de um conjunto de atividades, haverá um problema de programação

matemática. O objetivo será a maximização ou minimização de uma função

matemática cujas variáveis representam o nível de realização de cada atividade e as

limitações de recursos serão expressas em equações ou inequações, correspondendo

ao consumo ou à utilização dos mesmos pelas atividades.

Um problema de programação linear pode ser representada pela formulação

matemática com a função objetivo, sujeita às restrições:

sujeito a :

> , ~ , <, ~ ou = Yr

> ~,<, ~ ou = y2

> ~,<, ~ ou = Y3

am! Xl + am2Xm2 + ... + amn x, >, ~ ,< ~ ou = Ym

onde:

n : resultado que se deseja otimizar. Por exemplo: margem de contribuição da

companhia a ser maximizada.

Cj : coeficiente da variável dependente Xj na função que se deseja otimizar. Por

exemplo: a margem de contribuição unitária do produto j.

Xj : variável dependente. Por exemplo: quantidades produzidas e vendidas do

produto j
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Y, : quantidade de recurso i disponível ( se na restricão for :::;)

quantidade mínima do recurso i a ser utilizado (se na restrição for ~)

Por exemplo: horas-máquina disponíveis, horas mão de-obra-direta

disponíveis

aij : quantidade de recurso i necessária para obtenção de uma unidade do

produto/serviço j. Por exemplo: quantidade de matéria-prima i para produzir

uma unidade do produto j

Na solução de um problema de programação linear, utiliza-se o método Simplex. Ele

é um algoritmo iterativo convergente, ou seja, após várias iterações apresenta uma

solução ótima ou indica a inexistência dela.

Requer uma solução básica inicial para começar as iteracões e, normalmente, utiliza-

se a solução trivial, isto é, uma solução com as variáveis do problema com valor nulo,

o que significa não se fazer nada. Uma outra alternativa é utilizar a última solução

ótima com ajustes no caso de mudanças em relação às restrições vigentes

anteriormente. Dessa forma ganha-se tempo no processo iterativo na busca de

solução ótima, além de reduzir os custos para a companhia.

o preço-sombra para um determinado recurso i é a taxa de incremento da função

objetivo rc na solução ótima, quando se incrementa uma unidade à quantidade

disponível do recurso escasso i. É o custo de oportunidade unitário desses recursos na

unidade fornecedora, pois constitui-se em alternativa sacrificada de lucro por sua falta

de disponibilidade de recursos.

Considerando a dimensão de custo de oportunidade na precificação, Onsi 33

considerou uma situação de uma divisão única vendedora que produz dois produtos

independentes Xi e X2, onde somente um deles (X2) tem um preço de mercado

externo. O outro produto (Xi) é usado pela divisão compradora para produzir o

produto Y.

Neste caso, o custo de oportunidade de X2 é o seu preço de mercado, enquanto o

custo de oportunidade de Xi é o seu preço sombra. Portanto, uma margem de

33 ONSI, Mohamed. "A transfer pricing system based on opportunity cost". The accounting review.

Ju1y 1970. p.535-543.
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contribuição alta para Xa resultará em preço sombra elevado para Xi. Isto significa

que o plano ótimo da divisão pode conduzir à produção de somente Xz. Mas isso será

subótimo para a organização se a divisão compradora necessitar comprar Xi

externamente para produzir o produto final Y.

o sistema sugerido por Onsi utiliza uma decomposição linear que algoriticamente

fornece uma otimização conjunta.

A produção de Xi e Xz indicada pela otimização conjunta pode ser menos lucrativa

para a unidade fornecedora comparativamente ao seu plano derivado individualmete.

Se à unidade fornecedora é paga a diferença entre os lucros derivados individualmente

e os lucros derivados conjuntamente, a unidade fornecedora será indiferente ao seu

plano de produção. A questão é como motivar a unidade fornecedora a adotar a ação

"ótima".

Onsi propõe a unidade fornecedora produzir um volume que facilite a otimização

organizacional e transfir esta produção ao preço equivalente ao seu custo variável.

Onsi sugere creditar a unidade fornecedora no montante dos lucros perdidos pela

alteração de suas operações e precificação de um plano subótimo para um plano

conjunto ótimo que permitirá a unidade fornecedora operar como um centro de lucro.

Por conseguinte, mesclam-se os custos de oportunidade e marginal numa estrutura de

preço de transferência.

Considerando o uso de preços-sombra na determinação de preços de transferência em

sistemas lineares, destacam-se as seguintes limitações:

a. se as especificações de insumos, produção e preços-sombra são determinados

centralizadamente por uma programação linear, a necessidade de

descentralização na forma de centro de lucro é questionável.

A administração corporativa não se limitará somente a determinar os preços de

transferência, mas também o programa ótimo de emprego de cada recurso

escasso através da programação linear.

Isso conflita com o objetivo da descentralização e enfraquece a autonomia

decisória das unidades.
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Em tal caso, um argumento persuasivo para centralização é feito baseado na

economia de comunicação.

b. imposição de um preço de transferência pela administração central através da

determinação de preços-sombra, gera efeitos adversos sobre a moral similar

àqueles impostos por qualquer padrão.

A precificação da transferência de produtos intermediários deve criar condições

que mantenham a motivação dos administradores das unidades de negócio. A

sugestão de Onsi, corno foi mencionado anteriormente, é a alocação da

diferença entre os seus resultados máximos e o resultante da solução ótima

corporativa.

c. Bernhard 34 destacou que preços sombra são medidas precisas de custos de

oportunidade na medida em que se observem duas condições

.. o "mix" de produto não mude

.. os recursos sejam eficientemente utilizados.

Qualquer alteração nessas variáveis invalida uma solução considerada ótima,

ou seja, o preço sombra, para fins de precificação de produtos transferidos.

d. Na formulação do modelo e posterior determinação da solução ótima pela

corporação, há a necessidade de informações das unidades de negócio e da

companhia como um todo.

Numa organização descentralizada, no entanto, o fluxo de informações é apenas

parcial, pois as unidades de negócio se resguardam de evidenciar suas forças e

fraquezas operacionais na disputa de recursos da companhia e na sua

mensuração de desempenho econômico pela corporação.

A possibilidade de parâmetros incorretos de produção e de distribuição pode

conduzir à incongruência de metas. As unidades de negócio atingem resultados

incompatíveis com a alocação ótima de recursos a nível da companhia.

e. Jennergren 35.mostrou que um preço de transferência derivado algoriticamente

não existe em sistema linear, exceto em certos casos degenerados. Ele sugere

34 BERNHARD, RI. "Some problems in applying mathematical programming to opporunity
costing". Journal 0/ accounting research. Spring 1968. p.143-8.



85

que ao invés de estabelecer preços constantes ("sombra") sobre recursos

corporativos, a administração central deveria anunciar um conjunto de preços

distorcidos cujos preços deveriam ser elevados por uma margem não constante

sempre que uma divisão demandar mais recursos corporativos. Este algorítimo

conduz a um conjunto de subprogramas divisionais quadráticos que

simultaneamente atingirá a otimização.

f As premissas do modelo de programação linear nem sempre são verificáveis na

realidade empresarial, como a do comportamento linear da função de custos e

de que a função de demanda é conhecida e estática.

A premissa de linearidade simplifica o processo de mensuração na

parametrização do modelo às custas de restringir a aplicabilidade do modelo em

situações não lineares. Especificamente, a premissa de linearidade exclui a

consideração de fatores externos. Alguns dos modelos de decomposição tratam

deste problema.

b. Princípio da Decomposição

Um sistema baseado numa solução de programação linear tem a característica de

centralização e, portanto, viola a razão da existência do sistema de preço de

transferência - a descentralização.

Para tratar desta incongruência organizacional, a decomposição de programas

matemáticos foi utilizada.

Este método da decomposição foi desenvolvido por Dantzig e Wolfe 36 . Seu objetivo

é a solução de problemas de programação linear com muitas variáveis e restrições,

que demanda muito trabalho de processamento. Ele desdobra o problema global de

programação linear em partes menores; uma delas contém a função objetivo do

problema global da companhia e as restrições envolvendo todas ou a maior parte das

variáveis, e as outras partes contêm função objetivo de cada unidade e suas restrições

respectivas. Neste método não há limite para quantidade de unidades de negócio.

35 JENNERGREN, P. "Studies in the mathematical theory of decentralized resource allocation.".
Unpublished Ph.D. Dissertation . Graduate School ofBusiness. Stanford University.1971.
36 DANTZIG, G. B. e WOLFE, P. "Decomposition Principie for Linear Programs". Operations
Research. January-February 1960. p.101-111.
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Através de um processo iterativo, no qual em cada etapa calculam-se as soluções

ótimas das várias partes em que foi desdobrado o problema e estas são computadas na

parte global, procura-se atingir a solução ótima da companhia global. Ela é idêntica

àquela obtida pelo método Simplex tradicional aplicado ao problema global, porém é

mais ágil por requerer menor número de processamentos.

Supondo-se duas unidades de negócios, uma fornecedora e outra compradora, com

dois produtos cada uma, a formulação matemática da companhia será:

sujeito a :

· restrições da companhia:

>, ~ , <, s ou = YOl

> , ~ , <, ~ ou = Y02

· restrições da unidade 1:

>, ~ , <, ~ ou = Y 11

>, ~ , <, ~ ou = Y 12

· restrições da unidade 2:

aS2 X3 + aS4 X4 > , ~ , <, ~ ou = Y21

Xj ~ O

onde

n : resultado que se deseja otimizar. Por exemplo: lucro global da companhia a

ser maximizado.

Cj : coeficiente da variável dependente Xj na função que se deseja otimizar. Por

exemplo: lucro unitário do produto j.



87

Xj : variável dependente. Por exemplo: quantidades produzidas e vendidas do

produto j

aij : quantidade de recurso i necessária para obtenção de uma unidade do

produto/serviço j. Por exemplo: quantidade de matéria-prima i para produzir

uma unidade do produto j

Yok : disponibilidade dos recursos comuns da companhia

Yik : disponibilidade dos recursos específicos de uma unidade de negócio k

Desdobrando em sub-programas das unidades de negócio:

Unidade 1 Unidade 2

Max Jr1

sujeito a

~l x, + a42 X2 >, :2 , <, ::; ou = Y 12

aS2 X3 + aS4 X4 >, :2 , <, ::;ou = Y II

li62 Xl + li64 X2 >, :2 , <, ~ ou = Y22

:2 O :2 O

Whinston 37 aplicou o método de decomposição e criou uma sistemática iterativa de

propostas e contrapropostas de preços e quantidades entre as unidades de negócio

envolvidas em transações internas e a corporação através do uso de preços-sombra e

chegou à solução ótima da companhia global.

Baumol e Fabian 38 reviram esta abordagem. O procedimento da decomposição,

comandados pela administração corporativa, consiste em:

1. a administração corporativa envia as curvas de oferta e de demanda de seus

produtos às unidades de negócio, ou seja, as quantidades ofertadas e

demandadas aos vários níveis de preço

37 WHINSTON, A. "Price Guides in Decentralized Organizations". em W.W.Cooper, H.J. Leavitt e
M.W. Shelly, !L. New Perspectives in Organization Research. New York, NY: John WiIey G.Sons,
Inc.,1964.
38 BAUMOL, W.J. e FABIAN, T. "Decomposition, pricing for decentralization and externaI
economies". Management Science. September.1964.pl-31.
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2. as unidades de negócio determinam suas soluções ótimas de produção e preços

dos seus produtos, com base nos lucros unitários atribuídos pela administração

corporativa e nos seus recursos escassos, e comunicam seus resultados à

administração corporativa.

3. a administração corporativa avalia as propostas das unidades no que se refere ao

impacto provocado no lucro global da companhia e nos lucros das outras

unidades.

4. a administração corporativa acrescenta ao lucro unitário de cada produto um

bônus correspondente às economias externas que ele provoca, ou uma

penalidade equivalente às deseco nomias ocasionadas. Esses novos valores e os

novos volumes de oferta e demanda são novamente remetidos às unidades pela

administração corporativa.

5. Repete-se a etapa 2 até que os preços não mudem. O lucro máximo global da

companhia será alcançado, ou seja, novas propostas das unidades de negócio

não conseguirão aumentar o lucro da companhia considerada como um todo.

Em suma, isto equivale a dizer que as unidades de negócio enviam informações à

administração corporativa a fim de formular o problema de maximização de resultado

da companhia e, quando este é resolvido, as unidades I recebem os dados

correspondentes para que estabeleçam a sua própria otimização.

Este sistema, no entanto, apresenta limitações na sua implementação - a perda de

autonomia das unidades de negócio: O processo de solução do problema está

vinculado à função objetivo e conjunto de restrições definidos previamente. Os

administradores de cada unidade de negócio devem assegurar que os dados sejam

transmitidos quando solicitados e aceitar o preço de transferência considerado ótimo

pela administração corporativa.

Embora as unidades de negócio estabeleçam as relações que criam as restrições, cada

uma delas representa apenas parte do problema maior da companhia. Dessa forma, a

descentralização permitida pela decomposição falha completamente neste ponto.
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No entanto, supera-se razoavelmente esta limitação com a adoção de bônus e

penalidades em relação às unidades de negócio sobre sua parcela de participação na

obtenção do resultado da companhia unitariamente considerada. Isso gerará menos

conflitos internos.

A avaliação de desempenho econômico será deslocada para a rnaximinação do

resultado da companhia e não da unidade de negócio.

Para direcionar essas dificuldades, Chames, Clower e Kortanek 39. desenvolveram um

sistema de decomposição baseado em estabelecer objetivos prioritários, que eles

denominaram "objetivos prioritários".

Os objetivos são prioritários se a prioridade for definida em termos de importância

relativa de atendimento aos objetivos individuais.

Sua tese básica é que a descentralização por preços somente é inadequada. Para a

descentralização ser efetiva, deve estar casada com o estabelecimento de objetivos

prioritários.

Esta estrutura organizacional é denominada "descentralização coerente". Num sistema

coerente, os objetivos prioritários são incorporados num conjunto funcional ou de

coerção e não se considera explicitamente o preço de transferência.

Serve como uma estensão da análise de Baumol e Fabian e uma base para a

decomposição quadrática sugerida por Hass que explicitamente dirige-se a

transferências inter divisionais.

o modelo de decomposição de Hass 40 abrange situações de interdependências entre

oferta e demanda, que torna não linear a formulação matemática das variáveis

interagentes.

Inicialmente o programa não segue de uma solução trivial, mas, como Hass sugere, de

uma "adivinhação" de preços gerados pela administração corporativa, uma situação

similar à decomposição de Baumol e Fabian.

39 CHARNES, A., CLOWER, R.w. e KORTANEK, K.O. "Effective control through coherent
decentralization with preemptive goals." Econometrica. April1967. p294-320
40 HASS, J.E. "Transfer pricing in a decentralized firm". Management Science. February 1968. p
B310-B33.



90

Isto é importante, pois em muitos casos a administração corporativa conhece os

limites de uma solução ótima e, se o algorítimo começa com uma solução dentro

desse limite, os custos e o tempo requeridos para fazer iterações desnecessárias serão

poupados.

o algorítimo deve também considerar um tempo-real, um processo continuamente

iterativo e, portanto, sempre que as condições internas ou externas mudarem, o

processo iterativo iniciará novamente usando a última solução ótima para iniciar o

algorítimo.

Consequentemente, colocando à parte as mudanças maiores nas condições

econômicas nas quais a companhia opera, o algorítimo requer custos operacionais

relativamente baixos, pois a formulação original necessita somente ser revisada e não

completamente reformulada com cada mudança no problema básico.

c. Abordagem do modelo econômico contrastado com a rotina da programação

matemática

Dada a discussão de precificação da transferência na estrutura econômica clássica e

formato de programação matemática, os seguintes pontos de comparação emergem:

a. a regra de precificação do modelo econômico centraliza-se no custo marginal; a

programação matemática considera a precificação sob perspectiva do custo de

oportunidade. Essas medidas não são necessariamente as mesmas. Na medida

em que a empresa se move em direção a um equilíbrio estável, o custo marginal

iguala ao custo de oportunidade.

b. o sistema econômico é determinado somente para duas divisões num dado

momento; a abordagem da programação matemática trata do problema

multidivisional.

c. a abordagem econômica trata de uma mercadoria transferida num dado

momento; a programação matemática trata de produtos de transferência

múltiplos.
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d. a solução econômica resulta em internalizar fatores externos; a solução da

programação matemática explicitamente trata de economias externas e

deseconomias entre unidades.

e. ambas as abordagens têm limitações comuns: a necessidade de informação

perfeita, a possibilidade de sabotagem e fraude.
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CAPÍTULO 2

ESTRA TÉGIA E PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Eccles 41 desenvolveu urna investigação cujo propósito foi determinar, através de um

estudo clínico, corno os preços de transferência são administrados na prática. Ele

estudou numerosas companhias em várias indústrias com o objetivo de entender corno

políticas particulares são escolhidas e corno elas são implementadas.

Ele descobriu importantes relações entre práticas de preços de transferência e outras

variáveis:

Estratégia

~i ~
Práticas de Mensuraçêode

Preço de Transf. -. Perfamance, Avallaçêo1---_1
e Recanpensa

Processo
Adm inistrativo

Fig. 2.1. As causas e efeitos de preços de transferência

A figura 2.1. mostra que há dois principais determinantes da prática de preços de

transferência: a estratégia e o processo administrativo.

As práticas de preços de transferência afetam as decisões econômicas, que, por sua

vez, afetam a performance corporativa. Práticas de preços de transferência também

afetam a mensuração de performance, avaliação e recompensa, que, por sua vez,

afetam a a percepção de justiça de administradores individuais.

41 ECCLES, Robert G. "The transfer pricing problem. A theory for practice". Lexington Books,
March 1986.
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Tanto a estratégia como o processo administrativo afetam diretamente as decisões

econômicas; performance corporativa; mensuração de performance, avaliação e

recompensa; justiça individual.

A dificuldade fundamental na administração do preço de transferência envolve o

estabelecimento de práticas que conduzirão a decisões que melhorem a performance

corporativa, enquanto, ao mesmo tempo, mensuração, avaliação e recompensa da

performance sob a luz dessas práticas sejam consideradas justas pelos

administradores. Se os administradores não se sentirem recompensados com justiça

pela contribuição dada à empresa, poderá haver efeitos negativos de curto e longo

prazos na performance corporativa.

o processo administrativo desempenha um papel importante na criação de percepção

de justiça através de seus efeitos sobre práticas de preço de transferência, na forma

como performance é mensurada, avaliada e recompensada, e em outras variáveis que

afetam a percepção dos indivíduos de como eles estão sendo tratados.

2.1. ESTRATÉGIA

Tanto a estratégia corporativa como a estratégia de unidade - tais como estratégias

para grupos, divisões ou mesmo produtos individuais - afetam as práticas de preços

de transferência.

No estudo de Eccles, todas as empresas tiveram sua política de preço de

transferência geral determinada pela sua estratégia corporativa. Tipicamente, uma

variedade de práticas é empregada, de acordo com variações em estratégias de grupo,

divisão ou de produto.

Evidência maior da importância da estratégia está no fato de que se estratégia é

alterada, o mesmo acontece com as práticas de preço de transferência.

Para ajudar os administradores a pensarem analiticamente sobre o problema, Eccles

desenvolveu uma estrutura simples que reconhece a complexidade da precificação das

transferências no mundo real. As duas dimensões amplas da estratégia, aplicáveis ao

nível da corporação, da unidade de negócio e do produto, são a base da estrutura que

Eccles denomina "Manager's Analytical Plane"(MAP).
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A primeira dimensão do MAP é a integração vertical, ou seja, a extensão das

atividades de produção e distribuição assumidas pela empresa e que as outras

companhias poderiam desenvolver. Resulta numa interdependência entre os centros de

lucro quando cada estágio dos processos de produção e distribuição é avaliado com

base na lucratividade.

A segunda dimensão é a diversificaçõo, ou seja, a extensão com que a companhia se

engaja em diferentes negócios. Ela é determinada pela extensão da segmentação

produto-mercado. Resulta numa ênfase em contribuições independentes de cada

negócio quando estão separadas como centros de lucro.

Embora as dimensões possam a operar simultaneamente, elas são distintas. A empresa

pode integrar "para trás" sem diversificar ao fabricar um componente que não é

vendido aos clientes externos. Ao contrário, uma companhia pode acrescentar um

produto que não requer mudanças na capacidade de fabricação e distribuição.

Frequentemente uma companhia utilizará várias políticas de preço de transferência

dependendo da estratégia de grupos, unidades de negócio e produtos envolvidos.

Um executivo pode utilizar o plano definido por essas duas dimensões para analisar a

sua companhia (ou unidade de negócio), desde que cada localização determinada por

essas duas dimensões estratégicas esteja associada a características organizacionais

particulares. As 5 características importantes são:

· a natureza da estratégia corporativa e o processo de planejamento estratégico

· significado principal de controle para a alta administração

· o critério para mensuração, avaliação e recompensa de performance

· definição de justiça na companhia

· natureza dos processos gerenciais.

A estrutura aparece num plano para enfatizar a dificuldade em classificar as

organizações como tipos discretos e para reconhecer a complexidade do mundo real.
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Para fins analíticos, entretanto, Eccles apresenta 4 tipos "puros" para ajudar o

administrador a pensar sobre a situação. Esses 4 tipos correspondem aos cantos do

MAP exibidos na Figura 2.2. Três deles, os tipos competitivo, cooperativo e

colaborativo ,são importantes para compreensão do problema de precificação. (Não

há preço de transferência na organização "coletiva").

A Quadro 2.1 resume as características dos 4 tipos. Uma política de preço de

transferência de uma companhia depende da localização da organização no plano e a

direção para a qual deseja se mover.

Fig. 2.2. MAP e os 4 tipos puros de organização

Baixo

Corporativa Colaborativa
Integração Vertical Alto
Ênfase na interdependência

Coletiva Competitiva

13ãlxo Alt~
Diversificação
Ênfase na independência

,
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Quadro 2.1.

Característica Coletiva Competitiva Cooperativa Colaborativa

Estratégia lmplícita na visão do Agregado de estratégias das Estratégia da companhia Perspectiva do negócio total

empreendedor divisões da companhia mutuamente

definida

Estrutura Não existe a especialização Multidivisional Funcional Matricial

rudimentar

Sistemas Não existente a muito Lucros, ROI comparado com Custos comparados com Combinação de custos,

simples o orçado, internamente e orçamentos e histórico lucros e ROI comparados

externamente com orçado

Processos Verticais são diretas; De baixo p/cima; barganha De cima p/baixo: barganha interativo: Barganha de tipo

Horizontais são interpessoais distributiva integradora mesclado

Métodos de Código pessoal Expectador imparcial interesse compartilhado Confiança racional

avaliação justa

dos

administradores

Controle da alta Envolvimento pessoal Através de sistemas de Através da estrutura sobre Através de processos

administração
resultados ações equilibrando estrutura e

sistemas

1. Em organização coletiva

A organização coletiva - integração vertical e diversificação baixas - é típica de

empresas pequenas e novas com uma ou poucas funções ou com um ou uns poucos

produtos.

o termo coletivo é usado para indicar a ausência de administração formal na escolha

de pessoas que integrarão esta organização.

A estratégia simples desta companhia está implícita na visão dos

proprietários/empreendedores. O tamanho pequeno e o fato de ser novo resultam

numa estrutura que é inexistente a rudimentar. Similarmente, os sistemas de

administração são inexistentes a muito simples. Os processos que regem as relações

superior-subordinado entre os proprietários e aqueles que trabalham para ele são

diretas ou de cima-para baixo. O relacionamento entre empregados baseia-se em

relacionamentos pessoais e a sua qualidade determina como o conflito será resolvido.

O proprietário detém o controle através de seu envolvimento individual nas
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operações e os empregados frequentemente têm rnais responsabilidade do que

autoridade. Se eles se sentem tratados com justiça ou não, depende do códigos

pessoais que os proprietários usam na avaliação e recompensa de performance.

o desafio principal da organização coletiva é crescer através de integração vertical

e/ou diversificação. Em qualquer caso, elaboração adicional da estratégia requer

formalização crescente e complexidade no modo de implementação.

Fazer a transição de uma organização informal para uma mais formal é um problema

clássico e dificil para empresa empreendedora que deseja crescer.

2. Em organizações competitivas

São as organizações altamente diversificadas e com pouca integração vertical entre

unidades de negócios. Os exemplos mais dramáticos são os conglomerados e as

companhias de holding. Os mais comuns são as companhias com várias divisões

relativamente autônomas que têm todas as funções necessárias de um negócio

completo e pouca dependência interdivisional.

A estratégia corporativa é a soma das estratégias das unidades de negócio e o

processo de planejamento estratégico é de baixo para cima. O mecanismo de controle

principal é o sistema gerencial que mensura os resultados das ações da unidade de

negócio, embora a estrutura organizacional também seja importante. Nessas

organizações, a implementação de estratégia está claramente refletida nesses sistemas

de mensuração. Como o gerente geral da. unidade de negócio tem grande autoridade

sobre os seus recursos, o controle da alta administração é exercido pela mensuração

de performance e comparação com os objetivos. A responsabilidade empreendedora

dos gerentes das unidades de negócio recebe ênfase através de mensuração das

unidades como centros de lucro ou de investimento.

O critério para mensuração, avaliação e recompensa de performance envolve a

comparação da performance da unidade de negócio com o orçamento ou plano ou

com os concorrentes. Uso de medidas similares de performance para todas as

unidades gera uma grande competição interna. Como a mensuração e avaliação em

,
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organizações competitivas envolvem também a alocação de recursos no mercado, a

definição de justiça é similar ao julgamento de um expectador imparcial, o mercado.

As organizações competitivas usualmente descentralizam a responsabilidade de

tomada de decisão para o nível de unidade de negócio, resultando num processo de

baixo para cima no relacionamento entre corporação e unidade de negócio.

o relacionamento entre as unidades de negócio é um processo de barganha

distributivo, ou seja, barganha "ganhar-ou-perder". Isto resulta da tentativa de

maximização de objetivos de cada unidade de negócio, mesmo que às custas da outra.

Na sua forma mais pura, a organização competitiva não tem política de preço de

transferência. As unidades de negócio são livres para estabelecerem relações de

negociação como companhias no mercado aberto, onde cada uma tenta negociar

preços mais favoráveis. Isto, entretanto, frustra a integração vertical.

Uma resposta a esse problema é a política de preços de transferência baseados no

mercado com restrições defornecimento.

Nas organizações competitivas, os preços de transferência são usados para selecionar

fornecedores e clientes e valorizar as trocas internas de forma consistente com a

mensuração de performance da unidade de negócio.

Um outro tipo de preço de transferência baseado no mercado é custo mais uma

margem de lucro. Quando uma unidade compradora necessita de um produto único

de uma unidade vendedora, para o qual não há preço de mercado por não ser vendido

externamente, a unidade vendedora estabelece um custo que se supõe aproximar-se

do preço que o produto teria se existisse no mercado. Os métodos para determinação

da margem de lucro incluem produtos comparáveis, média de lucro bruto e média de

retorno sobre ativos da unidade vendedora.

Uma justificativa dada para preços de transferência baseados no mercado menos

algum desconto é a presumida ausência de despesas de venda, custos de manter

contas a receber e risco de crédito. Mas quando as transações internas assemelham-se

às externas, através do uso de pessoal de vendas destinado às vendas internas, por

exemplo, menos justificável torna-se aos olhos da unidade vendedora o desconto.
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Há vantagens reais em delegar a decisão para as unidades de negócio. Quando a alta

administração estabelece restrições favorecendo transações internas, ambas as

unidades de negócio podem achá-las injunstas.

Os gerentes divisionais preferem a não interferência em sua autonomia. Isto é

consistente com o controle através de resultados.

Na medida em que a alta administração interfira nos relacionamentos inter unidades,

as reclamações de injustiça tornam-se mais frequentes. No entanto, a alta

administração pode desejar transferências internas devido ao excesso de capacidade

na unidade vendedora ou objetivando vantagens de tecnologia própria. A política de

precificação dual permite a sua concretização, preservando o sentimento de justiça.

Esta política combina as vantagens de precificação baseada no mercado (o incentivo

de lucro para a unidade vendedora) e de fornecimento obrigatório interno (aumento

de volume de produtos transferidos para reduzir os custos de fabricação da unidade).

A unidade compradora recebe a mercadoria a custo e a unidade vendedora é creditada

pelo preço de mercado. Como compensação por essa interferência em sua

flexibilidade, a unidade compradora recebe o produto por menos do que o preço de

mercado, permitindo-lhe apresentar lucros maiores. A dupla contagem de lucros é

eliminada a nível mais alto da organização.

Uma política de preço de transferência pode ser usada para manter a posição de uma

companhia no MAP, mas também para mover a companhia em direção a uma

desejada posição futura.

Uma organização competitiva pode usar política de precificação dual para aumentar

sua integração vertical, movento a companhia em direção ao norte no MAP.

3. Em organizações cooperativas

Em organizações competitivas, as unidades de negócio competem umas com as

outras; em organizações cooperativas elas cooperam umas com as outras. Como

exemplo desta última, está uma companhia química altamente integrada verticalmente,
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organizada em base funcional, onde todas as unidades são centros de custo exceto

para vendas simples onde age como centro de receita.

Mais genericamente, as unidades de negócio desempenham dois papéis:

. centro de lucro para vendas externas

. centro de custo para transferências internas.

A estratégia corporativa é estabelecida para a companhia como um todo e as

estratégias das unidades de negócio derivam dela. A filosofia em organizações

cooperativas é centralizar as decisões que envolvem a interdependência entre unidades

de negócio e que afetam a performance corporativa total.

Consequentemente, o relacionamento entre unidades de negócio é administrado

através de processos de cima para baixo, enquanto barganha integrativa ocorre entre

unidades de negócio. Na barganha vencer-vencer, cada unidade de negócio tenta

maximizar os objetivos corporativos, mesmo que às custas de suas próprias medidas

de performance.

Os critérios para mensuração, avaliação e recompensa são também muito diferentes

em organizações cooperativas. Embora os gerentes utilizem critérios quantitativos

objetivos - custos e receitas orçados - baseiam-se muito em comparações com

performances históricas ou orçamentos. Devido à interdependência entre as unidades,

a alta administração usa critério mais subjetivo para determinar se um gerente da

unidade faz seus "números parecerem bons" às custas de outras unidades. Como a

contribuição da unidade não é determinada somente quantitativamente, as unidades

têm um incentivo para desempenhar bem.

Além disso, os bônus, aumentos de salários e promoções para gerentes individuais e

orçamentos para unidades de negócio baseiam-se principalmente em performance

corporativa total.

A definição de justiça em organizações cooperativas baseia-se no interesse

compartilhado.
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A alta administração envolve-se mais diretamente em operações cotidianas e exerce

controle direto através de interações com os subordinados. Ela confia menos em

sistemas de informações gerenciais.

Como os preços de transferência referem-se somente às trocas entre centros de lucro,

na sua forma mais pura, uma organização cooperativa não terá preços de

transferência.

Muitas organizações, embora se aproximem do tipo cooperativo puro, apresentam

unidades que vendem quantidades substanciais tanto interna como externamente,

constituindo-se em quasi ou parciais centros de lucro.

Diferentemente das organizações competitivas, onde o preço de transferência é um

preço de mercado que determina se o fornecimento será interno ou externo, o preço

de transferência em organizações cooperativas é determinado após a decisão de

fornecimento interno, que é ordenado tanto para as unidades compradoras como

vendedoras.

A ordem de transferências internas é consequência direta da estratégia de integração

vertical. Como envolve investimento significativo de capital, torna qualquer outra

abordagem impraticável.

Organizações cooperativas mensuram o fluxo do produto através das unidades, não

somente a performance das unidades de negócio como centros de lucro. O propósito

dos preços de transferência é acumular os custos totais como se o produto final fosse

fabricado totalmente numa única unidade de negócio, tanto que o preço de

transferência é o custo total.

Custos totais reais são calculados ao dividir os custos totais e despesas variáveis de

um período pelo número de unidades produzidas. Como o custeio de um produto

envolve avaliação de estoques, alocação de custos conjuntos de produtos, não parece

ser uma ciência precisa; os custos são definidos e calculados de acordo com

julgamento e consenso entre os gerentes.

A dificuldade maior em transferências a custo total é que o preço de produtos

intermediários flutuam. Se a demanda interna ou externa cair e o volume da unidade
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vendedora decrescer, o preço de transferência para os compradores internos subirá.

Além disso, a unidade compradora não conhece o preço até que o período se encerre

e a unidade vendedora possa calcular os custos reais.

Se uma companhia usa transferências a custo total padrão, reduz substancialmente a

variação no preço que a unidade compradora paga. Esta abordagem torna possível

mensurar mais precisamente a contribuição de cada unidade, especialmente quando as

variâncias são alocadas às unidades responsáveis por elas. Também torna possível

separar mais claramente os papéis de centro de lucro (vendas externas) e de centro de

custo (transferências internas) da unidade vendedora. Embora nada possa eliminá-lo,

as transferências a custo total padrão reduzem o efeito que a interdependência tem

sobre as medidas de performance.

Os bônus baseiam-se em performance corporativa, não em resultados das unidades.

Um gerente explicou este conceito de justiça de interesse compartilhado: "o objetivo é

o lucro da corporação total, a maximização total".

Mesmo quando os gerentes concordam quanto à justiça de custos padrões e alocações

de variâncias, o método do custo total padrão ainda causa problemas. Mesmo que a

alta administração não atribua muita atenção às comparações de lucros líquidos e

ROI feitas pelas unidades, alguns gerentes de unidades vendedoras sentem que

parcela de "seus lucros"estão elevando as medidas de performance das unidades

compradoras.

Uma solução para este e outros problemas é o uso do método de custo mais

investimento para estabelecer o preço de transferência enquanto mantém ordenado o

fornecimento interno. Este método transfere o produto intermediário com base no

custo total, mas também "transfere" uma parte dos ativos usados na unidade

vendedora para os livros da unidade compradora. Esta abordagem essencialmente

desdobra a unidade vendedora em centro de investimento para em vendas externas e

em centro de custo para transferências internas; torna a unidade compradora

responsável pelos lucros e ROI sobre todos os recursos internos utilizados para

fabricar seus produtos.

Em companhias cooperativas, custo mais investimento desempenha uma função

similar àquela que a precificação dual desempenha em organizações competitivas. Em
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ambos os casos, o objetivo é obter algumas das vantagens do outro tipo

organizacional.

Precificação de transferência a custo mais investimento também tem seus problemas,

muitos dos quais relacionados à alocação de custos de investimentos. Na medida em

que as condições mudam, a alocação, que inevitavelmente é um tanto arbitrária, pode

não refletir com justiça esse equilíbrio entre vendas internas e externas.

Uma companlúa leva quase 3 anos para fazer funcionar uma abordagem de custo mais

investimento e mesmo assim alguns gerentes chaves opõem-se a ela.

4. Em organizações colaborativas

Companlúas que são colaborativas enfatizam tanto a interdependência de integração

vertical como a contribuição independente das unidades de negócio como negócios

diversificados. Elas combinam características tanto de organizações competitivas

como cooperativas. Apresentam integração vertical e diversificação elevadas. Como

centros de lucro individuais, as unidades competem, mas como resultado de elevada

interdependência, elas cooperam. A tensão inerente nesta situação toma possível as

companhias obterem os beneficios dos tipos cooperativos e competitivos e também

toma-as vulneráveis aos seus problemas. Para organizações colaborativas, o problema

de preço de transferência é mais complexo.

Não está claro no MAP onde uma organização passa de competitiva a colaborativa e

de cooperativa para colaborativa.

Quando uma unidade de negócio se move em direção à área colaborativa - quer

através de mudanças nas políticas de preço de transferência, quer através de maior

ênfase estratégica sobre interdependência através de integração vertical ou

independência através de diversificação - o problema de preço de transferência torna-

se mais dificil de ser administrado. Na medida em que isto ocorre, os processos

administrativos tomam-se mais importantes no planejamento da política de preço de

transferência.
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Organizações colaborativas estão usualmente organizadas como estruturas matriciais

ou como estruturas multidivisionais que são substancialmente interdependentes. As

unidades de negócio compartilham recursos como unidades fabris ou unidades de

vendas corporativos. As estruturas de organizações colaborativas são mais

complicadas do que a forma clara multidivisional da organização competitiva ou a

forma clara funcional da organização cooperativa.

Os processos administrativos que dão forma aos relacionamentos entre unidades de

negócio-corporação são interativos por natureza, são de barganha de tipo mesclado.

Esses processos combinam a barganha distributiva do tipo competitivo com barganha

integradora do tipo cooperativo. Os processos interativos tornam possíveis as

mudanças de influências e controle entre níveis e unidades na medida em que as

circunstâncias as exijam.

Os processos de barganha interativo e de modo mesclado são complexos e requerem

que os gerentes envolvidos tenham habilidades sofisticadas em resolução de conflito.

Também aumenta o stress, que, se excessivo, pode prejudicar a performance.

No estabelecimento de estratégias, combinam tanto os processos de baixo para cima

do tipo competitivo como os processos de cima para baixo do tipo cooperativo. Na

medida em que o equilíbrio entre os objetivos das unidades trabalhado juntas e os

objetivos individuais mudam com as condições, a estratégia corporativa muda.

Dando suporte à dimensão diversificação da estratégia estão os sistemas orientados

para resultados de tipos competitivos para o controle da alta administração, enquanto

a estrutura hierárquica da organização cooperativa dá à alta administração o controle

para dar suporte à dimensão de integração vertical interdependente da estratégia.

Devido à tensão entre estrutura e sistemas em organizações colaborativas, um

mecanismo importante é o controle gerencial. A alta administração deve

constantemente se resguarda contra o uso excessivo da estrutura funcional ou de

sistemas de unidades de negócio; senão conduz-se à deterioração da dimensão da

estratégia associada ao outro mecanismo de controle.
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Algumas companhias movem-se da área cooperativa para colaborativa devido à maior

diversificação e ao desejo de colocar maior ênfase em performance de unidades

individuais.

As companhias que se movem da área competitiva para a colaborativa, têm como

motivação o desejo de maior integração vertical, maior ênfase à cooperação interna e

ao fluxo do produto total.

Em organizações colaborativas, o fornecimento interno requerido da política de

preço de transferência de organizações cooperativas é combinado com preços de

transferência baseados no mercado (incluindo custo mais margem de lucro) da

política de preço de transferência de organizações competitivas.

Os preços de transferência baseados no mercado desempenham um papel diferente em

organizações colaborativas e em organizações competitivas. De acordo com a teoria

econômica, as companhias alocam recursos e negociam de acordo com os preços de

mercado. Preços de transferência baseados no mercado desempenham um papel

similar em organizações competitivas. Embora tenham menor impacto sobre as

decisões de alocação de capital, determinam se uma unidade compradora abastece-se

interna ou externamente.

No entanto, quando a alta administração exige fornecimento interno, preços de

transferência baseados no mercado tornam-se uma fonte de conflito. O conflito ocorre

porque não há uma forma completamente satisfatória de determinação de um preço de

mercado justo. As especificações do produto vendido internamente podem variar

daqueles vendidos externamente. As duas unidades argumentam que o preço de

transferência não é um preço verdadeiro de mercado, pois as mudanças nos preços de

transferência afetam significativamente as medidas de performance das unidades de

negócios como centros de lucro e, portanto, a percepção de sua contribuição relativa

para os lucros da companhia.

Em seus argumentos, os gerentes das unidades apresentam informações de

transações ou ofertas externas comparáveis, diferenças no custo do produto vendido

internamente comparado com os produtos vendidos externamente, ausência de

cooperação no relacionamento (P&D pobre e assistência técnica ruim ou corridas

curtas e ordens canceladas), margem bruta inadequada ou inflada ...
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Estas informações dão à alta administração o controle que necessita para administrar

o negócio sob perspectiva do fluxo total do produto. É o tipo da informação que a

alta administração em organizações cooperativas tem acesso imediato, pois o seu

envolvimento direto é melhor aceito. Quando o fornecimento interno é exigido, ambas

as unidades buscam ativamente o envolvimento da alta administração na resolução do

conflito do preço de transferência. A alta administração usa cada unidade para manter

as outras sob controle.

o conflito é um elemento inevitável nos processos interativos e mesclados de

barganha utilizados pela alta administração no controle em organizações

colaborativas. Como ele surge quando as mudanças em condições externas

pressionam os objetivos existentes, alerta a alta administração para reexame da

estratégia. Assim como o tempo gasto em orçamento e alocação de capital é

produtivo, o mesmo ocorre com o tempo gasto na solução de conflito relacionado a

preço de transferência. Suprimir ou aliviar este conflito além de um certo ponto pode

se tornar indesejável.

Nas organizações colaborativas, é impossível encontrar uma política de preço de

transferência que satisfaça a todas as necessidades da alta administração de controle e

que seja concebida como justa pelas unidades envolvidas. Além disso, obter justiça

entre unidades reduziria a utilidade dos preços de transferência como mecanismo de

geração de informação e controle.

o foco dual que existe na mensuração, avaliação e recompensa de performance reflete

a barganha de tipo mesclado.

As organizações colaborativas usam muito os critérios objetivos, quantitativos para

avaliar e recompensar a performance de unidades de negócio individuais. Os

executivos desenvolvem grandes esforços para estabelecer objetivos que tenham

medidas de lucratividade e retorno sobre investimento e comparar a performance ao

longo dessas dimensões com concorrentes externos similares.

Por outro lado, dados os riscos reais dos gerentes que melhoram a performance da

unidade às custas da performance corporativa total e a dificuldade em encontrar

concorrentes externos comparáveis, a administração modera a abordagem quantitativa

com critérios internos tais como eficiência de custo, performance do produto total e
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outras medidas mais subjetivas. A interdependência estrutural age como um incentivo

para cada unidade de negócio estar preocupada com a performance das outras na

medida em que afetam os resultados corporativos totais.

Os bônus para gerentes e orçamentos de capital para as unidades consideram tanto a

contribuição independente do critério competitivo como a interdependente do critério

cooperativo numa combinação necessariamente dificil de se definir.

O senso de justiça nas organizações colaborativas baseia-se na confiança racional, que

os gerentes têm na alta administração. O componente racional implica em padrões de

expectador imparcial existentes nas organizações competitivas O componente

confiança implica em padrões de interesse compartilhado das organizações

cooperativas.

UsandooMAP

Os gerentes podem utilizar o MAP, que aSSOCIacaracterísticas organizacionais

(incluindo políticas de preços de transferência) apropriadas para várias combinações

das duas dimensões estratégicas, na análise de suas políticas de preço de transferência

existentes. Esta análise tem 5 etapas, cada uma das quais requer julgamento gerencial

substancial . Como o relacionamento estratégico entre unidades de negócio vis-a-vis

integração vertical e diversificação depende das unidades de negócio envolvidas, esta

análise é melhor desenvolvida numa base produto (ou grupo de produtos similares).

Etapa 1: Localize os relacionamentos entre unidades de negócio no MAP. Defina

medidas de diversificação e integração vertical apropriadas para a companhia.

Localize os relacionamentos inter unidades de negócio no MAP de acordo com as

estratégias das unidades de negócio e estratégia para seu relacionamento.

Etapa 2: Compare a localização com a política de preço de transferência existente.

Determine que política de preço de transferência é mais apropriada de acordo com a

Figura 2.3, que sumariza as políticas de preço de transferência apropriadas para vários

graus de ênfase na interdependência através de integração vertical e independência

através de diversificação. Compare com a política de preço de transferência existente



108

e considere uma mudança na estratégia ou na política de precificação se não estiver de

acordo.

Figura 2.3.

Integração Vertical Alto

Ênfase na

interdependência

Baixo

Ordenado,Ordenado,Ordenado,

Custo total padrão

Ordenado,

Custo total real Custo mais investimento baseado no mercado

Precificação dual

Baseado no mercado,

restringindo fornecimento

Nenhuma política de

preço de transferência

AltoBaixo

Diversificação

Ênfase na independência

Etapa 3: Analise as características organizacionais. Determine que características

organizacionais dos tipos competitivos, cooperativos ou colaborativos (Figura 1.2)

são mais apropriadas para a estratégia corporativa. Compare com as características

organizacionais existentes; considere fazer algumas mudanças nas características

organizacionais se não estiver de acordo.

Etapa 4: Procure por problemas especiais. Se a estratégia, política de preço de

transferência e características organizacionais são consistentes mas os gerentes ainda

reclamarem, isso ocorre devido a um dos 5 problemas especiais que serão

apresentados na próxima seção. A solução deste conflito dependerá de sua fonte

principal e haverá muito pouco a fazer com o preço de transferência.

Etapa 5: Considere a estratégia futura. Antecipe as mudanças na estratégia que

requerem mudanças na política de preço de transferência. Tome decisão sobre o

momento desta mudança. Uma mudança na política de preço de transferência antes
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das mudanças na estratégia facilita esta nova estratégia, mas espere e aceite problemas

durante a transição. Ou uma mudança na política ocorre após a implantação da nova

estratégia; os problemas inevitáveis resultantes, na medida em que a política antiga se

torna crescentemente inadequada para a nova estratégia, ajudam a estimular a

mudança.

o MAP fornece uma estrutrura útil para pensar em preço de transferência, porém

deve ser complementado com julgamento gerencial. Por exemplo, o MAP capacita o

gerente a determinar se o conflito é útil, como é em organizações colaborativas, ou

não, como é em organizações competitivas ou cooperativas. Porém por si só, o MAP

não capacita um gerente a determinar se o conflito é resultado de outros fatores que

têm pouco a ver com o preço de transferência.

2.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS & CONFLITO

o segundo determinante principal de práticas de preço de transferência é o processo

administrativo usado para implementar sua política de preço de transferência. Se

estratégia determina o que uma empresa faz, processo administrativo determina como

fazê-lo.

Os cinco maiores componentes do processo administrativo são especialmente

relevantes para o preço de transferência:

a. como o preço de transferência é estabelecido (através de tomada de decisão

programada a não programada)

b. os indivíduos envolvidos (diferentes níveis de gerentes gerais, gerentes

financeiros e outros gerentes)

c. que informação é utilizada (custos, outras transações externas e outras

transações internas)

d. quando os preços de transferência são estabelecidos (frequência e em que

condições são alteradas)

e. como o conflito é administrado ( que mecanismos de solução de conflito são

utilizados e quem é envolvido).



110

Embora haja alguma relação entre política e a natureza do processo administrativo

usado para implementá-la, uma grande quantidade de variações é possível, o que

torna dificil fazer afirmações gerais prescritivas. O processo administrativo também é

afetado por outros aspectos da estratégia da empresa, pelo estilo de administração

dos gerentes envolvidos, pela cultura da empresa, pelas características tecnológicas e

de mercado dos produtos transferidos e dos produtos que os incorporam , pelas

condições gerais do negócio.

2.2.1. Problemas comuns no estabelecimento de preços de transferência

Mesmo que a companhia tenha uma política de preço de transferência apropriada para

sua estratégia, 5 problemas comuns podem conduzir a um conflito. Os processos

gerenciais são mais importantes do que qualquer tentativa para encontrar soluções

técnicas.

1. Problemas de performance. Quando qualquer unidade de negócio tiver problemas

em atender seus objetivos de lucro, mudar o preço de transferência é uma das formas

mais fáceis de mudar o lucro líquido. Se ambas as unidades estiverem indo mal, como

em tempos de recessão, o conflito será severo, mas nesses momentos nenhuma

mudança na abordagem do preço de transferência aliviará as dificuldades, pois os

problemas devem-se a fatores externos que independem do preço de transferência.

2. Disputas interpessoais. Disputas sobre preços de transferência podem

simplesmente ser um mecanismo através do qual os gerentes reagem a um conflito

interpessoal. Os problemas interpessoais e os substantivos podem se confundir.

3. Desequilíbrio de força. Quando um gerente de uma unidade sente que há um

desequilíbrio devido a sua maior dependência erri relação a outra unidade - tal como

aquela existente numa situação em que uma unidade compradora adquire

internamente um produto que representa parte significativa do custo de seu produto

vendido, porém em quantidades insignificantes para a unidade vendedora -, pode

iniciar o conflito na tentativa de correção deste desequilíbrio.

4. Flutuação de demanda. Quando a demanda por produtos intermediários é grande,

a unidade compradora fica contente em ter assegurado o fornecimento numa base de

custo total que será muito mais baixo do que preços de mercado. Este é precisamente
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o momento, entretanto, que os clientes externos são especialmente atrativos para a

unidade vendedora. A situação reversa ocorre quando a demanda por produtos

intermediários é baixa e os fornecedores externos estão dispostos a vender a preços

de mercado abaixo do custo total.

5. Precificação do produto. Uma reclamação sobre preços de transferência baseados

no mercado é que o preço do produto final torna-se não competitivo. A resposta para

isso é que como os fornecedores externos do produto intermediário recebem um

lucro, que poderia ser ganho em cada estágio do processo produtivo.

Uma reclamação sobre preços de transferência baseados no custo é que o produto

final não será precificado agressivamente o suficiente, resultando em perda de lucros

ou perseguição de fatia de mercado às custas da lucratividade. A resposta a isto é que

os concorrentes integrados verticalmente fornecerão o produto intermediário com

base no custo ou que os fornecedores externos, em função de sua especialização, têm

estruturas de custo e custos indiretos de fabricação mais baixos e podem obter um

lucro a um preço mais baixo do que seria requerido para transferência internas.

Em ambos os casos, o problema requer o reconhecimento de que a precificação do

produto envolve outros assuntos além dele mesmo e sua análise inclui estimativas de

valor do consumidor e preços dos concorrentes além dos custos para estabelecer

preços de transferência.

Embora não haja uma solução simples para o problema de preço de transferência, ele

pode ser eficientemente administrado.

A habilidade em fazer isto está no reconhecimento de que a natureza do problema de

preço de transferência varia de acordo com a localização da companhia (grupos,

unidades ou produtos) no MAP e a direção na qual a administração deseja mover-se.

A administração eficiente de preço de transferência requer políticas e características

organizacionais que sejam consistentes com a estratégia. Processos apropriados são

essenciais para atingir os objetivos almejados de justiça e controle.
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2.3. CICLO DE VIDA DO PRODUTO E PREÇO DE TRANSFERÊNCIA

o conceito de ciclo de vida do produto/processo é usado para mostrar como algumas

das forças de evolução exercem pressão para adaptar políticas de preço de

transferência a um conjunto particular de condições.

Os fatores que induzem a mudanças na estratégia e, consequentemente, nas políticas

de preço de transferência são:

a. mudanças nas características do produto

b. mudanças nas características do mercado

c. mudanças na tecnologia

d. mudanças nas estratégias dos concorrentes (que pedem mudanças em suas

políticas de preço de transferência)

e. mudanças no balanceamento de vendas internas e externas

f. mudanças na administração do centro de lucro.

Em alguns casos, a administração muda políticas de preço de transferência como meio

de sinalizar e de se preparar para mudanças.

Como o ciclo de vida do produto/processo demonstra a evolução das condições

ambientais e tecnológicas para um produto, este conceito fornece uma perspectiva de

como pressões sobre o preço de transferência mudam ao longo do tempo.

Mudanças também são feitas em alguns itens da política de preço de transferência sem

mudança na política em si. Ajustes no processo são feitos para acomodar ajustes na

estratégia básica, que, por outro lado, permanece constante. Novamente, esses ajustes

são feitos primeiro como meio de remodelar uma estratégia.

Se mudanças básicas ou ajustes simples são feitos na estratégia, há um "trade-off'

entre vantagens esperadas e os custos incorridos em fazê-los. Em alguns casos, os

gerentes citam esses custos como uma justificativa para não realizar as mudanças na

política, mesmo quando elas são apropriadas. Vantagens em não mudar incluem a
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disponibilidade de registros históricos comparáveis para avaliação de performance e a

familiaridade com as políticas existentes e de como usá-las.

Porter (1980) denominou o ciclo de vida do produto "o avô dos conceitos para prever

um provável curso na evolução da indústria.,,42

Cada estágio do ciclo de vida do produto/processo está associada às características

ambientais e tecnológicas que afetam a política de preço de transferência. O quadro

2.2 resume as características do produto, tecnologia de processo, meio ambiente,

transação e todas as características estratégicas para as quatro fases do ciclo de vida

do produto/processo: introdução, crescimento, maturidade e declínio. As implicações

do ciclo de vida do produto/processo podem ser examinadas sob perspectiva tanto da

unidade fornecedora como da unidade compradora.

42 PORTER, Michael E. "Competitive Strategy: Techniques for ana/ysing industries and
competitors." New York. Free Press. 1980. p.lS7.
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Da perspectiva da unidade fornecedora

A premissa simplificadora: as unidades fornecedoras preferem transferências baseadas

no mercado, pois como centro de lucro têm forte necessidade de auferir um lucro

sobre os produtos intermediários. Embora os administradores do centro de lucro

fornecedor aceitem um papel de centro de custo para transações internas, raramente

advogam este papel na prática, pois a descentralização enfatiza a importância da

responsabilidade de lucro.

Quando o produto intermediário está na fase de introdução do ciclo de vida do

produto/processo, o produto é um esboço fabricado por um processo de produção.

Engenharia e P&D são funções-chaves nesta fase.

Os compradores não são sensíveis a preço, mas as margens de lucro ainda são baixas

devido aos altos custos de produção e de comercialização.

Requer grande esforço e aprendizado para conseguir clientes que experimentem o

novo produto. Como há poucos concorrentes, é um bom momento para conseguir sua

fatia de mercado.

Durante esta fase, a unidade fornecedora auferirá beneficios muito tangíveis se houver

a exigência das unidades compradoras de se abastecerem internamente, por permitir

aumento no volume de produção e, portanto, redução de seus custos de produção.

Ao poupar custos de comercialização e de propaganda, a unidade fornecedora

aumenta sua margem de lucro em vendas internas comparada com vendas externas ao

mesmo preço ou repassa o beneficio para a unidade compradora.

Estabelecer um preço de transferência é dificil, pois os poucos concorrentes usam

diferentes projetos para seu produto. O método de custo mais markup deve ser usado,

pois é a forma como produtos vendidos externamente estão precificados. Produtos

próprios têm muitas das características de produtos em fase introdutória.

É dificil determinar os custos do produto quer em base real quer em base padrão. É

também dificil determinar qual a margem "justa" para despesas administrativas e

lucro, que desconto conceder para refletir qualquer redução nos custos de

comercialização em vendas internas.
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Disputas sobre o preço de transferência se intensificarão com o produto neste estágio

e haverá possíveis preferências por projetos que sejam desenvolvidos externamente.

Portanto, embora as transações ordenadas internas sejam vantajosas para a unidade

fornecedora, a unidade compradora apresenta fortes objeções contra elas.

Quando o produto entra na fase de crescimento, um projeto dominante emergiu e a

maioria dos problemas foram fixados. Torna-se muito mais fácil mensurar os custo do

produto. Também, com o uso de tecnologia de produção em série, é muito mais fácil

estabelecer custos padrões.

Embora haja muitos concorrentes, um grupo crescente de compradores cria uma forte

demanda - além do que a unidade fornecedora pode satisfazer, mesmo operando a

plena capacidade. Lucros extremamente elevados tornam as vendas externas

especialmente atraentes.

A preferência da unidade fornecedora por transações ordenadas internas muda agora

para um desejo de autonomia de troca, criando, portanto, pressões para uma mudança

na política de preço de transferência. Essas pressões serão extremamente fortes se a

unidade fornecedora necessitar de toda a sua capacidade para manter ou obter sua

fatia no mercado externo.

Embora a unidade fornecedora esteja disposta a vender internamente, ela esperará

receber os mesmos lucros tanto em vendas internas como em vendas externas.

Nesta fase de crescimento, determinar o preço de transferência é relativamente fácil.

O mercado não é oligopolista e os preços são obtidos de concorrentes que produzem

um produto suficientemente similar ao da unidade fornecedora. Isto cria pressões para

mudança de uma política custo mais uma margem para uma que se baseie em preços

de mercado externo.

Poucas reclamações surgirão da unidade fornecedora que adota uma política de

autonomia de troca ao invés de transações ordenadas internas. Entretanto, a forte

demanda tornará dificil a obtenção do produto pela unidade compradora, e, portanto,

esta pode preferir transações ordenadas internas para um fornecimento assegurado de

produtos intermediários. Novamente, a preferência de uma unidade contraria a da

outra.
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Quando o produto entra nafase de maturidade, há clientes habituais para o negócio.

Os produtos estarão padronizados e somente pequenas mudanças ocorrerão no

projeto - embora a segmentação de mercado e identificação de marcas comecem a

receber maior ênfase.

Na medida em que o mercado atinja um ponto de saturação, os preços começam a

cair, o que pressiona os lucros. Esta competição de preços conduz a uma turbulência

no mercado, que elimina alguns concorrentes.

As despesas de comercialização não são tão elevadas como eram nas duas fases

anteriores, porém o serviço e tratamento especial tornam-se crescentemente

importantes.

O uso de tecnologia de produção "assembly-line" torna importante continuar

operando a plena capacidade, com corridas de produção longas para manter os custos

baixos, especiamente na medida em que os preços caem.

Num período de saturação de mercado e além da capacidade, clientes internos

tornam-se mais atraentes para a unidade vendedora do que eram na fase de

crescimento. Agora preferem transações ordenadas internas à autonomia de troca.

A padronização do produto simplificará o uso de preços de mercado para estabelecer

preços de transferência, mas a segmentação em marcas e mercados conduz a

diferentes preços para o mesmo produto.

Quando as transações internas forem habituais, a unidade compradora reclamará se

não houver uma redução dos preços de transferência tão rápida quanto aquela que

ocorre no mercado.

Uma outra complicação na determinação do preço de transferência é o nível

comparativo de serviços e tratamento especial oferecido aos clientes externos por

fornecedores externos ou pela unidade fornecedora.

Os esforços da unidade fornecedora em manter os preços de transferência mais altos,

combinados com os esforços da unidade compradora em reduzi-los, serão

complicados por ofertas atraentes de fornecedores externos para a unidade

compradora.
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A preferência da unidade compradora por autonomia de troca conf1ita, portanto, com

a preferência da unidade fornecedora por vendas internas garantidas. Pressões sobre

as políticas de preço de transferência que são características na fase de maturidade

tornam-se extremas na fase de declínio.

Há menos concorrentes, mas os clientes tornam-se extremamente sofisticados e

integram "para trás". Pressões extremas sobre preços reduzem as margens de lucro e

tornam o controle de custo importantíssimo.

Custos de produção baixos são obtidos através de tecnologia de fluxo contínuo

capital intensivo e operação à capacidade plena. Isso pressiona os preços, na medida

em que os concorrentes também tentam operar próximos à capacidade plena. Isto é

dificil se uma condição crônica de além da capacidade desenvolver-se na indústria.

o produto altamente padronizado permite a troca por outros fornecedores e também

reduz os dispêndios de comercialização.

Durante a fase de declínio, clientes internos garantidos desempenham um importante

papel. Ao permitir a operação da unidade fornecedora próximo à capacidade plena, os

custos unitários mantém-se baixos.

Entretanto, as unidades compradoras encontram ofertas externas extremamentem

atraentes devido ao "aquém da capacidade" na indústria, particularmente em tempos

de recessão econômica. Como comprador sofisticado, a unidade compradora será

capaz de comparar o pacote total o produto oferecido pelos fornecedores internos e

externos.

Disputas surgem quanto ao tipo de desconto permitido para grandes volumes de

compra por clientes internos e como os preços de mercado seriam afetados se a

unidade fornecedora tentasse vender a mesma quantidade de produto externamente.

Surgem também disputas pela ausência de despesas de comercialização, que não são

muito altas em vendas externas nesta fase.

Por outro lado, despesas de P&D para melhorias tecnológicas no processo são

importantes e a unidade compradora desejará assegurar-se de que esforços de P&D

estão sendo desenvolvidos.
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Se o volume de transferências internas é grande e o produto é diferente do vendido

externamente, os problemas de precificação do produto que são encontrados na fase

de introdução ou para produtos próprios irão ocorrer. Isto criará pressões para preço

de transferência baseado no custo mais uma margem, que é uma política

particularmente atraente para a unidade fornecedora garantir os lucros quando os

preços de mercado estiverem caindo continuamente.

Ao mesmo tempo, a unidade compradora argumentará que deve ter autonomia para

aceitar ofertas externas atraentes ou, se as transações internas forem ordenadas, que

devem ser a custo total ou preço de mercado, qual for o menor. Quando o custo total

for mais baixo do que o preço de mercado, a unidade compradora argumentará que

seus concorrentes integrados verticalmente recebem produtos intermediários nesta

base e a menos que faça isso também, seus preços não serão competitivos. A unidade

fornecedora, por outro lado, desejará obter um lucro na transferência. Quando,

entretanto, o preço de mercado cair abaixo do custo total durante períodos severos de

"aquém da capacidade", a unidade compradora preferirá preço de mercado como base

do preço de transferência e a unidade fornecedora preferirá custo total.

A integração vertical que é comum na fase de declínio - "para frente" pelos

fornecedores e "para trás" pelos clientes - cria fortes pressões para considerar a

unidade fornecedora como um centro de custo para vendas internas. Manter seu

status de centro de lucro conduzirá inevitavelmente a níveis elevados de conflito,

particularmente quando as transações internas são ordenadas. A mudança de centro

de lucro para centro de custo pode ser percebido como uma redução no seu status a

menos que seja cuidadosamente administrado. Não há respostas fáceis para problemas

de preço de transferência na fase de declínio.

Da perspectiva da unidade compradora

o ciclo de vida do produto/processo é também relevante na análise de preferências da

unidade compradora num processo de estabelecimento de políticas de preço de

transferência e de como elas mudam ao longo do tempo.
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Assim como a unidade fornecedora tem uma preferência geral por transferências

baseadas no mercado, a unidade compradora prefere as transferências a custo total.,

assumindo que custo total é menor do que o preço de mercado.

Entretanto, a menos que a unidade fornecedora seja considerada uma unidade de

fabricação para a unidade compradora, a última espera pagar para a unidade

fornecedora um preço de transferência que inclui uma margem para o lucro. Assume-

se que a unidade compradora mudará sua estratégia quando o produto final estiver

nas fases de maturidade e declínio, tratando a unidade fornecedora como uma unidade

de fabricação. Nas fases de introdução e crescimento, estará mais disposta a pagar

preços baseados no mercado.

Quando o produto final está nafase de introdução, a unidade compradora terá forte

preferência por autonomia de troca, que permitirá abastecer-se de fornecedores

componentes que melhor atendam suas necessidades, e os fornecedores podem mudar

na medida em que o projeto se altere. As margens de lucro são baixas e podem

ocorrer prejuízos nesta fase do produto. Comprar barato é menos importante do que

comprar apropriadamente e ser capaz de estabelecer firmemente preços de partes

compontentes para melhor controle sobre os custos do produto. A unidade

compradora estará, portanto, disposta a pagar preço de mercado, embora o preço

possa ser estabelecido através de uma política de custo mais uma margem se o

componente for especialmente projetado para o produto final..

A unidade compradora tem motivos para preferir transações internas ordenadas na

fase de crescimento, quando o produto intermediário for uma limitação à sua

capacidade de manter sua demanda. Como seus concorrentes também estarão

crescendo, uma falha em atender a demanda resultará numa perda de fatia de

mercado. Garantir fornecimento interno oferece uma importante vantagem

competitiva ao eliminar o gargalo de fornecimento para produtos intermediários.

Além disso, como a unidade compradora estará ganhando dinheiro nesta fase, não

estará muito sensível aos preços dos produtos intermediários.

Quando o produto final entra na fase de maturidade, o preço de transferência torna-

se importante. A unidade compradora terá forte preferência em obter o produto

intermediário a custo, especialmente se as transações internas forem ordenadas. Se
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não forem, preferirá autonomia de troca para obter o melhor e manter os custos

baixos. No entanto, se desejar ter capacidade interna disponível para manter corridas

longas de produção e operar tão próximo possível da capacidade plena, é

problemático obter produtos de fontes externas,.

A forte preferência por transferências a custo total será extrema quando o produto

final estiver na fase de declínio e produção a custo baixo for a chave para a

competitividade. Quando o preço de mercado for menor do que o custo total, a

unidade compradora preferirá o preço de mercado como preço de transferência a

menos que possa abastecer-se internamente. Além disso, na fase de maturidade, a

unidade compradora desejará uma prioridade na capacidade interna da unidade

fornecedora se não puder atender suas necessidades externamente.

Ambas as unidades

Na medida em que tanto o produto intermediário como o produto final atravessam as

quatro fases do ciclo de vida do produto/processo, as preferências das unidades

quanto à política de preço de transferência mudam ao longo do tempo e mudam com

a tensão inerente ao relacionamento inter-unidades de negócio.

Em termos de política de fornecimento, as preferências da unidade fornecedora

começam com transações ordenadas, mudam para autonomia de troca e retornam

para transações ordenadas. Em contraste, as preferências da unidade compradora

começam com autonomia de troca, mudam para transações ordenadas e retornam

para autonomia de troca. As preferências coincidem somente em alguns poucos

contextos. Em termos de política de precificação, a unidade compradora estará mais

disposta a pagar um preço de transferência que inclua um lucro à unidade fornecedora

quando o produto final estiver nas fases de introdução e de crescimento. Quando

estiver nas fases de maturidade e de declínio, as pressões competitivas e a integração

vertical pelos concorrentes criarão fortes pressões para preferência em receber o

produto intermediário a custo ou ser capaz de se abastecer externamente a preço de

mercado se for menor.
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Considera:ndo tanto as decisões de abastecimento como de precificação, há somente 4

situações em que as preferências de ambos os centros de lucro estarão relativamente

bem alinhadas:

a. quando o produto intermediário estiver na fase de introdução e o produto final

estiver na fase de crescimento

b. quando o produto intermediário estiver na fase de crescimento e o produto final

estiver na fase de introdução

c. quando o produto intermediário estiver na fase de maturidade e o produto final

estiver na fase de crescimento

d. quando o produto intermediário estiver na fase de declínio e o produto estiver

na fase de crescimento.

Em todas as outras situações, a tensão entre as duas unidades quanto à política de

fornecimento e precificação gerará pressões para mudança. A direção desejada da

mudança por si só mudará na medida em que os produtos intermediários e finais

movam ao longo do ciclo de vida do produto/processo. Os administradores devem

estar cientes dessa pressões para entender o conflito que surge sobre o preço de

transferência quando condições alteradas afetam estratégias e políticas de preço de

transferência vigentes. Na medida em que os produtos movam ao longo do ciclo de

vida, a estratégia apropriada modificar-se-á e, também, a política de preço de

transferência apropriada.
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CAPÍTULO 3

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE UNIDADES DE

NEGÓCIO 43

3.1. FUNÇÃO FINANCEIRA COMO UM NEGÓCIO

o objetivo maior de uma companhia é a maximização da riqueza do acionista, que é o

valor presente dos fluxos monetários futuros esperados pela companhia, calculado

com uma taxa de desconto igual à taxa mínima de atratividade. Para essa finalidade,

ela conduz suas operações com base nos recursos fisicos, humanos e tecnológicos

colocados à sua disposição.

o investimento que uma companhia realiza no negócio é constituído de capital de

giro operacional e capital permanente operacional. O primeiro é o valor líquido dos

ativos circulantes e passivos circulantes e o outro corresponde aos ativos

permanentes. Sua gestão e seus custos de manutenção são de responsabilidade da

própria unidade a que pertence o negócio.

A estrutura de investimento da unidade de negócio, que é definida pela proporção de

capital de giro e de capital permanente operacional, e até mesmo o valor global do

investimento variam de acordo com o setor de atuação e linhas de produto.

As características fisicas, a qualidade do produto e as tecnologia utilizada na sua

produção definem a necessidade de capital permanente operacional. Os hábitos, as

necessidades e a capacidade financeira dos clientes, a concorrência, as políticas de

produção, de estocagem e de comercialização, as características dos insumos e dos

produtos elaborados dimensionam o capital de giro operacional.

Na administração eficiente e eficaz dos negócios em termos de rentabilidade, é

fundamental que os gerentes de unidade se atentem ao ônus gerado pelo ciclo

financeiro e pelo montante imobilizado nas operações.

43 No desenvolvimento deste assunto será tomado como referência a tese de doutorado apresendado
por Roberto Fernandes dos Santos ao Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, onde o autor apresenta
uma abordagem de preços de transferênica nas movimentações de recursos financeiros entre
unidades de negócio.
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Esse custo financeiro, que é denominado custo financeiro de gestão, e a taxa de juros

com que é calculado devem ser homogêneos para todas as unidades de negócio da

companhia com nível semelhante de risco operacional. Essa taxa está vinculada ao

custo de capital da companhia, que corresponde ao custo de obtenção dos fundos ou

ao custo de oportunidade de aplicação externa dos recursos, o que for maior.

As fontes de financiamento dos investimentos em capitais de giro e permanente das

unidades de negócio são: recursos provenientes de terceiros (empréstimos e títulos

reversíveis) e de proprietários (ações). Cada uma delas tem diferentes prazos, custos,

limites de concessão e garantias exigidas.

A área financeira de uma companhia tem como atribuições:

a. obtenção e posterior pagamento de recursos financeiros para as operações

normais e aproveitamento de oportunidades rentáveis de novos negócios.

b. administração dos fundos excedentes, decorrentes das diferenças entre os perfis

temporais dos pagamentos e recebimentos relativos às operações e/ou de

necessidades para cobrir eventualidades não previstas de falta de recurso nas

unidades de negócio.

Numa companhia descentralizada, essas funções são geralmente administradas

centralizadamente pela área financeira, que se assemelha a um "banco interno" da

companhia. Essa unidade de negócio compra insumos (créditos e capitais captados) e

vende seu produto (recursos a serem alocados) às unidades de negócio operacionais

da companhia. Seu desempenho é mensurado pela eficácia na alocação de recursos

requeridos pelas várias unidades da companhia, pelo aproveitamento de

oportunidades externas rentáveis de aplicações dos recursos sobrantes e,

principalmente, pelo custo dos recursos captados comparativamente aos padrões de

custos e às possibilidades de tomada de recursos.

Os motivos que justificam a centralização da área financeira são:

a. menor custo de financiamento nas captações junto ao mercado financeiro devido

ao maior poder de negociação da companhia globalmente considerada.
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b. melhor resultado financeiro para a companhia, pela alocação de superávits

temporários e sazonais de algumas unidades de negócio para cobertura de

deficits temporários ou sazonais de outras unidades operacionais.

c. características específicas dos mercados e instrumentos financeiros, que toma a

administração financeira muito diferente da administração dos negócios

operacronais.

d. comparabilidade dos desempenhos das unidades de negócio operacionais, pela

uniformização de custos dos recursos financeiros, vinculado ao custo da

companhia globalmente considerada.

e. recursos limitados e custos diferenciados requerem priorização de investimentos

das unidades de negócio, que disputam por esses recursos.

3.2. ESTRUTURA DE CAPITAL E CUSTO DOS RECURSOS FINANCEffiOS

Em princípio, deve haver uma compatibilidade entre o perfil de prazo de vencimento

da estrutura de financiamento da companhia com o perfil de prazo de recuperação do

capital empatado da estrutura global de investimento das unidades de negócio para

que não ocorram desequilíbrios financeiros que, provavelmente, ocasionarão perdas

para a companhia.

$
componente variável
do capital de giro

financiado por
capital permanente fundos de longo prazo

I__ ~.~ T~~~.
tempo

Figura 3.1. Capital de giro e capital permanente
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Se ativos de caráter variável forem financiados por fundos permanentes ou vencíveis

no longo prazo, podem ocorrer sobras temporárias devido à sua inflexibilidade ao

volume das operações. Provavelmente essas sobras serão aplicadas com rendimento

inferior ao seu custo e, portanto, a companhia incorrerá em perdas financeiras.

Por outro lado, se o investimento em capital permanente e componente fixa do capital

de giro forem financiadas por fundos de curto prazo, haverá necessidade de sucessivas

renegociações dos mesmos, uma vez que o capital permanente e a componente fixa

do capital de giro convertem-se em recursos financeiros de forma gradual. Nesta

situação a companhia provavelmente também incorrerá em perdas financeiras devido

às dificuldades em renegociações sucessivas e juros oscilantes dados aos aspectos

conjunturais e/ou situação financeira da companhia ao longo da vida do investimento.

Eventualmente, ocorrerá da harmonização quanto aos prazos e estruturas de

investimento e de financiamento ser inviável no curto prazo. Isto acontecerá quando

for dificil e/ou caro obter certos tipos de fundos devido às condições do mercado

financeiro ou da companhia e houver diferentes opções de captação que satisfaçam

em montante e custo as necessidades da companhia. Esse desbalanceamento será

rompido no curto prazo até que a situação mude e capte-se no mercado novos

recursos ou amortize-se certas dívidas, objetivando a recuperação do equilíbrio.

A incerteza da existência de recursos financeiros gerados pelas operações, em

montante suficiente para saldar os juros e amortizações dos recursos tomados de

terceiros para a realização de investimentos, depois de recebidas todas as receitas e

pagas todas as despesas relacionadas às operações, corresponde ao riscofinanceiro.

Ele tem três determinantes fundamentais: nível de endividamento, a estabilidade e o

montante de fluxos de caixa decorrentes das operações. Isto significa que uma

companhia com alto nível de endividamento, porém com fluxos monetários

operacionais significativos e estáveis, tem um risco financeiro menor do que outras

com endividamento baixo, mas com dificuldade maior em saldar seus compromissos.

o risco financeiro, de certa forma, vincula-se ao risco operacional da companhia,

pois depende também da performance econômica da unidade de negócio. O risco

operacional de um negócio, especificamente, relaciona-se à incerteza quanto à

cobertura aos custos operacionais fixos pela contribuição marginal gerada pelas
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operações da unidade. Está associado ao grau de dispersão e à forma de distribuição

das probabilidades de ocorrência de receitas e despesas operacionais.

o índice de cobertura de serviço da dívida é um indicador contábil do risco financeiro:

Lajir(1- %IR)
juros( 1-%IR) +amortizacoes

onde

Lajir: lucro antes de juros, imposto de renda

juros e amortizações: desembolsos a serem efetuados pela companhia no período

em análise

% IR: alíquota de I.R.

Se o índice de cobertura de serviço da dívida for igual ai, os resultados das

operações são aproximadamente suficientes para saldar o serviço da dívida no

período. Menciona-se aproximadamente, pois as receitas e despesas geralmente não

coincidem com as entradas e saídas monetárias correspondentes às mesmas. Além

disso, é necessário computar a incerteza de realização do resultado operacional para

se avaliar se esse índice é bom ou ruim.

Os investimentos devem propiciar rendimentos que, ao menos, excedam o custo dos

recursos aplicados nas operações da companhia. É a taxa mínima de retorno que a

os vários investimentos da companhia devem atingir para maximizar a riqueza do

acionista.

Ela é avaliada sob dois aspectos:

custo de captação: custo ponderado de recursos obtidos de terceiros e dos

acionistas

. custo de aplicação: rendimento máximo obtido pela aplicação externa de recursos

da empresa, isto é, o custo de oportunidade da aplicação externa mais rentável.
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o maior destes custos corresponde à taxa mínima de atratividade, pois é a taxa de

retorno mínima que torna atrativo à companhia e , portanto, aos acionistas, o

investimento nas operações.

o custo de obtenção de recursos para financiar os investimentos da companhia é a

média ponderada entre o volume de cada fonte de recurso e o seu custo específico.

o custo da estrutura de financiamento da companhia altera-se em função de

mudança na estrutura de financiamento ou no custo do financiamento. Este último

varia de acordo com aspectos conjunturais do mercado financeiro e com a situação

econômico-financeira da companhia.

A determinação da composição da estrutura de financiamento da companhia deve ser

desenvolvida sobre uma estrutura idealmente equilibrada de longo prazo, pois no

curto prazo, a estrutura de financiamento adicional será muito diferente daquela já

existente na companhia, por dificuldade de captação ou por aproveitamento de

recursos com custos momentaneamente mais baixos. Se esse ajuste não for efetuado,

a companhia aprovará certos investimentos no momento da captação mais barata e

depois, quando a estrutura voltar ao padrão normal, recusará outros investimentos

com rentabilidade maior do que as anteriormente aprovadas.

o custo das principais fontes definanciamento são:

a. Empréstimos bancários: corresponde à taxa de desconto que iguala os recursos

recebidos de terceiros ao valor presente dos pagamentos de juros e principal, líquidos

de imposto de renda sobre eles.

ke= j(l-r)

onde

ke: custo dos empréstimos bancários

j: taxa niminal de juros dos empréstimos

r: alíquota de IR da empresa
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b. Ações ordinárias

o preço de mercado de uma ação ordinária é o valor do fluxo de rendimentos

esperados, constituído de dividendos pagos em dinheiro e de um valor final de

realização da ação, descontados à taxa de mercado apropriada para as características

de risco da firma.

~ o, i;
p o = L.. 11 + -'-I ----"'----

t=1 L(1+k) L{1+k)
p=1 p=1

onde:

ko: custo da ação ordinária

Po: preço corrente da ação ordinária no mercado, acresceido dos seus custos de

lançamento

Pn: idem para o momento n

DI: dividendos esperados no momento t

Obtém-se o custo do capital próprio ko através da resolução da equação. Quando uma

empresa não julga relevante distribuir dividendos, o retorno baseia-se principalmente

na expectativa de aumento futuro do preço da ação no mercado.

Como os acionaistas se expõem ao risco operacional, diferentemente de terceiros

(pelo menos não diretamente), normalmente o custo dos recursos próprios de uma

companhia supera o custo médio ponderado de capital.

c. Ações preferenciais

Ação preferencial é um título com direito prioritário em relação aos acionistas

ordinários. Como não possui prazo de vencimento e como seus dividendos são

preferenciais, seus custo apresenta a seguinte representação:

k=!2
p P

p

onde:



130

kp: custo da ação preferencial

Pp: valor líquido dos recursos proporcionados pela emissão de ações preferenciais

D: dividendo preferencial anual

d Lucros retidos.

Se os lucros não fossem retidos, os acionistas encontrariam no mercado ações de

companhias que pagariam o rendimento normal para o nível de risco da atual empresa.

Como o dividendo que o acionista recebe é líquido do imposto de renda, o custo de

capital de lucros retidos k, é o da ação ordinária, líquido do imposto de renda médio

sobre os dividendos recebidos pelos acionistas.

onde:

kd: custo do lucro retido

ko: custo da ação ordinária

r: alíquota de IR incidente sobre o dividendo que o acionísta recebe

e. Títulos conversíveis

São tratados como um tipo de financiamento mediante capital próprio diferido.

Seu custo é a taxa de desconto que iguala os pagamentos esperados de juros líquidos

de impostos e do valor de conversão do título em ação da empresa.

onde:

Bo: valor corrente de mercado do título conversível

I: valor pago no período t

r: alíquota de IR da empresa

n: período de perspectiva dos investidores para a realização da conversão

Pn: preço de mercado esperado para a ação em t=n

C; coeficiente de conversão (número de ações em que o título é permutável)
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o custo de oportunidade da companhia globalmente considerada é a taxa mínima de

atratividade para o capital empregado nas operações da companhia como um todo, ou

seja, é o rendimento mínimo que o conjunto de investimentos na companhia deve

gerar para que o retorno sobre o capital utilizado seja aceitável pelos acionistas.

A taxa mínima de atratividade, pelo menos no conceito de custos dos recursos

obtidos, corresponde ao custo marginal do custo ponderado dos recursos obtidos, que

é crescente com o nível de investimentos da companhia.

taxa de
retorno

----i::==:::-------custo marginalde capital
' .retorno do investimento

valordo investimento

Figura 3.2. Retorno do investimento e custo marginal do capital

A companhia hierarquiza, de forma decrescente, os investimentos planejados pelos

respectivos níveis de retorno esperado (de forma decrescente). Quanto mais ela

investir, o retorno obtido pela aplicação dos recursos obtidos será menor, podendo

ocorrer do rendimento médio do conjunto de investimentos decrescer.

Os fornecedores dos recursos encarecerão seus empréstimos e/ou aplicações para a

companhia realizar os investimentos adicionais, uma vez que a rentabilidade média do

conjunto de investimentos na operações é decrescente. Isto significa que o custo de

obtenção de recursos financeiros será crescente, pelo menos dentro da escala de

operações da companhia e mantidas as proporções idealmente equilibradas dos fundos

na estrutura de financiamento. Logo a taxa de retorno exigida sobre os investimentos,

ou seja, o custo marginal o capital, será crescente com o aumento dos investimentos

requeridos.

A figura 3.2 mostra que a taxa de corte de implementação de investimentos é

crescente com o aumento dos investimentos requeridos devido ao custo unitário
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crescente imposto pelas fontes para ceder mais recursos. Este incremento corresponde

ao custo marginal do custo de capital empregado nas operações da companhia.

Diferentes tipos de investimento têm diferentes riscos e, portanto, diferentes custos.

Em função das diferenças de risco e diferenças no retorno oferecido, deverá haver

taxas mínimas de atratividade individualizadas para os diversos tipos de investimento

existentes na companhia. Essas taxas serão crescentes com os riscos e com a

previsilbilidade dos retornos esperados. Por exemplo, risco de investimento em capital

permanente é maior do que em capital de giro operacional. No próprio capital

permanente há diferenças nos riscos, associadas a diferentes incertezas. Por exemplo,

o investimento em reposição fabril é mais seguro do que investimento em expansão da

capacidade produtiva dos produtos existentes e investimento em expansão em

produtos existentes é mais seguro do que investimento em lançamento de novos

produtos.

A companhia usa um composto de recursos de terceiros e próprios para

financiamento de suas operações. Quanto maior for o uso, na estrutura financeira, de

recursos de terceiros com custo mais baixo do que o retorno médio das operações,

aumenta o retorno dos recursos próprios. Denomina-se alavancagem financeira esse

efeito do lucro por unidade de recurso próprio variar mais do que proporcionalmente

em relação à alteracão de lucro operacional decorrente do novo investimento.

Uma elevação do nível de endividamento aumenta o risco financeiro da companhia,

ocasionando elevação dos custos dos recursos e neutraliza parte do efeito benéfico da

alavancagem.

Na avaliação de maior nível de endividamento objetivando-se alavancagem, analisa-se

a capacidade do fluxo monetário das operações de pagar o serviço da dívida. Quanto

maiores e estáveis forem esses fluxos, a companhia terá maior capacidade de

endividamento, uma vez que seu risco financeiro será menor.

o grau de alavancagem financeira mede a elasticidade do resultado final por unidade

de capital próprio em relação ao resultado operacional. É o indicador do efeito da

alavancagem, mudando-se a estrutura de financiamento.
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GAF = Variação % do lucro por unidade de capital

Variação % do resultado operacional

Se esse índice for maior do que 1, os acionistas terão resultados maiores com o

aumento do endividamento da companhia.

3.3. NECESSIDADES DE RECURSOS FINANCEffiOS NA COMPANHIA

Como foi previamente mencionado, as operações de uma companhia realizam-se

apoiadas em recursos fisicos, humanos, financeiros e tecnológicos colocados à

disposição das unidades de negócio. Eles constituem o capital de giro e permanente

da empresa.

Esses recursos oscilam de acordo com a dinâmica das operações e grau de certeza

quanto aos momentos de ocorrência e de grandeza dos valores de pagamentos e

recebimentos. Tal fato ocasiona, a nível de unidades de negócio operacionais,

excedentes e faltas monetárias, que podem se agravar ou compensar a nível

companhia consolidada, dependendo das coincidências ou deslocamentos entre os

perfis de oscilação dos fluxos monetários das unidades operacionais. Geram-se fluxos

monetários entre as unidades de negócio operacionais e financeira e o mercado

financeiro.

Cabe à área financeira, portanto, tomar decisões e ações rápidas quanto às

transferências induzidas de fundos entre unídades operacionais, obtenção e aplicação

de recursos financeiros externamente e manutenção de uma reserva de

disponibilidade que dê segurança à empresa quanto à solvência e lucratividade das

operações.

Considerando-se que o capital de giro está diretamente relacionado ao nível das

operações e, portanto, ao ciclo financeiro dos produtos das unidades de negócio

operacionais, o investimento nesse Ítem realiza-se com maior frequência do que em

capital permanente. Essa frequência maior eleva os custos de obtenção de recursos,

por unidade de capital, em relação às grandes captações periódicas para financiar o

capital permanente.
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Os fatores que determinam o nível de capital de giro operacional são:

a. Conjuntura inflacionária. Neste contexto, os preços de todos os Insumos e

produtos elevam-se constantemente. O equilíbrio entre pagamentos e

recebimentos dá-se com as operações normais ou, se esta não for suficiente,

com captação externa de recursos.

b. Sazonalidade. Muitos negócios apresentam sazonalidade em suas operações,

afetando, portanto, a componente variável do capital de giro operacional.

c. Ciclos periódicos. Certas atividades de negócio têm a intensidade de suas

atividades variando; de maneira repetitiva, em intervalos de tempo de média ou

longa duração. A componente variável do capital de giro operacional é afetada

por esses ciclos, mas também a componente permanente do giro também será

afetada, dependendo da duração.

d. Crescimento a longo prazo. Pode ser penetração em novos segmentos de

mercado, completar as linhas de produtos, a substituição de produtos ou

equipamentos em obsolescência, a verticalização em relação às fontes de

insumos e canais de distribuição e outros. Isto requer investimento significativo

no capital permanente.

Ocorre também um aumento abrupto, num intervalo curtíssimo de tempo, de

capital operacional de giro, tanto fixo como variável. Isto causa desequilíbrio de

disponibilidade, exigindo uma captação rápida de recursos que será mais

onerosa do que a normal.

e. Políticas administrativas. Elas determinam certos limites e determinadas

condições para os diversos itens do capital de giro, objetivando a maximização

de resultados e manutenção das operações dentro de limites estabelecidos.

f. Tecnologia de processo e escala de produção. Esses fatores afetam tanto a

componente variável como a fixa do capital de giro.

Os saldos em caixa e em bancos, sem qualquer rendimento, devem se restringir ao

mínimo necessário para enfrentar pagamentos imprevistos e de pequeno valor,

comuns na operação.
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Linhas de crédito automáticas e empréstimos bancários de curtíssimo prazo, apesar de

serem mais caros do que empréstimos de captação planejada, não deixam de ser uma

alternativa para a unidade financeira, desde que estejam disponíveis no momento tão

logo sejam necessários e que as operações, nas quais são aplicados, propiciem um

retorno que compense os custos da captação.

A manutenção de aplicações financeiras de caráter temporário e de fácil e rápida

conversão, desde que a situação financeira da companhia permita, é o meio mais

comum para enfrentar oscilações de sobras e faltas monetárias na companhia. Oferece

grande segurança quanto à manutenção do valor real do principal e propicia, também,

alguma rentabilidade.

3.4. CICLO DE VIDA DOS NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE

PORTFÓLIOS

3.4.1. Ciclo de vida

O conceito de ciclo de vida no contexto de negócios será abordado neste tópico, não

se restringindo apenas ao nível de produto, como foi feito anteriormente no capítulo

2. Posteriormente, será relacionado ao conceito de portfólio.

A continuidade de uma companhia estruturada em unidades de negócio dá-se pela

manutenção ou expansão do conjunto de seus negócios, que tem unidades em várias

fases do ciclo de vida.

Cada negócio tem um período de vida, desdobrado em estágios de acordo com as

características de mercado, produto, processo e resultados econômico-financeiros

obtidos.
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Figura 3.3. Ciclo de vida do negócio

1. Introdução. Após o lançamento dos produtos que compõem o negócio, o nível

operacional cresce lentamente e os resultados operacionais geralmente são negativos.

Isto ocorre em função do nível elevado de dispêndios necessários para o lançamento

dos produtos relativamente ao baixo volume de produção.

2. Crescimento. Na medida em que a aceitação dos produtos aumenta, o nível

operacional se eleva a taxas crescentes, bem como os resultados operacionais.

Nas fases de introdução e de crescimento, o negócio consome recursos financeiros da

companhia, provenientes de outros de negócios e/ou mercado financeiro.

Os investimentos são de expansão, ou seja, obtenção e/ou ampliação da unidade

fabril, novas máquinas, lançamento e consolidação dos produtos no mercado.

3. Maturidade. Apresenta duas fases:

a primeira fase: crescimento das operações em termos absolutos, porém a taxas

decrescentes na medida em que conquista parcelas maiores de clientes potenciais

. a segunda fase: taxa de crescimento decrescente e volume em declínio.

O comportamento do nível operacional é acompanhado pelos resultados operacionais

e, com um aumento de gastos mercadológicos na tentativa de reversão da situação,

pode-se ter uma aceleração de queda.

Os investimentos passam a ser de reposição e de manutenção, de risco e montantes

menores.
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4. Declínio. Queda acentuada do nível operacional e aumento cada vez maior do

prejuízo.

No contexto da administração de negócios, deve-se ter acumulação interna de

resultados financeiros correntes para financiar os investimentos necessários aos

negócios, que se encontram em vários estágios de seu ciclo de vida, ou seja, os

negócios no estágio de maturidade devem gerar recursos que financiem total ou em

grande parte as necessidades de investimentos dos negócios em introdução e em

desenvolvimento da companhia.

Na fase de expansão de um negócio, o crescimento deve ser equilibrado,

interrelacionando montante investido, perfil da estrutura de financiamento e geração

interna de fundos

Dessa forma, não se desequilibra a estrutura de financiamento adequada da

companhia, pois, caso contrário, ela enfrentará dificuldades na captação de recursos

no mercado financeiro, quer pela limitação dos montantes, quer pela elevação de

custos financeiros em decorrência de níveis crescentes de risco da companhia. A

disponibilidade de recursos financeiros próprios é fundamental para a manutencão de

uma estrutura de financiamento adequada.

A administração do risco financeiro, portanto, é fundamental. Quando dois ou mais

negócios apresentam reduzido grau de correlação entre fluxos monetários

operacionais, o risco financeiro da companhia é menor do que o de cada negócio

individualmente, facilitando, portanto, a obtenção de recursos no mercado financeiro.

No caso de companhias verticalizadas, o risco financeiro será maior do que o das

partes.

3.4.2. Portfólio de negócios

A análise de portfólios de negócios, denominado Modelo BCG, foi desenvolvida na

década de 70 por Boston Consulting Group, uma empresa de consultoria americana

especializada em estratégia empresarial e institucional.
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Este modelo objetiva a análise e a administração estratégica de empresas estruturadas

em unidades de negócio, ao estabelecer parâmetros que ajudam a decidir em que

negócios investir e de quais obter fundos.

o modelo baseia-se na premissa de que em situação estável de mercado, quanto mais

alta for a participação relativa de mercado de um negócio, sua lucratividade tenderá a

ser maior e também o fluxo de caixa gerado pelas suas operações em função de

ganhos de escala e experiência. Além disso, pressupõe-se que quando o crescimento é

rápido requerem-se maiores investimentos do que quando o crescimento é lento.

A análise de portfólio tem como fundamento duas matrizes: a matriz de crescimento-

participação e a matriz de crescimento-ganho.

A matriz de crescimento-participação é construída sobre um diagrama cartesiano,

com o eixo horizontal representando a participação relativa no mercado e o eixo

vertical a taxa de crescimento do negócio. Cada negócio é posicionado na matriz de

acordo com sua posição relativa de mercado e sua taxa de crescimento. Os negócios,

associados a um mercado bem definido, são representados por círculos cujos

diâmetros são proporcionais aos respectivos faturamentos do período em análise

Representa-se, geralmente, a participação relativa de mercado em escala logarítmica,

plotando em ordem decrescente no eixo horizontal. Quanto mais próximo do eixo

vertical, maior será a sua participação no mercado. A taxa de crescimento refere-se à

taxa de crescimento do faturamento do negócio.
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Figura 3.4. Matriz crescimento-participação

A matriz foi dividida em quatro quadrantes por uma linha intermediária horizontal de

taxa de crescimento do negócio igual a 10% e uma linha intermediária vertical de

participação relativa de mercado igual a 1,0. Assim sendo, os negócios com elevado

crescimento (mais de 10%) estão nos 2 quadrantes superiores e os com baixo

crescimento (menos de 10%) nos inferiores. Os negócios com grande participação

relativa de mercado (acima de 1,0), que são líderes únicos em seu mercado estão nos

dois quadrantes do lado esquerdo e os com pequena participação (abaixo de 1,0)

estão nos dois quadrantes do lado direito da matriz.

Na matriz de crescimento-ganho, tem-se o eixo horizontal que representa a taxa de

crescimento do negócio (eixo vertical da matriz anterior) e no eixo vertical tem-se a

taxa de crescimento anual do mercado em que se insere o negócio.
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Figura 3.5. Matriz de crescimento-ganho

A diagonal que sai da origem dos eixos horizontal e vertical divide o diagrama

cartesiano em duas partes. Os negócios que se encontram abaixo/à direita da diagonal

(faturamento do negócio cresce mais do que o faturamento do mercado

correspondente) estão aumentando a sua participação nos seus respectivos mercados

e os negócios que se encontram acimalà esquerda da diagonal estão perdendo

mercado.

Além disso, há a linha vertical do máximo crescimento auto-sustentável, que indica a

taxa de crescimento máximo sustentável do conjunto de negócios em que o total de

investimentos iguala-se ao total de recursos gerados internamente nas unidades de

negócios da companhia.

c= T (RO- j)xd+ROxd
p

onde

C: taxa de crescimento máximo sustentável

T: capital de financiamento de terceiros da companhia

P: capital próprio da companhia

d: taxa de retenção de lucros da companhia

RO: retorno operacional do capital investido na companhia

j: taxa de juros do capital de terceiros



141

Interpretando-se a Figura 3.5., tem-se que os negócios 5, 6 e 7 estão próximos à

diagonal, o que significa que estão mantendo sua participação no mercado (pela

matriz anterior, 5 e 6 lideram seus mercados correspondentes). Os negócios 2, 3 e 4

(o negócio 4 é líder) encontram-se abaixo/à direita da diagonal e, portanto, estão

ganhando participação em seus mercados. Aqueles negócios que estão acima/à

esquerda da diagonal, 1 e 8, estão perdendo participação.

A análise de portfólio apresenta a seguinte caracterização para os negócios:

"Cash-cows'': são os negócios com reduzida taxa de crescimento de faturamento e

líderes em seus mercados. Tipicamente geram fundos, pois apresenta baixo nível de

investimento e gera um fluxo monetário operacional significativo. São os negócios no

estágio de maturidade.

"Stars'': são os negócios com elevada taxa de crescimento e líderes em seus

mercados. São grandes geradores e grandes consumidores de recursos financeiros.

São geradores pela liderança que ocupam em seus mercados e consumidores pelo

crescimento rápido de suas operações. São os negócios em estágio de crescimento ou

início de maturidade. Dependendo da confrontação de seus fluxos monetários

operacionais com suas necessidades de investimento, podem ser ou não auto-

suficientes financeiramente.

"Question-marks": são os negócios que, por apresentarem rápido crescimento

operacional, requerem muito investimento e, por apresentarem baixa participação

relativa de mercado, têm lucratividade baixa. Geram poucos fundos em suas

operações. São os negócios em estágio de crescimento e fortes consumidores de

recursos financeiros.

"Dogs": são negócios que apresentam crescimento lento e reduzida participação de

mercado. Seu fluxo monetário operacional é modesto, mas por crescerem pouco ou

nada, quase não requer investimento. São negócios no estágio de declínio ou em final

de maturidade e podem ser ou não auto-suficientes financeiramente, porém em

pequeno montante.

Compatibilizando com o conceito de ciclo de vida do negócio tem-se:
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. em crescimento: "question-marks" e parte dos "stars''. na maturidade: "cash-cows'' e

parte dos "stars"

. no declínio: "dogs" e alguns "cash-cows".

Alto

"Stars" "Question-Marks"
* ?

Fluxo monetário Fluxo monetário
positivo ou negativo Negativo

modesto

~
fundos
.:

Fluxo monetário Fluxo monetário
positivo positivo ou negativo

modesto
$ X

"Cash cows" "Dogs"

Uso de caixa
(taxa de cresc.negócio)

Baixo

A~ Bffi~

Geração de caixa (Participação relativa de mercado)

Figura 3.6. Geração e utilização de fundos

Críticas têm sido feitas quanto à validade das premissas do modelo, isto é, sobre as

relações existentes entre crescimento, grau de liderança, investimentos, fluxo de caixa

operacional gerado dos negócios. No entanto, as situações incompatíveis com as

premissas não são numerosas e não invalidam o modelo.

Numa análise de portfólio, é importante avaliar as especificidades dos negócios e

realizar os devidos ajustes nas conclusões obtidas da aplicação do modelo.

No portfólio de negócios, os investimentos selecionados devem ser financiados por

recursos próprios e de terceiros de forma compatível com a estrutura de

financiamento ideal da companhia. Na análise de portfólios, a continuidade a longo

prazo da companhia é mantida compondo-se os negócios de tal forma que os recursos

financeiros gerados por suas operações atendam completamente a parcela de recursos

próprios necessários para a contínua revitalização do portfólio.

Dessa forma, num portfólio deve haver uma proporção de "cash-cows" e "stars" que

possibilitem o auto financiamento a curto e a longo prazos a nível companhia, uma vez

que apresentam elevada lucratividade e, por conseguinte, uma maior geração de
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recursos. São eles os responsáveis pela continuidade da companhia, uma vez que os

"cash-cows" são os geradores de caixa de hoje e os "stars" se constituirão nos

prováveis "cash-cows" do futuro, ao atingirem sua maturidade. Isto significa que o

domínio de mercado, que é típico de "cash-cows" e "stars", é fundamental na

administração de portfólio de negócios.

Os "question-marks'' devem ser classifioados de acordo com o potencial próprio e

condições financeiras da companhia para se tornarem "stars" ou não. Após o

atendimento das necessidades dos "stars", os recursos financeiros sobrantes dos

"cash-cows" destinar-se-iam para os "question-marks" promissores. Os "question-

marks" sem perspectiva, por falta de investimentos para seu crescimento, senam

convertidos em "dogs" no médio prazo ou eliminados no curto prazo.

Os "dogs" podem também ser classificados de acordo com o potencial de geração de

caixa. Há aqueles que geram fluxo monetário líquido positivo, ainda que modesto, e

os outros. Estes devem ser eliminados do portfólio de negócios e os primeiros devem

ser mantidos enquanto não dispuser de alternativa melhor para o uso do resultado

financeiro de seu desinvestimento.

De forma semelhante ao MAP (Manager' s Analytical Plane) apresentado previamente

no capítulo 2, quando se discute o relacionamento entre o estratégia (integração

vertical e diversificação) e a política de preço de transferência ideal, a análise de

portfólio auxilia na avaliação de evolução ideal dos negócios numa companhia

estruturada por unidades de negócio. Isto está demonstrado na Matriz de

crescimento-Participação da figura 3.7.
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Figura 3.8.
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Figura 3.8. Distribuição ideal de portólio
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. os "question-marks" que recebem recursos para investimento localizar-se-iam bem à

direita da diagonal - aumentando a participação em mercado fortemente crescente- na

faixa de alto crescimento de mercado; aqueles que não investem ficariam à esquerda -

diminuindo participação - da diagnonal, na faixa de alto crescimento de mercado,

porém com crescimento mínimo de negócio .

. os "dogs" ficariam próximos do eixo de crescimento zero do negócio, na faixa de

baixo crescimento de mercado, em função da total inexistência de investimentos nos

mesmos.

3.4.3. Estratégias a serem adotadas na administração de portfólio

Na administração de portfólio, uma companhia estruturada em unidades de negócio

que têm seu ciclo de vida, terá quatro estratégias dentro do conceito de auto-

suficiência financeira do modelo BCG.:

1. Buscar o domínio. Objetiva a lucratividade a longo prazo e concretiza-se com o

crescimento maior do negócio comparativamente ao líder e aos outros negócios que

também disputam o domínio. O tamanho do mercado e a diluição concorrencial são

fatores importantes na busca do domínio.

Geralmente, esta estratégia implica em investimentos vultosos em mercados com alto

crescimento e ganhos significativos em eficiência operacional em mercados com

crescimento lento.

É apropriada para negócios em crescimento. O dilema refere-se à troca de lucros no

horizonte de curto prazo por de longo prazo e, portanto, as empresas imediatistas

raramente adotam essa estratégia.

2. Manutenção de participação. Implica crescer como o mercado e objetiva a

preservação de uma situação existente e desejável do negócio, em termos de

lucratividade e capacidade financeira e, nos casos em que os concorrentes principais

estiverem investindo menos do que o apropriado, conquistar o domínio do mercado.
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Ocorrerá também em negócios bem situados mercadológica e finaceiramente em

mercados com rápido crescimento quando faltar recursos financeiros para financiar o

seu crescimento.

É indicada para negócios em estágio de maturidade.

3. Maximização de geração de caixa curto prazo. Uma redução bem planejada no

volume operacional conduzirá a um aumento na geração de caixa de seu negócio por

conduzir a desinvestimento no capital de giro e, algumas vezes, até de capital

permanente, liberando recursos que serão investidos em negócios mais atrativos para

a companhia.

É apropriada para negócios em estágio de declínio, sem condições de recuperação e

para negócios em crescimento que não tenham potencial mercadológico ou que

estejam limitados para crescer por escassez de fundos da companhia.

4. Descontinuidade de um negócio. É indicada nas seguintes situações:

· para negócios, que por não disporem de recursos ou potencial de crescimento ou de

manutenção, apresentam geração de caixa negativo.

· para negócios cuja desimobilização libere recursos para serem melhor aplicados em

outros negócios da companhia.

· situação de disputa muito acirrada no mercado que conduz a desgaste das margens

do negócio, irreversível ou por período muito longo, conduzindo a níveis não

rentáveis

negócios problemáticos que tomam mars tempo da administração do que sena

justificável pelos seus resultados.

Cada tipo de negócio terá uma estratégia mais adequada, considerando a dinâmica do

mercado e os negócios deslocarão na Matriz de Crescimento-Participação.

1. "Question marks".

· se o negócio for competitivo e houver recursos para sustentar seu crescimento:
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.. ganhar participação para conquistar o domínio através da conquista de novos

clientes, tornando-se um "star".

.. manter posição com boa lucratividade. Esta estratégia dificilmente conduz o

"question mark" a uma lucratividade atrativa a longo prazo, exceto se a

participação estiver próxima da liderança, ou seja. partipação relativa próxima de

1,O. A expansão à mesma taxa de mercado em crescimento elevado requer

investimentos em níveis que dificilmente os resultados justificariam .

. se o negócio não tiver potencial de crescimento ou se tiver potencial e não dispuser

de recursos para crescimento: maximização da geração de caixa no curto prazo

através de liberação de capital, principalmente de giro. Entretanto isto conduzirá a

uma situação insustentável se o crescimento do mercado continuar elevado. Deve-se

transformá-lo em "dog" se houver reversão de crescimento de mercado para

crescimento lento. No primeiro caso, recomenda-se a estratégia de descontinuidade

do negócio.

2. "Stars". Para garantir o domínio em mercado de alto crescimento recomenda-se

as estratégias de manter ou aumentar a participação de mercado.

Se o aumento da participação de mercado ocorrer pela conquista de novos clientes e

não pelo deslocamento de compradores atuais da concorrência, os beneficios

esperados serão superiores aos custos de expansão e, portanto, esta estratégia deve

ser adotada.

Se o aumento da participação de mercado não for atrativo, a estratégia deve ser de

crescimento com o mercado, possibilitando o negócio tornar-se um gerador razoável

de fundos, embora não tão significativo quanto os "cash cows".

3. Cash-cows". Manter o domínio de mercado e a geração de caixa operacional. A

manutenção estabilizada da participação de mercado é recomendada, pois o ganho de

participação em mercados de crescimento lento pode ocorrer tirando clientes dos

concorrentes a um custo elevado comparativamente face os beneficios gerados.
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. "dogs'' próximos aos "question-marks" devem adotar a estratégia de reposicionar

para crescimento mínimo, podendo gerar fundos através do desinvestimento,

principalmente de capital de giro .

. "dogs" próximos dos "cash-cows"

.. se tiverem recursos: devem buscar o domínio

.. se não dispuserem de recursos e

...se os "dogs" gerarem caixa líquido positivo, recomenda-se a estratégia de

manutenção de mercado

... se a geração de caixa através do desinvestimento for mais interessante, diminuir

a participação de mercado.

A figura 3.9 exibe a evolução estratégica dos negócios para obtenção de um portfólio

equilibrado em relação aos recursos financeiros gerados e utilizados pela companhia

estruturada em unidades de negócio.
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10,0 0,01,0
Participação relativa de mercado

Figura 3.9. Portfólio objetivado
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3.5. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS FINANCEffiOS

A estrutura do Modelo BCG baseia-se em transferências internas de fundos. Isto

significa que a evolução da empresa descentralizada apóia-se no autofinanciamento,

onde as unidades de negócio assumem, temporariamente ou em intervalos longos de

tempo, o papel de fontes ou usuárias de recursos financeiros.

Pela área financeira da companhia descentralizada transitam todas as movimentações

monetárias, sejam com o mercado financeiro, sejam com as unidades de negócio

operacionais.

o fluxo monetário líquido entre a unidade de negócio operacional e a unidade de

negócio financeira pode apresentar a seguinte estrutura:

. fluxo (positivo) da unidade operacional para a unidade financeira: distribuição de

lucro

. fluxo (negativo) da unidade financeira para a unidade operacional: aporte de

capital

Os recursos transferidos terão um custo (financeiro) correspondente à taxa mínima de

atratividade da companhia

Os recursos excedentes resultam de diferenças favoráveis nos montantes e nos perfis

temporais de pagamentos e recebimentos operacionais ou de quedas nos níveis de

itens de giro de uma unidade operacional. Tais recursos excedentes são repassados à

unidade finaceira como se fossem lucros distribuídos da unidade fornecedora de

recursos. É o que ocorre com "cash-cows" e com negócios com forte sazonalidade.

A liberação de capital de uma unidade operacional, para atender a requisições de

recursos da unidade financeira, ocorre nas seguintes situações:

. em contexto de dificuldade de captação externa de dinheiro e, até a reversão dessa

situação e sem prejuízo da continuidade da unidade de negócio fornecedora no longo

prazo, o recurso atualmente utilizado em um negócio torne-se mais rentável se

deslocado para outro negócio da companhia.
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. se numa análise de longo prazo for mais interessante o desinvestimento de um

negócio para liberar recursos a serem aplicados em outro negócio operacional ou

devolvê-los às instituições financeiras, aplicadores e acionistas. Exemplo:

descontinuidade de um "dog" para promover um "question-mark" competitivo.

. a captação externa de recursos eleva. o risco financeiro da companhia a nível

insuportável.

3.6. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEffiOS

o custo dos recursos financeiros, denominado taxa mínima de atratividade, que a

companhia como um todo levanta externamente de instituições financeiras,

aplicadores e acionistas para investir em suas operações é o maior valor entre duas

alternativas, a taxa média ponderada das remunerações requeridas pelos detentores

dos recursos e o maior retorno que a companhia obteria investindo em outras opções

além de suas operações. O custo da companhia é obtido pela aplicação da taxa

mínima de atratividade da companhia sobre seu capital empatado.

o custo dos recursos financeiros será alocado às unidades de negócio em função de

suas participações nesse capital e de seu risco financeiro. Obviamente a somatória dos

custos de financiamento de todas as unidades de negócio coincidirá com o custo da

companhia globalmente considerada.

Similarmente à precificação de produtos e de serviços entre unidades de negócio

operacionais, em que a melhor opção é o preço de mercado, nas transferências

internas de recursos financeiros, o seu "preço de mercado", a taxa mínima de

atratividade, será utilizado para capitalizar fluxos monetários e saldos de capital

operacional das unidades de negócio operacionais, sejam fornecedoras ou tomadoras

de recursos.

A taxa mínima de atratividade da companhia globalmente considerada não se altera

por uma realocação interna de recursos entre unidades de negócio, no entanto quando

a unidade financeira requisista recursos escassos de uma unidade operacional, é

necessário um ajuste na taxa mínima de atratividade a ser atribuída às unidades de
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negócio para que a unidade de negócio fornecedora dos recursos não ceda às outras o

seu lucro sacrificado. O resultado descartado pela não utilização dos recursos na

própria unidade geradora constitui-se num custo de oportunidade.

Embora na literatura tradicional do Modelo BCG não se contemplem os custos

internos de oportunidade nas transferências de recursos financeiros entre unidades de

negócio, recomenda-se considerá-los na avaliação de desempenho econômico das

unidades de negócio.

3.6.1. Cálculo do custo de oportunidade

O custo de oportunidade de desinvestimento parcial de uma unidade operacional é

aferido comparando-se a situação dessa unidade após o investimento com a situação

da unidade operando no mesmo nível antes da desmobilização.

Assume-se as seguintes premissas adicionais:

a. a taxa mínima de atratividade é a mesma para todas as unidades de negócio da

companhia com o mesmo risco financeiro

b. o lucro residual da companhia é o mesmo em duas alternativas:

b.l. a unidade operacional cedente opera a um nível mais baixo pelo

desinvestimento e a unidade operacional que obtém os recursos opera ao nível

que poderá ter após o investimento.

b.2. a unidade operacional cedente opera em seu nível original, sem

desinvestimento, e a outra unidade operacional opera ao nível que poderá ter

após o invesimento, recorrendo, portanto, à captação externa.

Através de um processo interativo de tentativas, determina-se a taxa mínima de

atratividade que iguala os resultados residuais de cada unidade operacional, ou seja, a

unidade operacional cedente deve ser recompensada pela diferença entre os seus

lucros residuais nas alternativas (b.I) e (b.2). Este é o custo de oportunidade por

desinvestir.
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3. 6.2. Desinvestimento reversível com continuidade da unidade cedente

a. Empréstimo de período curto e determinado

o desinvestimento parcial de uma unidade de negócio de prazo curto e de duração

determinada para atender a necessidade financeira temporária do portfólio de

negócios corresponderá a um empréstimo que a unidade operacional cedente de

recursos realizará à(s) unidade(s) tomadora(s) de recursos por intermédio da unidade

financeira.

Neste caso, a unidade de negócio operacional será a fonte de recursos de outra

unidade operacional. O custo de oportunidade, que deve ser maior do que a taxa

minima de atratividade da companhia, pois senão o desinvestimento já teria ocorrido,

será o lucro que seria obtido pela unidade operacional cedente pelo uso alternativo de

seu capital desimobilizado.

Na unidade operacional cedente, o empréstimo concedido será um ativo de giro,

porém financeiro. Ele rende juros e, portanto, o resultado da unidade será constituído

de duas parcelas, a primeira operacional e a outra financeira. A base do investimento

da unidade compreenderá o capital operacional (giro e permanente) e o capital

financeiro (empréstimo). Na mensuração do desempenho financeiro da unidade de

negócio operacional, isso equivale à situação em que nenhum desinvestimento teria

sido realizado.

Na unidade financeira, o empréstimo interno constitui-se em passivo financeiro

semelhante àquele assumido com o mercado financeiro, com seu custo sendo

respassado à(s) unidade(s) tomadora(s) de recursos no período.

Qualquer fornecimento de recursos financeiros da unidade financeira para a unidade

operacional cedente de recursos será considerado amortização de empréstimo, ao seu

custo específico igual à taxa mínima de atratividade, até que se liquide o saldo integral

do empréstimo e não será computado como aportes de capital.
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b. Empréstimo sem prazo determinado de liquidação

A precificação de transferências de produtos e serviços entre unidades de negócio

afeta somente os resultados das unidades envolvidas na transação.

Distintamente, na precificação dos recursos financeiros transferidos entre as unidades

de negócio, o mesmo custo financeiro por unidade de capital da companhia global

deve ser assumido por cada unidade de negócio, evidentemente ajustada pelo seu

correspondente risco financeiro. Isto significa que quando novos investimentos

encarecerem o composto de recursos captados pela companhia globalmente

considerada, todas unidades de negócio arcarão igualmente com esse encarecimento e

não somente as unidades operacionais que se beneficiaram dos investimentos.

Tal abordagem impede uma avaliação justa da performance econômica das unidades

de negócio que sacrificaram seus resultados operacionais involuntariamente para que

outras unidades de negócio se beneficiassem. É necessário ajuste na taxa de

capitalização dos fluxos monetários líquidos e nos saldos do capital utilizado nas

operações das unidades de negócio para que seus desempenhos econômicos sejam

avaliados de forma justa e correta e, ao mesmo tempo, obtenham o mesmo resultado

econômico a nível companhia que teriam incidindo a taxa mínima de atratividade

original sobre o seu capital operacional após as desimobilizações de recursos e novos

investimentos realizados.

o primeiro passo é a reavaliação do conceito de custo de oportunidade da unidade de

negócio cedente de recursos. O conceito utilizado até o momento de resultado

operacional sacrificado - o uso alternativo de recursos desmobilizado nas operações

da unidade mantendo a taxa mínima de atratividade original antes da realização dos

novos investimentos - não é adequado no caso de uso dos recursos desmobilizados.

Exemplo:

Uma companhia estruturada em negócios, com taxa mínima de atratividade igual a i,
tem a unidade operacional A atuando a um nível Q de atividade e obtém um resultado

operacional residual de $ 1Oõ/mês. Suponhamos que o nível de investimentos

inadiáveis da companhia conduza a um endividamento acentuado, elevando a sua taxa

mínima de atratividade a um nível elevadíssimo L no curto prazo.
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Se assumirmos a implementação do financiamento externo, a nova taxa mínima de

atratividade L , aplicada sobre o fluxo monetário líquido e os saldos do capital

operacional da unidade A, que não sofreram alteração pelos novos investimentos,

mudará o seu resultado operacional residual para $ 85/mês.

A corporação decide, então, que a melhor alternativa para a companhia é não

endividar-se mais, mas obter os recursos através da desmobilização parcial do capital

operacional empatado na unidade A, revertendo a desmobilização quando a situação

financeira da companhia melhorar. Isto reduzirá o nível de atividade da unidade de

negócio para Q' e o seu resultado operacional residual será de $ 35.

o custo de oportunidade do desinvestimento da unidade A será de $ 50, que é a

diferença entre os $ 85 de resultado obtido com a taxa mínima de atratividade i' para

o nível operacional original Q e os $ 35 calculado com a taxa original i aplicada sobre

o fluxo monetário e os saldos de capital do novo nível operacional Q' da unidade A.

Note que o lucro referencial para lucro sacrificado pela unidade Q será de $ 85 e não

de $ 100 como indicaria uma análise mais superficial, uma vez que implementados os

novos investimentos na companhia, não existirá o resultado de $ 100 para a unidade

A, ou seja, o seu resultado será $ 85 com o financiamento obtido pela companhia no

mercado financeiro ou $ 35 com o financiamento obtido do desempate de parte de seu

capital operacional.

Para avaliação do desempenho econômico, o custo de oportunidade de $ 50 deve ser

mensalmente deslocado das unidades operacionais tomadoras de recursos para a

unidade cedente como pagamento dos recursos concedidos. Essa situação perdurará

até que a unidade operacional mutuante retorne ao nível operacional anterior à

desmobilização de seu capital.

3.6.3. Desinvestimento irreversível

a. Continuidade da unidade cedente

Se a corporação decidir que o desinvestimento é irreversível e a unidade operacional

continuar operando em nível mais baixo, os recursos enviados serão como uma
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"redução de capital" da unidade operacional cedente ao custo de oportunidade de

desinvestimento anteriormente apresentado no caso de desinvestimento reversível sem

prazo pré-determinado, porém com duração limitada até o fim do exercício contábil-

gerencial da unidade de negócio.

Na unidade financeira, essa "redução de capital" operacional será tratada como uma

recuperacão de recursos aplicados nas operações, que é neutralizada a nível da

companhia, pela implementação de novos investimentos em outras unidades

operactonars.

As unidades operacionais que se beneficiam dos novos investimentos assumem os

lucros sacrificados pelo desinvestimento involuntário da unidade cedente.

Esse deslocamento de resultado para a unidade cedente deve durar até o fim do

exercício contábil-gerencial. No entanto, se o desinvestimento já fora orçado, pode-se

optar pela não redistribuição dos lucros sacrificados à unidade cedente já a partir da

data do desinvestimento, ou seja, não haverá o ajuste da taxa minima de atratividade

para capitalização dos fluxos monetários líquidos e dos saldos dos capitais

operacionais de cada uma das unidades de negócio da companhia.

b. Descontinuidde da unidade operacional cedente

Na descontinuidade da unidade operacional para o crescimento de outra ou para a

liquidação de passivos financeiros ou redução do capital próprio da companhia, o

tratamento contábil-gerencial é semelhante a o apresentado para o desinvestimento

irreversível no que se refere à "redução de capital" na unidade operacional e

recuperação de recursos aplicados nas operações na unidade financeira.

Adota-se, no entanto, a taxa mínima de atratividade da companhia como taxa de

capitalização e não o custo de oportunidade do desinvestimento da unidade de

negócio cedente, uma vez que, após o desinvestimento, não se justifica aferir o seu

desempenho sobre uma alternativa de aplicação do capital liberado de suas operações,

dado que a unidade cedente não mais existe.
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3.7. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Uma companhia diversificada tem condições de aproveitar as sinergias potenciais e

reduzir os riscos de seu portfólio de negócios.

o fluxo de recursos entre as unidades de negócio é inerente a uma companhia

divisionalizada. Há unidades de negócio, que através de auto-geração de recursos

decorrentes de suas operações ou desinvestimentos, financiam outras unidades

promissoras considerando uma estrutura de capital equilibrada.

Quando uma unidade de negócio operacional tem excedentes de caixa operacional,

transfere à unidade financeira ao mesmo custo que lhe é cobrado, ou seja, à taxa

mínima de atratividade a ela atribuída pela unidade financeira.

Se, por outro lado, a companhia, visando otimizar seu resultado consolidado, obrigar

uma unidade operacional a gerar recursos adicionais sacrificando seus resultados, esta

deve ser recompensada pelo sacrificio.

o cálculo do custo de oportunidade da unidade cedente é desenvolvido assumindo-se

que:

. o custo de financiamento de todas as unidades deve diferir somente pelo seu risco

financeiro e não por custos de oportunidade operacionais localizados nas

unidades.

. o lucro global da companhia será o mesmo independentemente de recompensar

uma unidade cedente de recurso por deslocamente de resultados obtidos

operacionalmente pelas unidades da companhia.
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CAPÍTULO 4

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

4.1. AS MULTINACIONAIS E O CONTROLE GOVERNAMENTAL

A globalização significa a integração de atividades de negócios além de limites

geográficos e organizacionais.

Envolve a liberdade de conceber, planejar, comprar, produzir, distribuir e vender

produtos e serviços de maneira que ofereça beneficio máximo para a companhia sem

considerar as consequências sobre localizações geográficas individuais ou unidades
. . .orgaruzacronars.

Não existe o pressuposto de que certas atividades devem estar localizadas em certos

lugares ou que os arranjos existentes são invioláveis.

Além disso, a empresa global está pronta para responder às condições de mudança do

mercado e às oportunidades ao reconsiderar suas opções sob uma perspectiva

econômica ampla e ao escolher as alternativas que julgam melhores a longo prazo.

A globalização incorpora a disposição de considerar o fornecimento mundial de partes

que previamente eram fabricadas na fábrica do país, o desenvolvimento de relações

para distribuição e venda através de empresas não relacionadas localizadas em outros

países e o uso de joint ventures como parceiros internacionais para desenvolver e

explorar uma nova tecnologia.

Preços de transferência que ocorrem entre divisões de uma empresa que opera num

país geralmente não gera muita dúvida. Alguns estados ou autoridades tributárias

locais podem considerar que suas receitas tributárias são menores, pois as empresas

transferem lucros para outros estados, mesmo com alíquotas de imposto idênticas. A

acusação de que o preço de transferência é anti-social não é ouvido com frequência

no contexto doméstico.

Preço de transferência é inevitável se a empresa tiver vários centros de lucro em

diferentes países. A economia internacional difere das economias domésticas, uma vez

que ocorre a segmentação extensiva de mercados por alíquotas tributárias, câmbios,
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tarifas e cotas. Essas distinções entre países são mais extensivas e significativamente

mais acentuadas do que as distinções entre as várias áreas regionais de um país.

Uma empresa multinacional administra suas políticas de produção e de

comercialização num mundo caracterizado por diferentes alíquotas internacionais de

impostos, tarifas, taxas de juros, restrições sobre fluxo de capital, regulamentação de

moeda imposta pelo governo hospedeiro e preferências diferenciadas por risco

associados a flutuações de taxas de câmbio estrangeiras, inflação, nacionalização e

outros problemas econômicos e sociais.

É importante que as multinacionais criem um mercado interno, se elas desejarem

evitar esses problemas e quaisquer custos associados a eles.

A alocação de recursos entre subsidiárias domésticas e estrangeiras requer que a

administração central da empresa multinacional estabeleça um preço de transferência

apropriado para atingir certos objetivos.

A dimensão comportamental das recompensas e controles gerenciais deve ser

considerado no problema de determinação de preço de transferência.

o imposto de renda é, possivelmente, o mais importante aspecto do ambiente

internacional de negócios a ser considerado na discussão do preço de transferência. A

diferença imposta nas alíquotas de imposto de renda e como são aplicados em

diferentes países tomam possível uma empresa lucrar com uma seleção adequada da

localização da realização de lucros.

Muitos países modificaram sua legislação tributária visando reduzir ou eliminar o

incentivo de manipulação de preços de transferência decorrentes de diferenciais de

alíquotas de tributos. Essas leis geralmente requerem o uso de preços de mercado

sempre que estiverem disponíveis.

A distribuição de ganhos realizados de economia de impostos atribuíveis a preço de

transferência depende da competitividacle dos mercados das mercadorias e de

mercados de fatores; se os impostos forem adiados, os ganhos serão realizados pelos

consumidores na forma de preços mais baixo.
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É compreensível que as empresas administrem os preços de transferência para

melhorar seu próprio valor de mercado na economia internacional.

Do ponto de vista de empresas multinacionais, os preços de transferência são um

meio para um fim, são utilizados para facilitar decisões sobre a organização de

mercados internos da empresa. Do ponto de vista das nações, os preços de

transferência em si são um problema potencial, principalmente se os governos

acreditam que os preços de transferência estabelecidos não refletem os valores de

mercado aberto.

Por estas e outras razões relacionadas, os interesses das multinacionais e da nação

frequentemente estão em conflito. Esses conflitos surgem da diferença fundamental

nos papéis das empresas e do governo: as empresas são responsáveis pela

administração eficiente de suas operações, enquanto o governo tem a

responsabilidade maior do que a eficiência. As responsabilidades políticas do governo

fazem com que introduzam impostos, tarifas e outras regulamentações para melhorar

o bem estar de certos grupos no Estado.

As multinacionais, neste ambiente de controle nacional, utilizam os preços de

transferência para realocar recursos e redistribuir lucros entre países.

As tarifas alfandegárias constituem um ítem da precificação de transferência que

variam com o valor do item importado e não com a quantidade. A quota de

importação não afeta diretamente os custos, porém limita a empresa de importar tanto

quanto desejar, limitando, portanto, sua amplitude de decisões.

Para o propósito de restringir a ação da multinacional, a quota é preferível à tarifa por

neutralizar a manipulação de preço de transferência pela empresa.

Outros aspectos do ambiente internacional de negócios podem não afetar diretamente

os custos, porém limitam a possibilidade de operar decisões ou riscos presentes, que

não estão explicitamente incorporados no modelo de preço de transferência. Esses

riscos podem ser minimizados, entretanto, por decisões apropriadas de preço de

transferência. Esses fatores, já mencionados anteriormente, são:
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· imposição de controle de moeda. É o controle que o governo exerce sobre o

montante de moeda a ser disponibilizado para transferências de produtos. Um preço

de transferência baixo permite uma empresa importar uma quantidade maior de

produtos.

· necessidade de depósitos antecipados impostos pelo governo hospedeiro é

minimizada por um preço de transferência baixo.

· intimamente relacionado ao conceito de quota de moeda 'está o controle direto de

capital. este tipo de restrição manifesta-se através de : limitação de lucros

repatriados, tal como ocorre na América Latina, ou quaisquer restrições sobre saídas

de capital devido a investimentos estrangeiros. Um preço de transferência apropriado

dá ao administrador da empresa multinacional um meio de atravessar as fronteiras

internacionais

· os riscos percebidos de um país podem ser minimizados ao elevar ou reduzir os

preços de transferência para refletir o ambiente econômico e político no país da

multinacional sem quantificar objetivamente o risco. O risco pode ser uma taxa interna

de inflação muito elevada, possibilidade de desvalorização de moeda ou risco de

expropriação ou nacionalização. Mantido tudo constante, o objetivo mais importante

do administrador da subsidiária é a minimização da exposição do ativo a esses riscos e

o preço de transferência oferece um dos meios de mover ativos de um país para outro.

Esta mesma técnica é igualmente aplicável na mudança de ativos de um país para se

obter se beneficiar de oportunidades mais favoráveis de negócios.

A alta administração corporativa no país de origem e os administradores das

subsidiárias, tanto no mercado doméstico como estrangeiro, devem entender os

objetivos das políticas de preço de transferência em sua organização. Esses objetivos

usualmente estão inter-relacionados.

Um sistema de precificação de transferência internacional deve atingir dois grupos

diferentes de objetivos:

O primeiro grupo inclui:

a. consistência com o sistema de avaliação de performance
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b. motivação dos administradores da subsidiária

c. atingimento da congruência de objetivos

o segundo grupo inclui:

a. redução de imposto de renda

b. redução de tarifas sobre importacões e exportações

c. minimização de riscos de câmbio

d. evitar confito com os governos hospedeiros

e. administração de fluxos de caixa

f. competição em mercados internacionais.

Existe o conflito de congruência entre objetivo da administração da subsidiária e da

corporação no estabelecimento do preço de transferência apropriado. Se o preço de

transferência for muito elevado ou muito baixo, a performance de lucro da subsidiária

será severamente distorcida em relação aos objetivos estabelecidos nas sessões de

planejamento corporativo. Se muito lucro for alocado para uma subsidiária num

determinado país, visando a redução do imposto total da companhia multinacional, é

possível realocar de volta os lucros para outras divisões sem prejudicar tanto a

motivação dos gerentes e programas de necessidades de capital no processo de

planejamento central.

Em termos ideais, o processo de determinação de preço de transferência deve

respeitar o conceito de autonomia das unidades de negócio no planejamento.

Como os preços de transferência não conseguem realizar todos os objetivos

simultaneamente, alguns meios devem ser esquematizados para que os objetivos

múltiplos da empresa sejam otimizados.

4.2. ESTRUTURA DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA

Na busca de uma abordagem de planejamento que melhor atenda aos objetivos de

uma empresa multinacional para a otimização de lucros potenciais via estratégia de
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preço de transferência, Merville e Petty 44 sugerem a programação matemática. Como

a maioria dos relacionamentos de lucro pode ser aproximada por funções lineares, é

apropriado tentar lançar o processo de precificação de transferência num formato

linear.

4.2.1. Abordagem de objetivo único

Na ausência de diferentes restrições econômicas domésticas ou estrangeiras e riscos

de moeda ou nacionalização, a empresa multinacional maximiza seus lucros em

jurisdições de imposto mais baixo e subsequentemente move o capital ou lucro

resultante para outras áreas requeridas do mundo.

Como anteriormente mencionado, dois tipos básicos de rigidez institucional proibem

este procedimento:

· tarifas alfandegárias, quotas e controles de câmbio

· impedimento de fluxo de lucro para fora do país via controle sobre repatriação,

controles sobre moeda e ajustes em diferenciais de alíquotas de imposto, uma vez

que o fluxo tenha ocorrido.

Portanto uma abordagem de programação linear busca a maximização de lucros

globais após o imposto de renda da multinacional, sujeita a restrições institucionais e

de retenção, de forma que o retorno global e objetivos socias e políticos sejam

atendidos. Todas as retrições são consideradas igualmente importantes e a solução

ótima do modelo é obtida aplicando-se o método simplex após a determinação dos

parâmetros. O preço de transferência ótimo é o resultado desse processo.

A confiabilidade das informações do modelo é extremamente crítica por duas razões:

· o modelo de programação linear é determinístico e sem esforço substancial em

análise de sensibilidade não oferecerá confiabilidade para o resultado.

44 MERVILLE, Larry J. e PETIY, J.William. "Transfer pricing for the multinational firm". The
accounting review. Vol LIII, no. 4. October 1978.
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. O grau de interrelacionamento nesta estrutura paramétrica complexa do problema

de objetivo único requer que os parâmetros de informações de entrada sejam

cuidadosamente definidos para que se obtenham soluções possíveis.

4.2.2. Abordagem de objetivos múltiplos

Técnicas de programação linear são incapazes de incorporar objetivos múltiplos.

Além disso, a programação de objetivos não deve ser considerada a única abordagem

para o problema. Por exemplo, análise de decisões de Bayes poderia ser utilizada.

o conceito de programação de objetivos foi bem sumarizada por Killough e Souders

(1973,p.270)45

"Programação de objetivos, como a programação linear é um modelo matemático

linear. No entanto há diferenças significativas entre programação de objetivos e

programação linear. A técnica de programação linear está limitada principalmente a

resolver problemas em que os objetivos dos gerentes podem ser definidos num

objetivo unidimensional, tal como maximização de lucro ou minimização de custo.

Mas a administração deve cuidar de objetivos múltiplos, que frequentemente são

incompatíveis e incomensuráveis. Comprimir esses objetivos múltiplos num

objetivo unidimensional frequentemente é impossível. Felizmente a programação

de objetivos parece ser capaz de resolver tais problemas que tratam de um único

objetivo com múltiplos subobjetivos, bem como de múltiplos objetivos com

múltiplos subobjetivos.

A diferença básica entre programação linear e de objetivos está na formulação

estrutural do problema. Ao invés de acomodar objetivos múltiplos e manter a

eficiência computacional da programação linear, a programação de objetivos

simplesmente adiciona uma dimensão adicional para a solução: para cada objetivo que

é incorporada uma função objetivo.

A técnica usada para construir uma estrutura de programação de objetivos é formular

primeiro o objetivo e as restrições como num problema de programação linear. Para

cada restrição adiciona uma variável que, quando incluída na função objetiva,

45 KILLOUGH, L.N. e SOUDERS, T.L. "Goal programming for public accounting firms". The
accounting review . April1973. p.279.
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mensurará o desvio do objetivo desejado para a solução ótima do problema. Objetivos

múltiplos são classificados por importância ou por uma avaliação de sua utilidade para

a empresa ao manipular os relacionamentos entre os coeficientes das variáveis

objetivos na função objetivo. A função objetivo em si é modificada de um formato de

objetivo único para objetivo múltiplo com os coeficientes expressando a utilidade para

a empresa multinacional.

A solução de programação objetivo selecionará o conjunto de preços de transferência

que otimizará o desvio total dos objetivos de acordo com suas prioridades

estabelecidos por coeficientes na função objetivo. As metas para os preços de

transferência são especificadas de tal forma que as metas da subsidiária sejam

otimizadas.

Embora as variáveis da precificação de transferência não apareçam numa função

objetivo em base formal, o processo de solução real requer sua inclusão na função

com um coeficiente zero. Desta maneira, os preços são fornecidos de forma a atingir

os objetivos definidos ou ao menos minimizar os desvios dos objetivos que não são

atingíveis. Nesta estrutura, o modelo procura atingir 3 objetivos básicos

simultaneamente:

1. incorporar o desejo da alta administração corporativa de maximização de lucro

após imposto da empresa multinacional globalmente considerada.

2. refletir objetivos da subsidiária, tais como

. fluxo de recursos para atender necessidades de capital de algum empreendimento

da multinacional em algum outro lugar

. a necessidade de minimizar a exposição ao risco da subsidiária.

3. refletir limites superior e inferior imposto pela própria administração da subsidiária

sobre as variáveis de precificação de acordo com a atmosfera governamental

vigente, tal como restrição tributária. Embora tais limitações de precificação sejam

frequentemente uma função das informações de entrada determinadas

exogenamente - tal como influência de autoridades governamentais - sua
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determinação envolve considerável subjetividade e é influenciada pela disposição

do executivo em enfrentar possível litígio.

Portanto, as restrições de uma estrutura típica na programação linear são modificadas

para que concordância estrita não seja necessária.

4.3. EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

É dificil obter dados sobre preços de transferência. Relativamente pouca investigação

empírica existe sobre os tipos de métodos de precificação realmente utilizados pelas

corporações multinacionais.

Plasschaert 46. sugere 3 razões:

1. relutância dos administradores dessas corporações multinacionais em discutir o

assunto preço de transferência com pessoas externas à corporação

2. políticas de preço de transferência variam de acordo com vários fatores,

incluindo condições ambientais (i.e. regulamentação governamental e condições

de mercado, as características do produto em si e o grau de integração do

processo de fabricação ou o sistema de distribuição).

3. pode haver uma combinação dos fatores mencionados no ítem 2, tornando

complexa a previsão do comportamento corporativo, impedindo, portanto, a

verificação da teoria.

Não há somente um problema empírico em encontrar dados de preços de

transferência, mas há também um problema teórico em usar dados "arm's lenght" que

podem não ser confiáveis.

Isto conduz a um problema conceitual fundamental no tratamento de precificação de

transferência pelas multinacionais. Muitas autoridades tributárias e economistas,

preocupados com a natureza abusiva da manipulação de preço de transferência pelas

multinacionais, especialmente em países de lucro mais baixo, usam o padrão "arrn's-

lenght" para valorizar transferências intra-firma. Entretanto, os testes "arm's-lenght"

46 PLASSCHAERT, Sylvain. "Transfer pricing and multtnational corporations" New York:
Praeger, 1979
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implicitamente assumem que as divisões das empresas multinacionais operam como

centros de lucro independentes, e que os preços de mercado existem como um padrão

de comparação para transações inter-divisionais. Nenhuma dessas duas premissas são

em geral verdadeiras.

Embora as multinacionais estejam frequentemente organizadas em divisões com

características de centros de lucro, a autonomia das divisões é mais aparente do que

real. As multinacionais estão estruturadas como unidades integradas para reduzir

custos de transação, que poderia inviabilizar a organização de um mercado. Algumas

vezes as multinacionais operam uma filial com prejuízo para reter uma fatia de

mercado numa região ou por outro motivo estratégico. '

Eccles 47 afirma que as políticas de precificação de transferência diferem de acordo

com a estratégia da empresa. Empresas diversificadas tendem a utilizar precificação

baseada no mercado e geralmente empregam alguma forma de estrutura organizacinal

descentralizada, permitindo que cada linha maior do negócio opere como uma

unidade semi-autônoma. Como tal, cada divisão exerce controle maior sobre sua linha

de produtos, políticas de precificação, comercialização e canais de distribuição. As

unidades são, portanto, avaliadas como centros de lucro ou centros de investimento.

As decisões de preço de transferência são muito complexas, particularmente numa

empresa integrada com muita atividade de transferência. Pode requerer a coordenação

a nível de administração central. Isto não é verdadeiro, entretanto, para empresas

diversificadas. Nestas empresas, suas atividades são menos entrelaçadas do que numa

empresa integrada e, portanto, espera-se um nível de atividades de transferência

menor. A interferência da administração central anula muitos dos beneficios da

descentralização.

Vancil 48 examinou empresas multinacionais grandes e diversificadas com base nos

Estados Unidos. Os resultados da investigação indicam que um número

significativamente grande de empresas multinacionais diversificadas com base nos

Estados Unidos têm suas decisões de preços de transferência a nível divisional ao

47 ECCLES, Robert. "Control with faimess in transfer pricing" Harvard Business Review.
November-Decernber. 1983. p. 149-61.
48 VANClL, Richard F. "Decentralization, managerial ambiguity by design." Homewood, Ill.: 1978.
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invés de nível corporativo central. Isto é consistente com a política de adrnínístração

descentralizada que se poderia esperar de um conglomerado.

Como as unidades de negócio dessas companhias diversificadas encontravam-se

geralmente em grupos industriais distintos, a expectativa era de que o nível de

atividade de transferência divisional fosse mais baixo do que a atividade de

transferência em empresas integradas verticalmente e mais baixo do que a atividade de

transferência em grandes empresas não diversificadas. Os resultados da investigação

de Vancil reforçaram a hipótese de que as empresas multinacionais, diversificadas têm

um nível relativamente baixo de atividade de transferência.

No entanto, o estudo de Vancil apresenta deficiências que lirnítam a generalização de

suas descobertas:

. ele exarnínou somente as empresas multinacionais maiores e mais diversificadas

com base nos Estados Unidos. Seus estudos, portanto, podem não ser aplicáveis

em empresas menores, menos diversificadas e estabelecidas em outros países, ou

principalmente em empresas do próprio país.

o grau de resposta, embora elevado para uma investigação por questionário,

estava bem abaixo de 100%. É concebível que os 32% da amostra que não

respondeu ao questionário pudesse diferir sistematicamente da amostra de 68%.

Na medida em que tal diferença possa existir, entretanto, as descobertas de tal

estudo podem não refletir totalmente a prática corrente até mesmo de empresas

multinacionais diversificadas e grandes.

A política de precificação baseada na unidade de negócio revelada na investigação é

consistente com a estrutura apresentada por Eccles.49

Em mercados internos integrados das multinacionais ocorrem frequentemente

transferências de tecnologia para as quais não se tem preço de mercado. Constitui-se,

portanto, em obstáculos para as tentativas das autoridades tributárias em fixar preços

"arm's-lenght" para as transações inter-filiais, assumindo a premissa de que as

49 ECCLES, Robert. "Control with fairness in transfer pricing." Harvard Business Review.
November-December. 1983. p. 149-161.
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divisões são entidades separadas. Como resultado, a imposição de padrões "arm's-

lenght" causa sérias distorções para os sistemas internos das multinacionais.

Se geralmente preços "arm's-lenght" não existem, não há lógica em usar padrões

"arm's-Ienght" para regular os preços de transferência. Como alternativa, Diewert"

mostra que é possível calcular um preço de transferência "regulado ótimo" que é

globalmente eficiente. Entretanto, as exigências de informação são tantas, que ele é

pessimista quanto a qualquer habilidade governamental em encontrar tal padrão

regulador.

4.4. O PREÇO DE TRANSFERÊNCIA DA MULTINACIONAL

Lorraine Eden encara o preço de transferência como um instrumento para alocação de

lucros entre empresas exportadoras e importadoras. Ele argumenta que o preço de

transferência como resposta às barreiras alfandegárias aumentam o bem estar, porém

este é reduzido quando as multinacionais utilizam os preços de transferência como

resposta a diferenciais de imposto sobre o lucro corporativo.

Na ausência de tarifas ou diferenciais de imposto sobre o lucro corporativos,

Hirshleifer (1956) provou que o preço de transferência eficiente ou sombra é o custo

marginal da unidade fornecedora. O fornecimento líquido agregado de produto

intermediário será zero. Se um mercado externo perfeitamente competitivo existir e

não houver custos de transação, a empresa multinacional estabelece o preço de

transferência sombra igual ao preço de mercado. O preço sombra é eficiente no

sentido de que induz a uma alocação de recursos entre as unidades de negócio da

empresa multinacional de forma a maximizar o lucro global da multinacional.

Hirshleifer (1957) provou que este preço de transferência sombra é também o preço

de transferência descentralizado ou "arm's-length" a ser adotado por unidades de

negócio da multinacional que atuam como centros de lucro e que buscam a

maximização de seus lucros individuais. Este conceito para preço de transferência é

50 DIEWERT, W.Erwin. Preço de transferência e eficiência econômica. em Multinationals and
transfer pricing. Editado por Alan M.Rugman e Lorraine Eden. Croom Helm. London & Sidney.
1985.
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também conhecido como preço de transferência maximizador de lucro descentralizado

ou preço de transferência a custo marginal no caso de haver capacidade ociosa.

Nesta estrutura de preço de transferência, os gerentes divisionais maximizam seus

lucros separadamente com preço de transferência "arm's-length" sendo somente a

ligação entre os dois problemas de maximização.

Horst (1971,1977) e Copithorne (1971) sugeriram uma estrutura conceitual

alternativa para escolha de um preço de transferência: o preço de transferência deve

ser aquele que permite a maximização dos lucros totais ( de maneira centralizada) nas

duas unidades de negócio. Se não houver distorções de impostos, Copithorne (1971)

diz que os preços de transferência são completamente arbitrários. Se uma unidade de

negócio estiver localizada em diferentes jurisdições e houver tributação desigual de

rendimentos, Horst (1971) afirma que a companhia optará por preço de transferência

"money" ou maximizador de lucro, ou seja, o menor (ou maior) preço possível aceito

como razoável pelas autoridades nas duas jurisdições.

Os dois conceitos para preço de transferência - "arm's-Iength" e "money" - surgem

ao considerar modelos alternativos de maximização de lucro. O primeiro é utilizado

na busca de maximização de lucros independente e descentralizado, enquanto o preço

de transferência "money" surge da busca de maximização de lucro centralizado.

O terceiro conceito para preço de transferência (devido também a Hirshleifer (1956)),

o preço de transferência eficiente, surge quando consideramos o problema de

maximização social ao maximizar a produção líquida agregada da empresa, excluindo

o produto intermediário.

Este problema de maximização é similar ao problema de maximização de lucro total

da empresa, exceto que se ignoram os impostos sobre os lucros e impostos sobre

transações de produtos intermediários.

Este problema de maximização de lucro social pode ser estabelecido como problema

de programação matemática onde uma das restrições é aquela em que a produção de

produto intermediário pela fábrica 2 tem que igualar ou exceder o montante de

produto intermediário usado pela fábrica 1. O preço de transferência eficiente é o

multiplicador ótimo de Lagrange para a restrição de produto intermediário.
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Os três tipos de preços de transferência não são necessariamente distintos. Se não

houver distorções de impostos, então o preço de transferência eficiente é também um

preço de transferência maximizador de lucro.

Entretanto, quando a multinacional é restringida por tarifas ou diferenciais de imposto

sobre o lucro corporativo, o preço de transferência que maximiza os lucros globais

líquidos de impostos e tarifas, em geral, difere do preço de transferência sombra

descentralizado de Hirshleifer.

Isto foi inicialmente provado em artigos de Horst (1971) e Copithorne (1971). Os

modelos básicos de Horst e Copithorne foram extendidos para incorporar incerteza

sobre taxas de câmbio, sobre demanda estrangeira e sobre custo .

. Itagaki (1979,1981, 1982) estuda o comportamento de duas firmas multinacionais

integradas verticalmente sob taxas de câmbio fixas e flexíveis e incorpora

incerteza. Ele argumenta que o imposto sobre os lucros não é neutro e o preço

de transferência tem influência crítica sobre esses efeitos tributários.

Das (1983) usa o modelo de Horst para analisar os efeitos de incerteza de

demanda ou custo em mercado estrangeiro na alocação de recursos das

multinacionais. Ele afirma que:

.. a incerteza de custo no país B leva a uma redução de produção da empresa no

país B enquanto a produção no país A e a quantidade exportada do país A

para B se eleva .

.. a incerteza de demanda leva a redução de produção da empresa no país A e a

uma redução na quantidade exportada do país A para B.

Analisando-se os efeitos estáticos comparativos na multinacional sob incerteza

de demanda e incerteza de custo, ele concluiu que a atitude da empresa

multinacional depende da aversão ao risco relativo e absoluto.

. Katrak (1977) examinou a tarifa ótima ou imposto de um país hospedeiro que

coloca embargos às importações intra-empresas das multinacionais. Se não há

produção da subsidiária estrangeira , ele argumenta que uma política comercial

ótima iguala a utilidade marginal de consumo de exportações da empresa do país
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A para B ao custo marginal das importações. Se o país hospedeiro puder tributar

lucros da exportação de A para B, a alíquota de tarifa ótima é mais baixa pois

uma tarifa mais alta reduz lucros e, portanto, os impostos.

Katrak (1980,1981) examinou as políticas governamentais ótimas de exportação

das multinacionais. Ele avaliou as alíquotas de imposto sobre exportações. Seu

resultado básico é similar àquele obtido, em 1977, com relação às tarifas ótimas

sobre importações, ou seja, quanto maiores forem os impostos de transação,

menores serão os rendimentos de impostos sobre lucro. O autor (1981) estendeu

isto para incorporar efeitos de preços de transferência. Se a multinacional

estabelece um preço de transferência elevado, o exportador ganha um lucro

marginal sobre as exportações para compensar a elevação do imposto sobre

exportações e paga mais imposto sobre o lucro. Por outro lado, se a

multinacional estabelece um preço de transferência mais baixo, o imposto ótimo

sobre exportação é mais alto.

4.4.1. Eficiência do preço de transferência das multinacionais

Um debate importante na literatura sobre preço de transferência refere-se à eficiência

do preço de transferência das multinacionais . O preço de transferência é considerado

como "uma resposta eficiente das multinacionais às imperfeições exógenas de

mercado, tais como diferenciais de imposto e tarifas, ao criar mercados internos".

Para Rugman, preços "arm's-length" - preços de transferência maximizadores de

lucro descentralizados - não existem; os preços de transferência escolhidos pelas

multinacionais são os eficientes na medida em que reduzem a ineficiência global

causada por intervenções governamentais planejadas para os mercados nacionais.

Como as multinacionais usam preços de transferência para arbitrar barreiras

alfandegárias entre países, a segmentação de mercado é reduzida e o bem estar global

melhora.

Enquanto Lorraine Eden e Erwin Diwert aceitam que os preços de transferência

"shadow" são geralmente eficientes, eles argumentam que num mundo com tarifas e

impostos sobre lucros corporativos, as multinacionais não estabelecem um preço de

transferência a custo marginal. Optarão por um preço de transferência maximizador
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de lucro global e este pode estar acuna ou abaixo do preço "shadow". Como

resultado, o preço de transferência pode ou não melhorar o bem estar global no

mundo com barreiras tarifárias impostas pelo governo.

Eden argumenta que preço de transferência em resposta a barreiras alfandegárias

aumenta o bem estar, porém o bem estar é reduzido quando as multinacionais utilizam

os preços de transferência em resposta a diferenciais de imposto sobre lucro

corporativo.

Diewert mostra que perda devido a diferenciais de imposto internacionais é maior

quando a multinacional estabelece preços de transferência maior ou menor do que o

preço regulamentado ótimo.

Similarmente, Bond (1980) argumenta que os preços de transferências distorcem a

alocação de recursos na medida em que as multinacionais negociam "os ganhos de

evasão tributária contra a perda de eficiência resultante de alocação inadequada de

recursos" quando precifica as transferências em resposta a diferenciais de imposto.

A maioria dos países desenvolvidos tem regulamentação que força os preços de

transferência serem iguais aos preços "arrn's-length", objetivando tanto a eficiência

como também evitar a erosão ou bi-tributação da base de rendimento.

A controvérsia sobre a eficiência do preço de transferência torna-se clara ao comparar

o posicionamento de Lorraine Eden e W.Erwin Diwert com de Robert Z.Aliber.

Aliber argumenta que o governo ao tentar segmentar mercados, cria imperfeições no

mercado que reduzem o bem estar global. Na economia internacional, as empresas

podem administrar preços de transferência para arbitrar diferenças naCIOnaIS em

alíquotas tributárias, taxas de juros, tarifas e controles de câmbio.

Se as alíquotas tributárias corporativas são idênticas entre os países, nenhum incentivo

existe para transferir lucros entre jurisdições tributárias através de preços de

transferência; as taxas de retorno após imposto seriam idênticas.

Se as alíquotas de imposto são elevadas ou reduzidas num país, uma brecha é aberta e

haverá um fluxo de capital em direção ao país com alíquotas de imposto mais baixas.
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A consequência deste ajuste é que o bem estar econômico declina tanto globalmente

como no país com alíquota mais alta.

Ao transferir lucro da juridição de alíquota mais alta para uma jurisdição de alíquota

mais baixa através de preço de transferência, desfaz-se parcialmente ou reverte-se o

impacto de reduzir o bem estar, portanto menos produção é desviado desta jurisdição.

A distribuição de ganhos realizados de economia de impostos atribuíveis a preço de

transferência depende da competitividade dos mercados das mercadorias e de

mercados de fatores; se os impostos forem adiados, os ganhos serão realizados pelos

consumidores na forma de preços mais baixos.

A segmentação da economia mundial por alíquotas tributárias naCIOnaIS, câmbio

nacionais, tarifas nacionais e políticas sociais e de trabalho quase sempre leva a uma

redução no bem estar mundial, pois a alocação de recursos torna-se menos do que

ótima, embora melhore o bem estar econômico no país que adota essas medidas.

Essas medidas introduzem margens entre preços, custos, salários e taxas de juros em

vários países e, portanto, distorcem as margens. Em alguns países, o bem estar

nacional melhora como resultado de adoção dessas medidas pois o empurrão da

política atrairá porções maiores de capital, exportação, produção, emprego e lucro de

outros países. Entretanto, mesmo que tais medidas protetoras aumentem a produção

local e emprego, a produção e o emprego em outros países podem declinar.

A visão popular claramente é que o preço de transferência piora a alocação de

recursos globais.

4.4.2. Impacto dos diferenciais de imposto sobre lucro e tarifas sobre a alocação de

recursos

Assumiremos que os recursos estão alocados eficientemente pelas multinacionais sob

livre negociação.

o preço sombra de Hirshleifer é o custo marginal da divisão vendedora determinada

pela intersecção das curvas de receita marginal e de custo marginal das exportações.
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o preço de transferência maximizador de lucro diferirá do preço sombra sempre que

houver uma diferença entre os retornos líquidos para o exportador e importador da

mercadoria. Isto significa que as multinacionais não estabelecem um preço de

transferência a custo marginal. .O preço de transferência eficiente é aquele que produz

uma alocação de recursos da multinacional próximo ao de livre negociação.

a. se as transações da multinacional são restringidas por tarifas somente, a

distorção de tarifas é menor quando a multinacional puder manipular o preço

comparado com o preço de Hirshleifer. A multinacional escolherá o preço que

minimiza os custos de tarifas. O preço de transferência é, portanto, uma

resposta eficiente a tarifas, como argumentado por Alan M.Rugman.

b. se a transação é restringida por diferenciais de impostos somente, a

multinacional estabelecerá um preço que permite cada firma ganhar um lucro

marginal zero em transações intra-firma. Mudanças nos diferenciais de

impostos, portanto, não têm efeito sobre a alocação de recursos das

multinacionais. Se a multinacional puder escolher o preço de transferência,

optará por um que permita transferir lucros para firma com tributação mais

baixa. Como preço de transferência maximizador de lucro propicia lucros

marginais conjuntos positivos no mercado, a transação intra-firma se expande.

Como resultado, o preço sombra em resposta a diferenciais de imposto sobre

lucro, portanto, é ineficiente, como argumentado por W. Erwin Diewert.

c. se transação é restringida tanto pelos impostos como pelas tarifas, o preço de

transferência maximizador de lucro será mais ou menos eficiente do que o preço

sombra num mundo de imperfeições de mercado induzidas pelo governo.

Embora em algumas circunstâncias, os preços de transferência de Hirshleifer e

"arrn's-length" sejam os mesmos, isto não responde à questão se os preços de

transferência são mais ou menos eficientes do que as regras de preços "arrn's-

length" arbitrariamente definidas pela regulamentação governamental.

Diwert reconhece e compara 5 tipos de preços de transferência numa estrutura

unificada:

1. preço de transferência eficiente. É preço obtido quando se resolve o problema de

maximização de lucro global da companhia na inexistência de distorções de impostos.
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É O valor negociado entre as várias divisões da companhia. O produto intermediário

não apresenta nenhum mercado adequado. É utilizado para avaliação de performance

divisional na inexistência de distorções tributárias.

2. preço de transferência maximizador de lucro. É. o preço de transferência oficial

conhecido pelas autoridades tributárias. Será estabelecido o mais alto ou mais baixo

possível na existência de distorções tributárias. Influencia a alocação de recursos.

3. preço de transferência maxizador de lucro descentralizado. Este preço geralmente

diferirá entre divisões se houver distorções de impostos. Pode ser utilizado para

avaliar a performance.

4. preço de transferência "arm 's-length ". É apresentado inicialmente por Hirshleifer

(1956). É o preço que iguala a demanda ao fornecimento para o produto

intermediário. É o preço de transferência descentralizado; cada divisão maximiza os

lucros independentemente, dado o preço "arm's-length". Um preço de transferência

de equilíbrio "arm's-length" faz com que o fornecimento líquido do produto

intermediário entre todas as unidades de negócio seja igual a zero. Utilizando-se este

tipo de preço de transferência faz-se com que os lucros sejam mais baixos do que no

caso de empresas que utilizam preços de transferência maximizadores de lucro.

Aplica-se também mesmo que não haja distorções de impostos, mas que uma das

divisões apresente retornos crescentes proporcionalmente.

Se não houver impostos sobre transações, mas houver diferentes alíquotas de

impostos para unidades de negócio em duas jurisdições, o preço de transferência

"arm's-length", em geral, não conduzirá a uma alocação eficiente.

5. preço de transferência regulado ótimo. Se houver somente duas divisões, o

governo induz uma empresa a produzir eficientemente ao forçá-la a adotar este preço

de transferência. Infelizmente este resultado não se aplica para três ou mais divisões

produzindo e utilizando o mesmo produto intermediário.

Diewert mostra que um preço de transferência regulamentado ótimo, que gerará um

nível não distorcido de transações intra-empresa, pode ser determinado, mas ele é

pessimista quanto a qualquer habilidade governamental em determinar tal preço. Ele

prova, entretanto, que ao relaxar as restrições de regulamentação piora-se a eficiência
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global, uma vez que a companhia utilizará um preço de transferência maximizador de

lucro.

Parece haver pelo menos três estratégias para atingir uma alocação global eficiente de

recursos:

a. regular preço de transferência ótimo

b. uma estratégia anti-monopólio, ou seja, a eliminação de todos os impostos de

transação mais um "break-up" forçado da firma em divisões independentes

c. uma estratégia de harmonização tributária global, isto é, a eliminação de toda

tributação de transação (ou harmonização de tributação de transação), mais a adoção

de taxa uniforme de imposto sobre lucro entre as jurisdições.

Há numerosas dificuldades em cada uma das estratégicas acima.

· Com relação a (a): é válido somente se houver duas divisões e, mesmo nesta

condição, é necessário conhecer o preço de transferência sombra eficiente para definir

o preço de transferência regulado ótimo. Em geral, o governo não terá meio de

determinar o preço sombra precisamente.

· Com relação a (b): se as divisões estiverem localizadas em diferentes estados no

mesmo país, pode ser legalmente impossível forçar as empresas a assumirem um

"break up". Além disso, esta estratégia não funcionará se qualquer divisão exibir

retornos crescentes proporcionalmente.

· A estratégia © sofre do defeito óbvio de que é dificil obter a concordância do

governo sobre qualquer assunto. Mesmo que a estratégia de harmonização tributária

seja implementada, a multinacional pode optar por manipular os preços de

transferência para que os lucros da empresa sejam maiores no país da matriz,

privando, portanto, os países estrangeiros de sua fatia nos lucros. A multinacional

pode achar vantajoso fazer isso por vários motivos. Mesmo assim, a estratégia ©

parece ser a mais atrativa para Diewert.

A existência de imposto estático e distorções de preço de transferência tende a induzir

a empresa maximizadora de lucro a mudar o estoque de capital de uma maneira
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ineficiente. Diwert (1983) mostra num modelo similar que a perda descontada da

produção devido às distorções tributárias num setor de produção é igual à soma

descontada de perdas de produção estáticas mais um termo de perda dinâmica

adicional que reflete a perda adicional de produção devido a uma alocação inadequada

de investimento.

o ponto fundamental destacado por Diwert é que a existência de tributos sobre

transação e diferentes alíquotas de imposto sobre lucro induzem as empresas a se

comportarem de maneira ineficiente do ponto de vista do bem estar mundial. Esta

perda de eficiência persistirá em modelos mais complexos com muitos produtos

intermediários ou num modelo de equilíbrio geral completo. Esses arranjos fiscais

ótimos são dificeis de serem atingidos devido às considerações usuais de barganha.

Embora a lógica para regulamentação de preço de transferência objetivando-se a

eficiência não esteja clara, as regras "arm's-length" podem ainda serem justificáveis

nos campos da distribuição, como argumentado por Carl S.Shoup e Helleiner.

Alan Rugman faz a distinção entre preço de transferência "money" e preço de

transferência maximizador de lucro. O último é o preço de transferência que maximiza

os lucros líquidos globais da multinacional e influencia as decisões de alocação de

recursos das multinacionais. O preço de transferência "money" é definido como o

preço de transferência que minimiza os pagamentos de tributos das multinacionais,

mas não influencia a alocação de recursos. Diwert não discute o preço de

transferência "money", embora faça a distinção entre os 5 tipos de preços de

transferência, sendo que um deles é o preço maximizador de lucro. Esta distinção

também não é feita por Copithorne (1976).

4.4.3. Preços de transferência em mercados de recursos exauríveis

As multinacionais frequentemente são criticadas por não agirem de acordo com os

melhores interesses do país hospedeiro, principalmente manipulando os preços de

transferência para evitar pagamento de impostos. Este assunto é especialmente

importante no caso de uma multinacional que extrai um recurso exaurível de um país

menos desenvolvido, pois os rendimentos gerados por tal extração pode ser a

principal fonte de crescimento econômico.
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A multinacional internaliza o mercado de recursos internacional, permitindo a empresa

evitar os custos de transação ou incerteza inerente no mercado. Tais fatores são

particularmente importantes nos mercados de recursos.

Assume-se frequentemente na literatura sobre preço de transferência que, na ausência

de "arm's-length" (preços para as mesmas mercadorias negociadas em mercados

comuns entre negociantes não relacionados), o limite mais baixo de preços de

transferência deve estar relacionado ao custo de produção, presumindo-se que este

fornece o limite mais baixo para o preço "arm's-length". No caso de recursos

exauríveis, isto é claramente inadequado, pois o preço ao qual tal recurso é negociado

é estabelecido não pelo custo de produção, mas por sua escassez.

4.5. DIMENSÕES FINANCEIRAS DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA

Donald J.S.Brean afirma que há duas categorias de preços de transferência. Há

aqueles estabelecidos para minimizar o pagamento global de tarifas e impostos à la

Horst e Copithorne, mais tarde batizado de ''preço de transferência fiscal" por

Mathewson e Quirin (1979), e aqueles que fornecem sinais de alocação interna ótima

à la Hirshleifer, designado ''preço sombra". Esta distinção de fato conduz ao terceito

ponto geral sobre preços de transferência: em princípio, preços de transferência fiscais

ótimos e preços sombra corretos são determinados sob a luz de objetivos e restrições

fundamentalmente diferentes. Copithorne (1982) dramaticamente enfatizou este ponto

ao afirmar que esta dicotomia lógica entre "preços sombra" e "preços de

transferência fiscais" permite uma divisão importante de trabalho na sua

determinação: "preços sombra" são a consideração normal do administrador de

operações; preços de transferência fiscais são a consideração natural dos financeiros

da corporação.

Somente em casos especiais, por exemplo, se urna multinacional enfrentar diferentes

alíquotas de impostos em dois países mais obrigações ad valorem sobre produtos

intermediários que atravessam fronteiras - a situação descrita por Horst (1971) - pode

haver alguma ligação relevante entre preços de transferência "sombra" e "fiscais".

Eden (1978) apresenta um tratamento rigoroso de interação de impostos e tarifas

enquanto outros, tais como Itagaki (1979,1981) e Katrak (1981) retêm a essência de

tal interação na análise de efeitos de alocação do risco da taxa de câmbio e política
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comercial, efeitos que naquele contexto podem ser suavizados pela manipulação de

preços de transferência fiscais.

Segundo Brean, na prática, o preço de transferência fiscal, na forma tradicional,

parece ser de relevância questionável para a tarefa de maximizar o lucro global antes

de impostos, principalmente porque está restringido por numerosos fatores e

considerações além de tributação. Os administradores de tributos estão estreitando

sistematicamente o limite permitido de preços de transferência de produtos

intermediários e serviços. Além dessas mudanças nas condições externas, restrições

internas também limitam o exercício de estabelecer preços de transferência

convencionais.

Em suma, Brean crê que o caso convencional de preços de transferência de produtos

intemediários e serviços não impõe ameaça à integridade dos sistemas tributários

nacionais, nem afeta substancialmente a divisão internacional da base de imposto

corporativo.

Entretanto, há uma contrapartida para o problema de preço de transferência que

envolve a função financeira interna da multinacional que, por sua natureza, está sujeita

a menores restrições do que se aplica a insumos mais tangíveis ou transferências

intangíveis tais como "management fees" e royalties.

A estrutura financeira de uma multinacional inquestionavelmente influencia a divisão

internacional da base tributária corporativa e tem consequências de alocação

potenciais para investimento internacional.

Na sua forma mais pura, a teoria de finanças multinacional corporativa assume que o

controle de câmbio e outras barreiras para o fluxo de capital internacional não

separam efetivamente o mercado de capital internacional em segmentos nacionais

distintos. Com esta premissa, as regras de decisão desenvolvidos para finanças

corporativa no país único são simplesmente extendidos internacionalmente. A

empresa multinacional torna-se análoga à empresa multidivisional doméstica.

Na medida em que os mercados de capitais internacionais são segmentados, o capital

que flui através de tais mercados não pode agir para reduzir diferenças internacionais

em custos de capital. Entretanto, se as ineficiências e/ou restrições fizerem com que
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mercados descentralizados sejam somente segmentados, então a empresa

multinacional, com fontes e usos potenciais de fundos em vários países, pode planejar

esquemas internos centralizadamente dirigidas para financiar eficientemente seu

conjunto de operações mundiais quase que independentemente dos mercados

financeiros convencionais internacionais. Neste sentido, a empresa multinacional é

potencialmente um condutor internacional de fundos em lugar de mercados e capaz

de atingir eficiência de alocação interna com relação a seus próprios investimentos

globais e objetivos financeiros não obstante as ineficiências de mercado.

A eficiência de alocação em finanças é atingido ao equacionar os custos marginais de

financiamento de suas várias formas de várias fontes. Eficiência em investimento é

atingido quando os retornos marginais sobre o capital usado na produção estão

equilibrados internacionalmente.

Quando os retornos se igualarem ao custo de capital marginal corporativo - solução

simultânea tanto do problema de investimento e financiamento - o valor da

corporação multinacional será maximizado.

Claramente, um ótimo global requer a perspectiva de uma função de planejamento

central com relação tanto a investimento como financiamento. Sem nenhuma restrição

em fluxos financeiros intra-corporativo internacionais, subsidiárias estrangeiras

simplesmente operam as divisões da matriz exatamente como se mercados financeiros

internacionais fossem eficientes.

Todo patrimônio novo pode ser assumido como integrantes da estrutura de capital

consolidada corporativa. Os financiamentos são realocados para as subsidiárias como

requerido. Em geral, subsidiárias em diferentes países são financiados diferentemente

e, ao contrário de qualquer sugestão de irrelevância, há razões específicas para a

estrutrura financeira observada de cada subsidiária.

Entretanto, a base para decisões de financiamento na multinacional não é a mesma

para todas empresas, onde a estrutura de capital, custos de capital e o orçamento de

capital estão intimamente ligadas através da interação complexa de financiamento e

risco. Ao invés disso, para a multinacional, imperfeições de mercado, riscos não

financeiros, restrições nacionais e, acima de tudo, a estrutura internacional de

tributação são os maiores determinantes da política financeira.
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Considere, por exemplo, a decisão fundamental financeira considerando as

proporções relativas de endividamento e capital próprio, a decisão de estrutura de

capital. Numa empresa estritamente nacional, o índice de endividamento/capital

próprio é judiciosamente determinado para minimizar o custo médio ponderado de

capital. Custo mais baixo, endividamento com juros dedutíveis são adicionados à

estrutura de capital até o ponto onde o risco financeiro incremental de endividamento

eleva seu custo marginal igual ao custo de capital próprio. Por outro lado, numa

empresa - no nosso caso, numa multinacional - nenhuma conexão comparável existe

entre índice de endividamento/capital próprio divisional (i.e., de uma subsidiária) e seu

custo de capital. O fator relevante determinante do custo de oportunidade do capital

numa subsidiária estrangeira é a posição de alavancagem consolidade da multinacional

(Shapiro, 1975). A ligação entre alavancagem consolidada e custos de capital levanta

dois corolários:

1. o custo de oportunidade de fundos corporativos é a mesmo para todas as partes da

multinacional, onde quer que estejam situadas, de qualquer maneira financiadas

2. para uma dada subsidiária, os custos médios e marginais de fundos corporativos

empregados são iguais (Shapiro, 1978).

a. Posição financeira ótima

A regra de minimização de impostos para a corporação com operações e vendas em

dois países é maximizar os custos apresentados no país de imposto mais elevado e

maximizar as receitas no país de imposto mais baixo. A estratégia convencional de

preços de transferência é superprecificar exportações intra-firma e subprecificar

importações intra-firma para o país de alíquota tributária mais baixa e vice versa para

o país de alíquotas tributárias mais altas.

Da mesma forma que os custos operacionais, os custos financeiros da multinacionais

também são alocados internacionalmente para a minimização de impostos. As

deduções de juros são facilmente realocadas sem afetar o índice consolidado da

multi nacional de endividamento/ativo.
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A diferença fundamental entre impacto da alocação de custos operacronais versus

alocação de custos financeiros é que os primeiros estão diretamente ligados às

funções de produção. Isso não ocorre, entretanto, pelo menos no primeiro momento,

com os custos financeiros. Nenhum preço "sombra" (financeiro) pode ser especificado

no sentido convencional, i.e., diretamente ligado ao uso interno do recurso. Um preço

financeiro da multinacional está relacionado estritamente à economia de impostos.

Portanto o imposto global da multinacional é sensível à alocação internacional de

custos financeiros, embora a alocação de financiamento em si não seja consequência

(Senbet, 1979). Em outras palavras, alíquota de imposto efetiva sobre o lucro

operacional líquido de cada subsidiária é uma função da alocação interna de

financiamento da multinacional.

Como resultado, as condições de eficiência para a alocação de capital real e capital de

financiamento são derivadas simultaneamente de forma que, no equilíbrio, o retorno

marginal após imposto sobre os ativos estabelecidos em país de alíquota tributária

mais alta mais o retorno implícito na forma de economia de impostos via ajustes

financeiros iguale ao retorno marginal após imposto sobre ativos em país de alíquota

tributária mais baixa.

Economistas financeiros reconhecem a analogia internacional das teorias de Miller e

Modigliani. Esses axiomas clássicos dizem que as decisões financeiras corporativas -

envolvendo, por exemplo, estrutrura de capital e dividendos - são irrelevantes num

mundo sem tributação e que, por sua vez, o endividamento não tem relação com

decisões de investimento.

Por outro lado, quando o imposto é introduzido, decisões financeiras ótimas são

caracterizadas por soluções que procuram minimizar o custo de capital após imposto.

Isto descreve essencialmente o problema de alocação interna ótima de financiamento

na multinacional.

Para reduzir qualquer impacto adverso potencial de tal estratégia sobre a receita

fiscal, restrições explícitas sobre a estrutura financeira de subsidiárias estrangeiras têm

sido tipicamente introduzidas por países envolvidos. A irrelevância de financiamento

corporativo significa que tais restrições são arbitrárias. Embora algumas regras sejam
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muito agressivas, grande número de opções para estruturar financiamento corporativo

multinacional invariavelmete dá margens para a corporação.

b. Estratégia financeira das multinacionais na prática

Na prática - sob a rubrica de planejamento tributário internacional - as multinacionais

empregam várias táticas com uma estratégia financeira de minimização de impostos.

Da mesma forma que as transferências convencionais, o objetivo de manobras

financeiras coordenadas internamente é a redução do imposto da multinacional.

Porém, diferentemente dos preços de transferência de produtos intermediários e

serviços, nenhum preço sombra relevante ou aproximações de preço de mercado

podem ser definidos para a maioria dessas transações.

1. Dentre os arranjos tributários internacionais de maior impacto na estrutura de

financiamento corporativo da multinacional está o diferimento do imposto relativo ao

lucro estrangeiro no país da matriz.

A provisão em si é um vestígio do princípio contábil da "realização" em que a receita

não é realizada até que todas as transações relevantes sejam completadas. O lucro

estrangeiro, portanto, não entra na base de imposto doméstico até que seja repatriado.

Se a alíquota de imposto do país da subsidiária é menor do que a alíquota do país da

matriz, o diferimento cria um incentivo para reinvestir os ganhos da subsidiária a fim

de evitar o impacto imediato de um imposto incrementai no país de origem.

Do ponto de vista da corporação multinacional, $ 1 não pago em impostos é redução

de $1 em necessidade de tomada de empréstimo. Portanto as multinacionais

corretamente atribuem um custo mais baixo de capital para ganhos reinvestidos no

país do que formas alternativas de capital A magnitude do efeito de adiar imposto

doméstico sobre o custo de capital da subsidiária depende principalmente do

diferencial entre as alíquotas de imposto dos dois países.

O custo de capital próprio em relação ao endividamento é mais baixo do que seria se

as retenções não recebessem o subsídio implícito através de diferimento. Como



184

resultado, as subsidiárias estrangeiras tendem a ter alavancagem financeira mais baixa

do que empresas domésticas, isto é, cada $ 1 de investimento é financiado com

relativamente mais capital próprio do que o investimento doméstico.

Shapiro (1980) investigou o financiamento de subsidiárias americanas no Canadá e

descobriu que, comparativamente às corporações domésticas, as subsidiárias

americanas tinham alavancagem financeira substancialmente mais baixa. Além disso,

evidências empíricas mostram que o adiamento de imposto doméstico reduz o custo

de oportunidade de ganhos reinvestidos com consequências na alocação.

2. Manobras financeiras das multinacionais através de "zonas francas".

Esta manobra foi refinada por multinacionais estabelecidas no Canadá. O arranjo

financeiro, batizado de "mergulho duplo", revela a dificuldade em tributação

internacional de uma definição completa e, portanto, de regras que alocam base

tributária corporativa entre os países envolvidos.

O duplo mergulho é um empréstimo caracterizado por dois estágios de uma divisão

no Canadá para uma divisão operacional estrangeira nos Estados Unidos, por

exemplo. O empréstimo é canalizado através de uma subsidiária financeira numa

"zona franca". A tomada de empréstimo corporativo inicial é feito no Canadá e gera

uma despesa de juros dedutível de imposto no Canadá. Os fundos são transferidos a

custo zero para a subsidiária financeira num outro país (Netherlands) e os fundos são

então emprestados a taxas comerciais para a subsidiária nos Estados Unidos. Portanto

uma segunda dedução de juros - sobre o mesmo capital tomado por empréstimo -

ocorre nos Estados Unidos; os 'juros' intra-firma acumulam imposto livre na zona

franca para retornar eventualmente para o Canadá. O efeito líquido deste arranjo

financeiro triangular intra-firma é que o capital de endividamento canadense

exportado pela empresa multinacional é sem custo (numa base após imposto) para a

corporação.

Um outro exemplo de uso de zonas francas indica como um arranjo financeiro

interno de multinacional minimiza os efeitos de um impedimento do fluxo de capital

internacional. Devido ao custo de imposto sobre transferências diretas entre USA e

Canadá, é vantajoso para a multinacional a canalização de seu investimento

estrangeiro - por exemplo, uma companhia canadense com uma subsidiária
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operacional nos USA -através de uma holding company numa zona franca. Por

exemplo, sob os termos de tratamento tributário US Netherlands, dividendos pagos

dos USA para Netherlands tem somente 5% de imposto. Como notado previamente,

nenhum imposto adicional é incorrido na segunda transferência financeira do Canadá.

Isto é um contraste comparado ao imposto de 15% sobre os dividendos que fluem

diretamente para o Canadá.

3. Postergação estratégica de transferências financeiras das multinacionais

Os lucros são tributados somente quando repatriados. O adiamento é permanente se

os fundos forem reinvestidos no país. O beneficio de postergar a repatriação depende

diretamente da disponibilidade de oportunidades de investimento no país.

c. Sumário

Como as manobras financeiras envolvem o lado direito do balanço e a seção não

operacional do demonstrativo de resultados, a estratégia financeira da multinacional

considera o planejamento tributário e os riscos de "hedging" .

Há duas razões fundamentais para a empresa que opera com sucesso

internacionalmente:

1. uma função financeira central analisa as várias oportunidades internacionais de

investimento. Isto permite à multinacional o controle de informações sobre as

condições de mercado de capitais internacional, riscos de transações estrangeiras e

oportunidades de arbitragem. Em tais condições, riscos e oportunidades são

relevantes para a empresa internacional como um todo, embora sejam relativamente

sem importância para divisões individuais da empresa.

2. consistentemente com a visão de que uma empresa multinacional, há um conjunto

de arranjos contratuais e não de mercado, que emerge em mercados que falham. O

centralizador de financiamentos da empresa supera as barreiras e ineficiências de

mercados de capitais internacionais segmentados. Dessa forma, a corporação

multinacional estabelece sua função de financiamento como um substituto ao mercado

de capital internacional.
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Yunker (1982) investigou 52 grandes empresas americanas multinacionais quanto ao

grau de centralização: 45.2% dos respondentes disseram que a matriz, na maioria das

vezes ou na totalidade, determina o preço de vendas intra-firma enquanto que quase o

dobro (87.1%) considera decisões finaceiras intra-firma, na maioria das vezes ou na

totalidade, uma prerrogativa da matriz. Essas estatísticas são uma indicação da

relevância maior da estratégia de preço de transferência financeira vis-a-vis a outra.

4.6. UMA COMPARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRANGEIRAS E DOMÉSTICAS NO BRASIL

Um recente desenvolvimento na análise de empresas multinacionais focaliza atenção

na sua habilidade em superar imperfeições de mercado através de internalização das

transações. Isto permite as multinacionais estabelecerem os preços em transações

intra-firma e, teoricamente, maximizar os lucros globais. Incentivos para alterar

preços de transferência surgem de imperfeições de mercado provocadas por

regulamentação governamental ou "fatores externos" naturais na transferência de

conhecimento e informação. Estas imperfeições de mercado incluem tarifas,

repatriação de lucro, diferenciais de alíquotas de imposto, controles de câmbio,

múltiplas taxas de câmbio, controle de preços, barreiras de investimento e

instabilidade política percebida.

Política corporativa também influencia o estabelecimento de preços de transferência e

a determinação de que lucros de subsidiárias serão afetados (Vaitsos, 1974). As

corporações tendem a declarar seus retornos em países onde suas filiais tem maiores

necessidades de gastos relativamente às suas vendas intra-firma, onde a declaração de

retorno não será apresentada, ou onde uma subsidiária pode requerer acesso a fundos

externos à companhia.

Entretanto, alterar preços de transferência de comodities é somente um método usado

pelas multinacionais para mover fundos entre as operações das subsidiárias.

Empréstimos diretos intra-companhia, compras ou vendas de ações, royalties para o

uso de tecnologia ou produtos, contribuição em custos indiretos tais como P&D e

"fees" específicos relacionados à consulta administrativa também afetam a distribuição

global de fundos dentro da multinacional.
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Esses métodos alternativos de movimentar fundos lançam uma luz a um problema

maior na análise de preços de transferência: separar aquelas transações intra-firma que

podem ser avaliadas em mercados externos daquelas que são puramente internas à

empresa. Se um mercado externo não existe, não há consenso sobre como avaliar a

transação. Transferências de intangíveis tais como informação e habilidade gerencial

estão nessa categoria. Para produtos tangíveis, é possível comparar preços pagos em

transações intra-firma com aqueles pagos em empresas não relacionadas.

Alguns analistas argumentam que não tem significado examinar preços de

transferência em si ou tentar compará-los com preços "arm's-length" não existentes

(Rugman, 1981). Ao invés disso, os consumidores e governo deveriam se preocupar

com a performance da empresa em produzir mercadorias e serviços. Esta eficiência é

melhor avaliada em termos de lucros globais das multinacionais. Se os preços de

transferência são estabelecidos a níveis ineficientes, a empresa ganha lucros mais

baixos e será forçada à falência por seus concorrentes.

Os elaboradores de política, entretanto, preocupam-se não com impactos de eficiência

de longo prazo mas com consequências de distribuição de curto prazo de preço de

transferência. Receita governamental é afetada de forma adversa se os preços de

transferência alterarem a receita de importações e exportações e afetarem os lucros

apresentados. Quando os lucros são sub-avaliados, os acionistas locais recebem

dividendos mais baixos e os trabalhadores moderam a demanda por salários. Os

consumidores perdem por pagar preços mais altos particularmente se as

multinacionais forem capazes de aumentar o nível de proteção tarifária. Outros

produtores são prejudicados se o comportamento de preço de transferência reduzir os

ganhos de troca estangeira e provocar falta de importações essenciais. Finalmente,

uma redistribuição internacional de rendimento ocorre se os fundos forem transferidos

de países em desenvolvimento para países desenvolvidos através de práticas de preço

de transferência.

Preços de transferência têm efeitos de longo prazo que alteram o padrão de

desenvolvimento econômico. Níveis de lucro baixos apresentados pelas multinacionais

desencorajam o investimento doméstico em indústrias dominadas por

multinacionais
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· reduzem a competição local

· aumentam os preços pagos pelos consumidores

· perpetuam a dependência de atividades das multinacionais.

o Brasil é apropriado para esta análise por vários motivos:

o governo brasileiro tem ativamente encorajado investimento direto estrangeiro

como parte de sua política de desenvolvimento por substituição de importações

· o status do Brasil como uma poder econômico emergente no Terceiro Mundo e

sua confiança no método de desenvolvimento capitalista torna-o um modelo para

outros países em desenvolvimento.

o motivo maior para estudar o Brasil, entretanto, é a existência de imperfeições de

mercado causadas por regulamentação governamental. Há 3 influências maiores e,

algumas vezes, conflitantes sobre o comportamento de preço de transferência:

· o controle governamental sobre preço encoraja super-precificação de importação

de produtos intermediários. Custos elevados de produção dão às multinacionais o

direito de aumento de preços

· limites de repatriação oficial de lucros e um desejo em reduzir impostos sobre os

lucros são incentivos para super-precificar as importações.

· por outro lado, um desejo de reduzir pagamento de tarifas e evitar controle de

crédito encoraja as multinacionais a sub-precificar os produtos importados.

Os dados sobre importação foram coletados de 141 empresas fabris, tanto firmas

domésticas privadas como multinacionais, que operam no Brasil durante 1979. A

amostra restringiu-se a empresas de 18 indústrias definidas pelo governo brasileiro.

Todas as amostras das indústrias incluiam várias das empresas líderes definidas pela

fatia de mercado. Critério adicional limitou o número de produtos escolhidos para o

estudo. As categorias de produto muito genéricas, que dificultava o controle das

diferenças de qualitade, e a maioria dos bens de capital foram excluídos. Os bens de

capital são altamente diferenciados para atender às necessidades de processos de
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produção únicos e modificações relativamente menores podem resultar em diferenças

grandes de preços.

Esse critério resultou na seleção de 127 categorias de produtos. Havia 975

observações na amostra final dos quais 644 representavam os preços de

multinacionais e 331 de empresas brasileiras.

As hipóteses são:

1. as multinacionais pagam preços de importação maiores do que as empresas

domésticas brasileiras. *

2. as multinacionais exibem maior variabilidade de preços de importação de acordo

com suas necessidades financeiras internas.

3. o grau de variação de preço de transferência está positivamente relacionado ao

grau de imperfeição de mercado.

Se as imperfeições de mercado são exógenas à empresa, a multinacional reage ao

internalizar a transação de mercado. Na medida em que o nível de transações intra-

firma aumenta, os preços de transferência exibem variação maior por dois motivos:

. alterações de preço são mais dificeis de serem detectadas pelo governo quando há

poucas transações de mercado, pois preços "arm' s-length" são mais dificeis de

serem determinados

se as imperfeições são influenciadas pelas multinacionais (endógeno), essas

empresas aumentam sua lucratividade pela manipulação dos preços de

transferência.

Resultados empíricos

o trabalho empírico mostrou que, no agregado, as multinacionais pagam preços mais

altos sobre os importados do que as empresas brasileiras. A média de preço das

multinacionais era mais alta do que a média de preço das empresas domésticas

brasileiras em 60% das 127 categorias de produtos. Para uma análise agregada de

todas as categorias de produtos, um conjunto de preços indexados foi computado

usando a média de preço brasileiro como base. Com este conjunto de preços
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indexados, as multinacionais pagavam preços de importação mais altos em todas as

amostras utilizadas e o grau de super-precificação era significante ao nível de 2% nas

duas amostras. A extensão de super-precificação variava de 21 a 39%.

Os preços das multinacionais não eram somente mais altas na média mas também

exibiam maior variabilidade. Naquelas categorias de produtos onde um teste de

igualdade de variâncias foi possível, os preços das multinacionais eram mais do que o

dobro quando tinham variâncias maiores do que as empresas domésticas. Este

resultado mantinha-se para ambas as amostras. Um teste de igualdade de variâncias

também mostrou que os preços das multinacionais eram mais variáveis a nível de 1%

de significânica para todas as amostras.

Este resultado dá suporte à hipótese que as multinacionais estabelecem preços de

transferência de acordo com suas necessidades financeiras internas.

Outras justificativas são possíveis: diferentes sistemas de controle gerencial implicam

em diferentes políticas de preço de transferência pelas multinacionais, por exemplo,

custo-mais -margem e preços de mercado.

Apesar das explicações alternativas para os resultados empíricos (tanto super-

precificação como variabilidade), a super-precificação das multinacionais pode estar

subestimada por 2 motivos:

. todos os produtos altamente diferenciados foram ignorados, pois a diferenciação

de preços entre empresas pode se dever à diferenciação (qualidade) ou diferentes

políticas de precificação. Entretanto, a manipulação ocorre no caso desses

produtos diferenciados pois é mais difícil de ser detectada.

as multinacionais manipulam preços sobre importados mas não numa direção

consistente. Algumas empresas super-precificam importação enquanto outras

sub-precificam.

As conclusões a que se chegou neste estudo dá suporte a outras pesquisas sobre

comportamento de precificação de transferência. Pelo menos 3 outros estudos foram

usados pelas multinacionais com preços encontrados em mercados mundiais (Lall,

1973; UNCTD, 1978; Vaitsos, 1974). Cada um observou que a super-precificação
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sobre produtos individuais variava de 19 a 300%. A maior super-precificação pelas

multinacionais foi encontrada na indústria farmacêutica onde os pressupostos sobre a

alocação de despesas de P&D são cruciais para as conclusões.

As entidades governamentais e tributárias, sem acesso à informação completa

disponível aos executivos da corporação, decidem com base nos preços que

observam. Preços de mercado fornecem informações sobre custos de oportunidade

associados a decisões governamentais sobre importação, produção doméstica e

desenvolvimento. Do ponto de vista da sociedade, os preços de mercado mundiais

pagos pelas empresas domésticas são preços eficientes, não aqueles estabelecidos

pelas multinacionais para maximizar a eficiência da empresa (lucros globais). Além

disso, os governos em países em desenvolvimento estão cientes do impacto potencial

de redistribuição da precificação de transferência e opta por agir com base apenas

naquilo.

4.7. EVIDÊNCIA SOBRE PRECIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS

EMPRESAS MULTINACIONAIS

Precificação de transferência em empresas multinacionais tem recebido considerável

atenção de acadêmicos, governos de países hospedeiros e organizações internacionais.

Os preços que as empresas estabelecem para exportações e importações intra-empresa

através dos limites dos países são assunto de contínuas controvérsias entre

multinacionais e os governos nos países em que operam por 3 motivos:

. os preços de exportações e importações intra-firma

.. afetam diretamente o impacto das multinacionais sobre as economias do país

hospedeiro e país doméstico - pagamento de impostos e tarifas, balanço de

pagamentos, níveis de preços, etc

.. afetam a lucratividade das multinacionais e sua habilidade em alocar recursos

dentro da companhia.

Tanto as multinacionais como os governos têm prêmio aos níveis a que os preços

de transferência são estabelecidos.
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frequentemente há diferença considerável entre o preço de transferência que é

ótimo para a multinacional, para o governo e o preço de mercado .

. um preço "arm's-length", de mercado competitivo frequentemente não existe para

o produto ou serviço e, portanto, frequentemente não há um referencial contra o

qual os preços de transferência são avaliados.

Donald 1. Lecraw menciona que para testar as hipóteses sobre os determinantes das

práticas de preços de transferência das empresas, o comportamento de precificação

nas exportações das multinacionais na amostra foram classificadas em "baseadas no

mercado" ou "não baseadas no mercado".

Análise discriminante múltipla foi utilizada para revelar os relacionamentos entre as

características das multinacionais na amostra, o ambiente em que operam e as práticas

de precificação de transferência que elas seguem.

Uma função discriminate foi estimada por Lecraw para classificar as multinacionais da

amostra em aquelas que usam preços de transferência "baseados no mercado" e

aquelas "não baseadas no mercado" para suas exportações.

A estatística F foi significante para as variáveis: grau de centralização de controle

sobre a subsidiária, risco percebido, controles de preço, restrições de repatriação de

capital-lucro, o grau de centralização da multinacional, tarifas no país de destino e

alíquotas relativas de imposto.

Na análise discriminante de estratégias de precificação para exportações, a

nacionalidade das multinacionais (japonesas ou não-japonesas) não foi variável

discriminante significante quando a variável grau de centralização de controle da

multinacional era incluída.

Quando a variável centralização era eliminada, entretanto, a nacionalidade era

significante: as multinacionais japonesas tendem a usar preços de transferência não

baseados no mercado comparativamente às empresas multinacionais não-japonesas.

Esta descoberta é similar àquela obtida por Tang (1979).

Estes resultados estatísticos dão suporte à hipótese sobre os determinantes do uso de

preços de transferência não baseados em preços de mercado para exportações.
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Uma análise similar foi desenvolvida para os determinantes de preços para

importações intra-firma e inter-firma.

As variáveis significantes foram a tarifa nominal no país hospedeiro, alíquotas

relativas de imposto, controles de preço e a presença de restrições de repatriação de

dividendos e de capital, risco percebido do país, percentual de propriedade local e o

grau de centralização da multinacional.

Para testar a extensão de diferenciação de preços de exportação de vendas inter-firma

e intra-firma, utilizou-se a análise de regressão múltipla. A priori, assumiu-se que:

1. quanto mais alto for a tarifa no país de destino, maior o incentivo para precificar

exportações intra-companhia baixo relativamente a exportações inter-firma para

evitar pagamento de tarifas no país de destino.

2. quanto maior for a diferença entre alíquotas de lucro locais e do país doméstico,

maior o incentivo para sub ou super precificar as exportações intra-firma para

reduzir os lucros locais publicados e maior o valor absoluto de desvio

percentual de preços de exportação intra-firma e inter-firma para o mesmo

produto.

3. Se existir o controle de preço no país hospedeiro, a multinacional reduzirá o

preço de suas exportações para exibir lucros baixos a fim de aumentar seu

poder de barganha na tentativa de obter aumentos de preço.

4. similarmente, se existir o controle de repatriação de dividendos, ou o fISCO

percebido for alto, a empresa reduz os preços de exportação intra-firma para

obter transferência de dinheiro para outro país.

5. as multinacionais japonesas engajam-se mais no uso de preços de transferência

não baseados no mercado do que outras multinacionais (Tang, 1979)

6. a presença de uma sócia joint venture local reduz a habilidade da multinacional

em estabelecer preços de transferência não baseados no mercado que desviam

de preços de mercado.
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7. quanto mais descentralizado for o sistema de decisão, avaliação e controle da

multinacional, maiores são os problemas causados por desvios de preço de

transferência do preço de mercado e maior o incentivo para o uso de preços de

transferência baseados no mercado.

A análise de regressão múltipla mostrou que todas as variáveis tinham o

comportamento previsto, porém a variável para multinacional japonesa não era

significante quando o grau de centralização era incluída na equação de regressão.

Uma análise similar de regressão de determinantes de preços de transferência para

importações intra-firma foi desenvolvida. As variáveis independentes eram as mesmas

adotadas na análise de regressão de preços de exportação, com exceção de que tarifa

nominal no país hospedeiro substituiu a tarifa no país de destino. O preço de

importação aumenta na medida em que

· a tarifa no país hospedeiro reduz

· a diferença entre alíquota relativa de imposto aumenta

· há controle de preços

· há restrições para repatriação de dividendos e de capital

· o risco percebido do país aumenta

· o grau de centralização de controle aumenta

· a subsidiária é de propriedade japonesa

o preço de importação reduz na medida em que patrimônio local aumenta.

Os resultados da análise dão suporte à posição frequentemente assumida pelos

governos hospedeiros de países menos desenvolvidos e países indutrializados de que

as multinacionais se engajam no uso amplo e sistemático de preços de transferência

que diferem dos preços de mercados para aumentar seus lucros globais, reduzir riscos,

mover fundos através de limites nacionais e alocá-los entre subsidiárias. A presença de

um sócio local reduz tanto a magnitude como a penetração do uso de preços de

transferência não baseados no mercado.
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Governos tanto no país hospedeiro como doméstico estão cientes do problema

potencial do uso de preços de transferência não baseados no mercado em transações

intra-firma de mercadorias e serviços Este estudo indica que assumir preços de

transferência não baseados no mercado não está confinado às multinacionais com base

num país, ou operando numa indústria, ou produzindo num país hospedeiro, mas é

uma prática usada pelas multinacionais.

Quando o governo impõe tarifas elevadas sobre importações, impostos relativamente

elevados sobre lucros, controles de preço e controles sobre movimentação de lucro e

capital, espera-se que as multinacionais afetadas por essas políticas assumam preços

de transferência que evitam sua incidência. O governo direciona sua atenção para

essas multinacionais para aproximar os preços de transferência do nível "arrn's-

length", de mercado. A presença de um sócio local também reduz a incidência e

extensão do uso de preços de transferência distinto do preço de mercado. Um sócio

local tem acesso a dados intra-firma que permite assessar a base de preços de

transferência de bens e serviços, tem o incentivo para assegurar que preços intra-firma

aproximam-se do nível "arm's-length".

4.8. PRECIFICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM PAÍSES EM

DESENVOLVIMENTO

Sylvain R.F .Plasschaert apresenta um trabalho teórico sobre a eficiência de preços de

transferência em práticas reais das multinacionais em países de lucro mais baixo.

Ele destaca que frequentemente é dito que a manipulação de preço de transferência

está mais difundida em países menos desenvolvidos do que em países mais

desenvolvidos. Isto se deve a um ou aos dois dos seguintes fatores:

1. Os países menos desenvolvidos, comparativamente aos mais desenvolvidos, têm

uma ampla gama de regulamentações. As empresas nacionais recorrem à

manipulação de preço para suavizar o seu impacto adverso.

2. os governos dos países menos desenvolvidos, comparativamente aos países mais

desenvolvidos, não estão adequadamente equipados para frustar as tentativas

das multinacionais de manipulação de preço de transferência.
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Infelizmente, há pouca disponibilidade de evidências de manipulação de preço de

transferência. A linha dedutiva, entretanto, permite esclarecer a questão se a priori o

escopo de manipulação de preço de transferência é maior em países menos

desenvolvidos do que em mais desenvolvidos. Estas descobertas são também úteis na

interpretação de dados sobre práticas reais de manipulação de preços de transferência.

Várias limitações devem ser notadas:

a. Para preservar o alto grau de generalização, os países menos desenvoldos em

consideração tendem a ser altamente estilizados. Obviamente tal abordatem

esconde diferenças significativas entre os países menos desenvolvidos.

b. a análise refere-se basicamente a multinacionais que fabricam para venda nos

mercados domésticos dos países menos desenvolvidos hospedeiros. Tais países

hospedeiros tipicamente aderem às estratégias de substituição de importações. As

descobertas podem não se aplicar a investimentos estrangeiros diretos montados

para exportações para mercados mundiais.

c. há vários incentivos para manipulação de preço de transferência.

4.8.1. As maiores motivações para as manobras de preço de transferência em

países menos desenvolvidos

a. Tributação corporativa

Este é o campo no qual os governos tendem a colocar medidas contra manipulação de

preço de transferência. Paradoxalmente, vários fatores conduzem a conclusão de que

os diferenciais de imposto corporativos levam menos as multinacionais à manipulação

de preço de transferência do que se crê. Os motivos são:

a. os impostos corporativos nominais tipicamente são mais baixos em países menos

desenvolvidos do que em países mais desenvolvidos. Em tais casos, as

multinacionais não obtêm qualquer beneficio de extrair artificialmente lucros

tributáveis de países menos desenvolvidos hospedeiros para os países mais
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desenvolvidos domésticos se a manipulação de preço de transferência for

inspirado somente em considerações de imposto global corporativo.

b. a avaliação de lucros tributáveis é, certamente, menos severa em países menos

desenvolvidos do que em países mais desenvolvidos

c. embora as gratificações tributárias sejam garantidas a investimento estrangeiro

direto tão frequentemente em países mais desenvolvidos como menos

desenvolvidos, os beneficios de incentivos fiscais são mais generosos em países

menos desenvolvidos.

d. devido aos fatores (b) e (c), as diferenças entre alíquotas de impostos de países

menos desenvolvidos e mais desenvolvidos são maiores em termos de taxas

efetivas do que quando somente taxas nominais são consideradas.

e. por definição a manipulação de preço de transferência afeta a base tributária dos

dois países envolvidos numa transação internacional intra-firma. O ganho que a

multinacional obtém por sub-faturar na jurisdição com maior alíquota efetiva é

parcialmente compensada por imposto mais alto no país com imposto

corporativo mais suave.

f. a multinacional tem a tributação tanto no país hospedeiro de lucros gerados por

sua subsidiária como também no país doméstico. Entretanto este último é

aliviado por acordos bilaterais de bi-tributação e por medidas unilaterais que os

países domésticos consideram para reduzir a bi-tributação internacional.

Reter impostos no país hospedeiro em dividendos, juros e royalties geralmente

qualifica para crédito tributário estrangeiro no país doméstico. Dada a premissa

de que a carga de impostos creditáveis no país hospedeiro não excede o

imposto corporativo no país doméstico, segue-se que a variável imposto seria

neutra tanto para investimentos estrangeiros como domésticos pela

multinacional (Plasschaert, 1979).

g. a "regra de diferir" também prejudica a tentativa de reduzir os lucros tributáveis

nos países menos desenvolvidos via manipulação de preço de transferência. Esta

regra de diferimento incentiva a multinacional a manter o lucro na subsidiária
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estrangeira na medida em que imposto em remessas é evitado. Este incentivo é

frequentemente reforçado por gratificações tributárias que estão

especificamente vinculadas a reinvestimento de lucros.

Portanto, se diferenças no lucro corporativo forem analisadas isoladamente de outras

motivações consideradas para manipulação de preço de transferência, espera-se que a

manipulação de preço de transferência beneficie os países em desenvolvimento ao

invés de prejudicá-los. Esta descoberta genérica, entretanto, requer algumas

qualificações tais como a complexidade do assunto tributário internacional:

a. em alguns países menos desenvolvidos, a alíquota nominal de imposto

corporativo excede aquele comumente encontrado em países mais

desenvolvidos.

b. não somente as alíquotas sobre lucros corporativos, mas também as taxas de

manutenção de dividendos repatriados, juros e royalties devem ser considerados

ao se considerar o imposto total no país .. Tal taxa de retenção é frequentemente

elevada em países menos desenvolvidos e, particularmente, em países latino

americanos. Portanto uma proporção de imposto do país hospedeiro não é

creditável contra o imposto corporativo no país doméstico. De fato, o crédito

tributário estrangeiro é um mecanismo no sentido de que qualquer excesso de

imposto do país hospedeiro sobre o do país doméstico não é restituído.

c. Lucros tributáveis são artificialmente reorientados para zonas francas. Poucos

países subdesenvolvidos estão equipados contra movimentos de manipulação de

preços de transferência que envolvem zonas francas.

d. medidas específicas contra manipulações de preço de transferência são raras em

países menos desenvolvidos, mas são implementadas em numerosos países

desenvolvidos. Ação coordenada por entidades tributárias de países envolvidos

em dadas operações intra-firma tem sido esquematizada em alguns acordos

tributários bilaterais envolvendo países mais desenvolvidos.

É falso afirmar que considerações tributárias corporativas não desempenham papel em

seduzir as multinacionais em direção à manipulação de preço de transferência.
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Inúmeras evidências mostram o contrário: numerosas subsidiárias se estabeleceram

em zonas francas, a sofisticação de seminários de planejamento tributário e casos

litigiosos entre multinacionais e autoridades tributárias.

Mas a conclusão é de que nos países menos desenvolvidos, as variáveis tributárias

corporativas parecem ser menos relevantes do que em países mais desenvolvidos, pois

as multinacionais frequentemente têm pouca ou nenhuma vantagem em reduzir

artificialmente os lucros tributáveis em países menos desenvolvidos através de

manipulação de preços de transferência. Isto não nega que em segmentos

especializados da lesgislação tributária, a manipulação de preço de transferência possa

ser um instrumento para redução do imposto devido.

Plasschaert (1980) conclui que as considerações de imposto sobre lucro são

consideravelmente menos relevantes do que popularmente se crê, notando que dentro

de países industriais, pelo menos, as alíquotas de imposto não diferem

substancialmente.

b. Desembaraços sobre importação

Desembaraços nommais sobre importados em países menos desenvolvidos são

substancialmente mais altos do que em países mais desenvolvidos.

Em economia de mercado, as despesas de importação dos países mais desenvolvidos

são em essência medidas protetoras; em países menos desenvolvidos, as tarifas são

"instrumentos de política de múltiplos objetivos"(De Wolf, 1981).

No caso de países menos desenvolvidos, as tarifas:

são a maior fonte de receita fiscal, especialmente onde a ausência de base

industrial de tamanho considerável não fornece outros impostos produtivos.

são um instrumento para atingir o equilíbrio de balanço de pagamentos, não

somente quando a crise externa ocorre e clama por medidas emergenciais, mas

também como uma característica permanente da política governamental.
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são usadas para criar "indústrias novas", embora a observação mostre que tais

medidas protetoras tendem a ser mantidas além dos anos iniciais dos novos

empreendimentos.

· são elevadas para supérfluos importados, visando desencorajar o consumo de tais

itens.

As alíquotas de importação nos países menos desenvolvidos serve, portanto,

basicamente, para fins distributivos.

o escopo para a manipulação de preço de transferência, no caso de considerações de

alíquota de importados, limita-se ao ad vaiarem. A conclusão que emerge é que as

tarifas ad valorem ocasionam mais tentações para a manipulação de preço de

transferência em países menos desenvolvidos do que em países mais desenvolvidos.

Entretanto essa inferência deve ser qualificada por várias considerações importantes:

· a minimização de tarifas choca-se com outras motivações para manipulação de

preço de transferência. A subprecificação de importação reduz o montante a ser

pago, porém aumenta os lucros tributáveis da subsidiária importadora.

Para países menos desenvolvidos, subfaturar usualmente resulta em economia

líquida tributária para a multinacional em casos em que a alíquota de imposto

corporativo em países menos desenvolvidos é menor do que no país doméstico.

· subfaturar importados pela subsidiária no país hospedeiro reduz os recebimentos

da parceira exportadora da companhia.

Frequentemente, no entanto, em países menos desenvolvidos, devido aos riscos

de câmbio, as multinacionais desejam repatriar os fundos prontamente da

subsidiária. Se a repatriação "aberta" dos retornos não é permitida, a

manipulação de preço de transferência em transações intra-firma e fluxos de

pagamentos fornecem um canal para tais remessas. Mas este objetivo leva à

superprecificação das importações da subsidiária do país menos desenvolvido.

a manipulação de preço de transferência é também afetado por políticas de

"escala de tarifas", onde tarifas nominais de tarifas se elevam com o grau de
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processamento doméstico, e alíquotas ad valores comparativamente baixas ou

zero aplicam-se a matéria-prima e aos produtos intermediários.

Em suma, não somente as diferenças típicas em níveis de desembaraço de importados,

mas também a composição de transações de importados de países menos

desenvolvidos e mais desenvolvidos devem ser considerados quando se analisam

incentivos para manipulação de preço de transferência.

o escopo de subfaturamento lucrativo de importações em países mais desenvolvidos

não deve ser subestimado. O nível comparativamente mais baixo de tarifas reduz os

beneficios que a minimização de desembaraço de importados atingiriam através de

manipulação de preço de transferência. Mas o fluxo de importados subfaturados é

relativamente muito maior do que em países menos desenvolvidos pois consiste

principalmente de produtos finais. Além disso, os agentes econômicos gozam de

maior liberdade para efetuar movimentos internacionais de capital em países mais

desenvolvidos do que em menos desenvolvidos. Portanto,o desejo de maximizar a

repatriação de lucros não leva à tentativa da multinacional em supefaturar.

As tentativas de manipulação de preço de transferência são favorecidas na medida em

que os governos são incapazes de monitorar tais práticas.

Um instrumento que se poderia impor é o "preço mínimo" que o importador declara.

Tal preço frequentemente apresenta um desvio do preço que é pago. Este é um preço

artificial criado por autoridades públicas e não pelas multinacionais.

c. Riscos de câmbio

As transações internacionais estão expostas ao risco de câmbio na medida em que

transacionam com terceiros numa moeda estrangeira. Os agentes econômicos obtêm

sucesso em evitar os riscos de transação quando eles convertem os ativos de uma

moeda que se espera enfraquecer numa mais forte antes que a desvalorização

realmente ocorra.

Uma forma de se evitar perdas cambiais consiste em acelerar pagamentos em moeda

fraca e atrasar os pagamentos em moeda forte. Os termos de pagamentos são



202

encurtados ou estendidos entre partes independentes, porém operado mais

prontamente entre unidades relacionadas da mesma multinacional. Os governos

impõem algumas restrições para dilatação ou redução dos prazos de pagamento, mas

não podem intervir muito sem que as transações internacionais sejam prejudicadas.

É importante destacar que a manipulação de preço de transferência em si é incapaz de

evitar os riscos de câmbio. Entretanto, se a manipulação é conduzida com sucesso

num movimento de postergar ou antecipar pagamentos, aumenta o resultado na

medida em que os fundos em moeda fraca são convertidos em forte ou menos

unidades de moeda forte são convertidas numa fraca.

Três fatores são identificados para justificar a prática de manipulação de preço de

transferência mais intensamente em países menos desenvolvidos do que em países

mais desenvolvidos:

1. instabilidade da taxa de câmbio é maior. Isto induz as multinacionais a

transferirem recursos de uma moeda enfraquecida para uma mais forte através

de manipulação de preço de transferência.

2. facilidades menores estão disponíveis para se precaver contra os riscos

cambiais. Mercados futuros são desenvolvidos em países mais desenvolvidos,

porém está ausente em países menos desenvolvidos. O mercado monetário,

onde os fundos necessários para pagar um endividamento em moeda

estrangeira num estágio posterior são emprestados imedidatamente, geralmente

é inacessível devido a uma gama de restrições de câmbio

3. alguns canais de pagamento intra-firma estão restringidos pelo governo. A

maioria dos países menos desenvolvidos enfrentam grandes necessidades de

importação e apresentam balanço de pagamentos enfraquecido. Várias

restrições sobre importação e saída de capital são, portanto, uma característica

estrutural de países menos desenvolvidos.
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d. Restrições sobre remessa de retornos

o termo retorno envolve: lucros, dividendos, juros, royalties de "licensing fees", pois

as multinacionais visualizam estes três tipos de retornos após impostos como

equivalentes.

Restrições sobre repatriação de retornos são vistas pela matriz como uma medida

desfavorável e a multinacional tentará superá-la através de manipulação de preço de

transferência. De fato, o desejo das multinacionais em maximizar e acelerar o fluxo de

retorno para a matriz de países menos desenvolvidos deve-se principalmente ao temor

de incorrer em perdas cambiais. Portanto o que foi analisado na seção (c) e (d),

portanto, estão intimamente ralacionado.

Em países mais desenvolvidos, as restrições às remessas são raras. O contrário ocorre

nos países menos desenvolvidos, que impõem várias restrições não tributárias e

tratamentos mais severos para remessas de lucros: restrições para pagamento de

dividendos, redução do fee pago pelo uso de tecnologia estrangeira, restrinção à

remessa de royalties e juros . Vale notar que há a regra de que o "licensing fee" pago

pela subsidiária à matriz não é dedutível de imposto (Pacto Andino, Brasil e Índia).

Outras provisões de imposto que afetam a remessa poderiam ser mencionadas.

Frequentemente o imposto sobre o "licensing fee" é computado em base bruta e não

reconhece os custos específicos envolvidos em transferência de tecnologia que podem

ser significantes.

Como já mencionado, o tratamento de remessas em países mais desenvolvidos é

tipicamente mais favorável, tanto em termos tributários com medidas não tributárias:

1. eles aplicam a regra de não-discriminação, tratando as filiais de multinacionais

estrangeiras da mesma forma que empresas domésticas

2. os fees pagos pela tecnologia são totalmente dedutíveis para fins tributários

3. acordos bilaterais entre países mais desenvolvidos aliviam substancialmente a

dupla tributação internacional em remessa de retornos.
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As medidas altamente restritivas de muitos países menos desenvolvidos com relação à

remessa de retornos estão vinculadas a muitos argumentos:

. objetivo de reduzir o fluxo de saída de capital e melhorar a posição do balanço de

pagamentos

maxinuzar a receita tributária do país hospedeiro, pOIS taxas mais altas de

retenção de retorno são creditadas contra impostos corporativos devidos no país

doméstico, o tratamento mais restritivo de remessas não prejudica a

multinacional.

como royalties e JUros são alternativas e canais frequentemente usados para

remessas de lucros, não podem ser favorecidos em termos tributários. Portanto

há a imposição de alíquota de impostos corporativos para tais remessas, como

em alguns países da América Latina.

Várias investigações não deixam dúvidas de que as multinacionais, particularmente as

maiores com subsidiárias estrangeiras, atribuem grande peso à liberdade de remessas à

matriz e impostos modestos no país hospedeiro.

Os retornos que são mantidos cativos no país hospedeiro não podem ser empregados

em outros projetos que obtêm rendimento mais elevado.

Um fluxo de dividendos garante a remuneração de acionistas da matriz. Numa

empresa altamente multinacionalizada, as filiais estrangeiras contribuem com sua fatia.

Os procedimentos de orçamento de capital na multinacional, geralmente, não são tão

sofisticados como os postulados de maximização de retorno. Se aceitar o teorema de

Miller-Modigliani, os acionistas são indiferentes a dividendos ou ganhos de capital,

obtidos ao reinvestir lucros.

Dados sobre alocação de ganhos da subsidiária mostram que o índice de

reinvestimento é elevado: em 1981, 55% dos ganhos de multinacionais norte-

americanas foram reinvestidos. Dados de 1976 mostram que o índice de

reinvestimento era mais elevado na América Latina do que em subsidiárias localizadas

nos países mais desenvolvidos. Vários fatores explicam esse nível mais baixo de
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pagamento de dividendos; mas o ponto é que as multinacionais parecem dispostas a

aceitar um índice elevado de ganhos sendo reinvestidos nas subsidiárias.

Embora os reinvestimentos no país hospedeiro não representem a alocação ótima de

lucros sobre outros projetos alternativos de investimentos sob perspectiva mundial,

qualificam-se como segunda opção melhor dadas as restrições de repatriação de

retornos.

Em algumas circunstâncias, o retorno cativo não somente representa um custo de

oportunidade mas frequentemente envolve uma perda cambial potencial. Ou seja, o

aspecto de remessa basicamente volta-se para o risco cambial já mencionado. Esta

explicação também é sugerida na evidência disponível sobre manipulação real de

preços de transferência em países menos desenvolvidos. As descobertas de Vaitsos

(1974) e Lass (1973), de que a matriz estava superprecificando os produtos

intermediários vendidos às subsidiárias em países da América Latina, sugerem que os

controles de câmbio e risco eram a motivação básica para manipulação de preço de

transferência.

Se aceitarmos a premissa de que as multinacionais são indiferentes ao canal através do

qual os retornos, líquidos de imposto do país hospedeiro, fluem para a matriz, o

problema adicional é a identificação do veículo de remessa mais apropriado para

maximizar a repatriação de fundos face às restrições. Dividendos, juros, "licensing

fees" e encargos por serviços para serviços específicos ou custos indiretos são canais

alternativos.

Dados sobre retornos fluindo para multinacionais com base norte-americana mostram

que os royalties e "license fees"representam somente uma pequena porção, 12.6% em

1981, dos dividendos recebidos de países em desenvolvimento. Pagamentos de juros

eram negativos, i.e., a mesma multinacional era transferidora líquida de juros.

Encargos sobre serviços e renda para propriedade tangível foram consideravelmente

maiores do que royalties e license fees e representavam 34% dos dividendos. Esses

dados, entretanto, tem utilidade limitada pois a sua confiabilidade é fraca. Além disso,

a complexidade envolvida em conexões intra-companhia conduz a administração da

multi nacional. Esta procura meios para melhorar a performance de lucro ao invés de

explorar todas as oportunidades que a otimização de sistemas teoricamente suporta.
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A maioria das descobertas na literatura de negócios, baseada em números limitados de

observações ou questionários de gerentes financeiros, relaciona os canais para

repatriação de retornos na forma de fees, juros ou dividendos. A pouca eficiência dos

países menos desenvolvidos em checar a manipulação de preços de transferência leva

ao fortalecimento da hipótese de que, na medida em que as multinacionais pretendem

repatriar fundos de países com taxa cambial enfraquecida, a superprecificação de

comodities vendidos para subsidiárias estrangeiras é o principal canal para

transferências quando há várias restrições para a adoção de outras alternativas.

Um comentário final sobre a vinculação entre tentação de manipulação de preço de

transferência e remessa de retornos para a matriz é importante. A regra de diferimento

e taxas elevadas de retenção de remessas reduzem a taxa de repatriação de retornos

para a matriz por canais oficiais. Por exemplo, Chudnovsky (1982) conclui que as

restrições sobre remessas operado em numerosos países da Améria Latina não

reduziram o fluxo de saída de retornos. Enquanto os governantes visualizam esta

política como positiva, a questão que permanece é se as políticas e a regulamentação

adotadas são ótimas. A maior captação de receita tributária via restrições sobre

remessas pode ter ocorrido às "custas" de entrada menor de capital estrangeiro.

4.9. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Dada a quase unanimidade em identificar incentivos para decisões de preços de

transferência e a improvável extinção de imperfeições de mercado fundamentais que

geram transações internalizadas e consequente precificação de tais transações, dois

objetivos na precificação de transferência são confrontados:

. eficiência ótima em alocação internacional de recursos .

. uma alocação de resultado consolidado da multinacionais que se supõe equitativa

num mundo de jurisdições tributárias independentes.

Há um consenso que dá suporte à teoria da entidade separada sobre alocação de

resultado e sua expressão no padrão "arm's-length" ou equivalente. No entanto, ela

recebeu várias críticas, principalmente no campo administrativo, devido também ao

seu fracasso em confrontar o desafio teórico da teoria da unidade.
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A "teoria da unidade" é considerada um corolário da teoria de internalização de preço

de transferência. Como ela se preocupa somente com o lucro consolidado da

multi nacional como entidade, os lucros contábeis de filiais individuais e os preços de

transferência que contribuem na sua determinação parecem irrelevantes para a

alocação de resultado entre jurisdições, refletindo decisões gerenciais que não são

diferentes daquelas decorrentes de transações entre divisões de empresas puramente

naCIOnaIS.

A entidade unitária, portanto, rejeita a legitimidade da teoria da entidade separada e o

princípio de "arm's-length" que nela se baseia. A multinacional como empresa

corporativa existe somente devido às suas propriedades como entidade, as operações

das filiais nacionais são organicamente inseparáveis do todo integrado.

Os preços de transferência respondem aos custos de transações externos e às

imperfeições de mercado exógenas, tais como diferenciais de imposto e restrições de

troca.

A expressão da teoria da unidade numa fórmula de partilha encontrou obstáculos

práticos significativos, senão insuperáveis.

Os EUA e países europeus explicitamente rejeitaram a abordagem unitária, citando

dificuldades para os pagadores de impostos e inconsistência com os tratamentos de

impostos internacionais incorporando o padrão "arm's-length".

Apesar da preocupação fiscal e erosão cambial estrangeira, poucos países em

desenvolvimento sistematicamente regulamentam preço de transferência ou aplicam

uma política de partilha. Isto é atribuído a limitações administrativas, mas alguns

países rejeitam a regulamentação por receio de desencorajar os investidores

estrangeiros.

Em alguns casos, isto reflete o fato do incentivo para transferência de lucros não ser

suficientemente forte para garantir regulamentação agressiva.

Algumas medidas para estreitar os diferenciais tributários e, mais recentemente, a

abolição de privilégios de diferimento para indústrias que evadiam impostos através



208

de filiais localizadas em países com zonas francas moderaram incentivo para

manipulação através da operação de créditos para impostos pagos no estrangeiro.

Tem havido também a adoção em alguns países de medidas mais restritivas do que o

padrão "arrn's-length", mas baseado no princípio da entidade separada, notadamente a

tributação de categorias específicas de transações intra-firma, particularmente

royalties.

Amplamente falando, os defensores de regulamentação em países em

desenvolvimento, tanto oficiais corno acadêmicos, definiram o problema de preço de

transferência corno urna perda injusta de receita e câmbio estrangeiro pelo país

hospedeiro e não direcionaram para os "trade-offs" entre equidade e eficiência. Por

outro lado, falta evidência direta da extensão da perda real de eficiência atribuída à

regulamentação.

o mundo real parece oferecer urna mistura dificil de duas tendências:

regulamentação relativamente ineficiente reforçada por políticas de

regulamentação própria das multinacionais .

. um direcionamento para a maximização de lucro e minimização de risco com o

auxílio de precificação de transferência e manipulação de estrutura finaceira,

conduzindo a urna alocação moderadamente eficiente de recursos

internacionalmente.

Parece improvável que esta situação se modifique muito no futuro previsível.

Halperin e Srinidhi 51 analisaram a precificação de transferência de urna multinacional

visando também a avaliação de performance divisional. As divisões são autônomas,

têm diferentes habilidades de negociação e optam por cooperar ou não urnas com as

outras.

Para justificar tal análise, distinguem-se dois aspectos:

51 HALPERIN, Robert M. e SRINIDHI, Bin. "US tax transfer pricing roles and resource allocation:
the case of decentralized multinatinal firms". The accounting review. Vol 66. No.1. January 1991.
p.141-157.
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1. se os lucros divisionais são usados para avaliar a performance de gerentes

divisionais

2. se o mesmo esquema é usado para fins tributários e avaliação de performance

Tang (1980) 52 investigou 192 empresas canadenses e descobriu que a maioria citou

avaliação de performance como objetivo dominante de precificação de transferência.

Wu e Sharp (1979) 53desenvolveram uma investigação para verificar se o preço de

transferência é usado predominantemente para avaliação de performance ou para fins

tributários ou ambos . As empresas domésticas em sua investigação apontaram

avaliação de performance como a razão dominante para precificação de

transferências, mas as multinacionais mencionaram preocupação com regulamentação

tributária como mais importante.

Embora a evidência empírica sobre motivações de precificação de transferências de

multinacionais não seja muito abundante, a evidência existente indica que a avaliação

é pelo menos um dos motivos importantes para precificação de transferência.

De acordo com uma investigação que Yunker (1982)54 desenvolveu envolvendo 52

empresas multinacionais, algumas multinacionais, que dão importância maior à

precificação de transferência objetivando maximização de lucros corporativos, não

usam somente lucros divisionais para fins de avaliação de performance. Este parece

ser o único estudo disponível sobre o inter-relacionamento entre precificação de

transferência e critério de avaliação de performance em multinacionais e não fornece

evidência sobre como elas modificam os lucros divisionais.

o segundo aspecto refere-se ao fato da mesma precificação de transferência ser usada

tanto para fins tributários como internos. Czechowicz (1982)55 relatou que 89% das

empresas mulltinacionais com base nos Estados Unidos usam o mesmo método de

precificação de transferência para ambas finalidades apesar da potencialidade de uma

52 TANG, R.Y. "Canadian transfer pricing practices".CA Magazine 113. March 1980.p. 32-38.
53 WU, F.H. e SHARP, D. "An empirical study of transfer pricing."The tnternational journal of
accounting education and research 12.Spring 1979. p.71-99.
54 YUNKER, P.J. "Transfer pricing and performance evaluation in multinational corporations, a
survey study." .1982. New York. Praeger.
55 CZECHOWICZ, 1.1., CHOI,F.D. e BA VISHl, Y.B. "Assessing Foreign subsidiary performance
systems and practices of /eading multinational companies." New York: Business International
Corporation .. 1982.
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alocação não adequada de recursos. O motivo para isso é explicado por um gerente

de uma empresa multinacional:

" Conversamos sobre o desenvolvimento de um sistema que usasse precificação de

transferência dual - um para as autoridades tributárias e um para controle interno.

Mas o custo e tempo necessário para estabelecer e administrar tal sistema seria

substancial. Além disso, se as autoridades tributárias descobrissem o uso do

sistema de precificação dual, poderíamos encontrar algumas dificuldades. Portanto

não faremos qualquer modificação no nosso sistema"(p. 61)

Os autores assumem que as divisões compradoras e vendedoras têm informação

completa sobre as funções custo e receita do produto transferido. Sob esta premissa,

as duas divisões cooperarão uma com a outra e maximizarão os lucros da companhia

se não houverem restrições para os preços de transferência. Este lucro máximo é

denominado máximo sem restrições. Se houverem restrições ao preço de

transferência, a maximização de lucro da empresa multinacional é menos do que o

ótimo sem restrições. Este é o ótimo centralizado.

Halperin e Srinidhi mostram que:

1. Mesmo que as divisões de uma empresa multinacional descentralizada não

tenham nenhuma regra de precificação de transferência para fins tributários, mas

use o mesmo preço de transferência tanto para fins tributários como para fins

internos, o lucro total da empresa multinacional tende a ser menos do que o

ótimo sem restrições.

2. Se as divisões de uma empresa multinacional estiverem restringidas a usar as

regras de precificação de transferência tanto para fins tributários como internos,

o lucro total da multinacional será menor do que o ótimo centralizado. Além

disso, a alocação de recursos da multinacional será diferente daquela obtida sob

ótimo centralizado.

A diferença entre ótimo sem restrições e ótimo centralizado (incluindo as diferenças

de alocação de recursos) representa o custo social das regras de precificação de

transferência.
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A diferença entre o ótimo centralizado e o ótimo descentralizado representa o custo

de descentralização sob ambiente tributário.

Horgreen 56 destaca os fatores que os executivos consideram importantes nas decisões

sobre preço de transferência (em ordem de importância)

a. Preços de transferência domésticos

1. Avaliação de performance - para mensurar os resultados de cada subunidade

operacional

2. Motivação gerencial- para prover a empresa com um "fabricante de lucro"

3. Ênfase em preço e produto - para melhor refletir "custos" e "margens" que

devem ser recebidos dos clientes

4. Reconhecimento de mercado externo - para manter competitividade interna. A

companhia deve estar em equilíbrio com as forças externas de mercado.

b. Preços de transferência das multinacionais

1. Lucro total para a companhia

2. A posição competitiva das subsidiárias nos países estrangeiros.

3. Avaliação de performance de subsidiárias estrangeiras

4. Restrições impostas por países estrangeiros na repatriação de lucros ou

dividendos.

5. A necessidade de manter fluxos de caixa adequados nas subsidiárias

estrangerias

6. Manutenção de bom relacionamento com governo do país.

o Quadro 4.1. resume os resultados de estudos sobre métodos de preços de

transferência domésticos e multinacionais.

56 HORGREEN, Charles T. e FOSTER, George. "Cost Accounting: a managerial emphasis" 7th.
edition. 1991.; Prentice-Hall InternationaI, Ino.
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Quadro 4.1.Pesquisa de métodos de preços de transferência

A. Métodos de preços de transferência domésticos

Métodos E.UA Austrália Canadá Japão India Inglaterra

1. Baseado no mercado 30% 13% 34% 34% 47% 41%

2. Baseado no custo

Custos variáveis 4 N.D. 6 2 6 6

Absorção ou custos 45 N.D. 37 44 47 19
totais

Outros 1 N.D. 6 - - 4

Sub-Total 50% 65% 46% 46% 53% 29%

3. Negociado 18% 11% 18% 19% - 24%

4. Outros 2% 11% 2% 1 - 6%

Total Geral 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B Métodos de preços de transferência multinacionais

Métodos E.UA Austrália Canadá Japão India Inglaterra

1. Baseado no mercado 35% - 37% 37% - 31%

2. Baseado no custo - -
Custos variáveis 2 - 5 3 - 6

Absorção ou custos toais 42 - 26 38 - 19

Outros 2 - 2 - - 4

Sub-Total 46% - 33 41% - 29%

3. Negociado 14% - 26% 22% - 24%

4. Outros 5% - 4% - - 6%

Total Geral 100% - 100% 100% - 100%

57 Fontes:

R. Tang, C.Walter and R. Raymond. Transfer Pricing - Japanese vs. American Style.
Management Accountind. Jan/79,pp. 12-16.

P. Blayney and M.Joye. Cost Accounting Practices in Australian Manufacturing Companies.
Working Paper, University of Sydney, 1989.

R. Tang. Canadian transfer-pricing practices. CA Magazine. March 1980, pp. 32-38

V. Govindarjan and B. Ramamurthy.Transfel' pricing policies in Indian companies:a survey.
Charterred Account. November 1983. pp. 296-301

A.Mostafa, J.Sharp and K. Howard. Transfer pricing - a survey using discriminant ana/ysis ..
Omega,12, no. 5 (1984).pp. 465-74
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Em 1990, Tang desenvolveu enVIOUquestionários para as 500 maiores companhias

listadas em 1990 Fortune 500, recebendo um índice de resposta de 28,6%.

Desses 143 respondentes, 132 companhias, ou 92%, relataram que usavam pelo

menos um método de preço de transferência para contabilizar suas transferências

domésticas interdivisionais. Os 8% restantes disseram não adotar um sistema de preço

de transferência, pois o volume de suas transferências interdivisionais era

insignificante.

Os métodos usualmente apresentados pelas 132 empresas para contabilizar suas

transferências domésticas incluem:

· preço de mercado 25,1%

· custos totais de produção reais ou padrões 24,2%

· custos totais de produção mais margem 16,6%

· preços negociados 16,6%

Os dois métodos de preços de transferência internacional amplamente utilizados

foram:

· custos totais de produção mais margem 26,8%

· preço de mercado 26,1%

O quadro 4.2. mostra os métodos de preços de transferência usadas pelas empresas

que responderam ao questionário.

Método de Precíflcacão PI transferências domésticas PI transferências internacionais
No. de empresas Percentagem do total No. de empresas Percentagem do total

Métodos baseados no custo
Custo variável real ou padrão de produção 8 3.6 2 1.2

Custo total real de producão 20 9.0 6 3.8

Custo total padrão de produção 34 15.2 11 7.0

Custo variável real de producão mais um "lump 2 0.9 2 1.3

surn" da subsidiária
Custo total (real ou padrão) de produção mais 37 16.6 42 26.8
uma margem
Outros 2 0.9 2 1.3

Subtotal para preços de transferência baseados no 103 46.2 65 41.4

custo
Preços de transferência baseados no mercado

Preço de mercado 56 25.1 41 26.1

Preço de mercado menos despesas de venda 17 7.6 19 12.1

Outros 9 4.0 12 7.7

Subtotal para métodos baseados no mercado 82 36.7 72 45.9

Preços nesoclados 37 16.6 20 12.7

Outros métodos 1 0.5 O O

Total - todos os métodos 223 • 100.0 157 • 100.0
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* Muitas empresas utilizam mais de um preço de transferência doméstico ou internacional.

o quadro 4.3 compara os métodos de preço de transferência utilizados pelas

companhias da Fortune 500 em 1977 e 1990.

Quadro 4.3.

Métodos de preciflcação Preços de transferência Dométicos Preços de transferência Internacionais

(% do total) (%do Total)

1990 1977 * 1990 1977

P.T. baseado no custo 46.2 50.4 41.4 46.6

P.T. baseado no mercado 36.7 31.5 45.9 39.0

Preço negociado 16.6 18.1 12.7 13.6

Outros 0.5 O O 0.8

Total- Todos os métodos 100.0 100.0 100.0 100.0

• Detalhes dos metodos usado pelas Fortune 500 companhias em 1977 pode ser encontrado em Roger Y.W. Tang, C.K.Walter, e

Robert H.Raymond. "Transfer Pricing - Japanese vs. American Style", Management Accounting. January 1979, pp. 12-16.

Em 1990, em transferências intercompanhia domésticas, menor número de empresas

usavam preços de transferência baseados no custo e muitas mudaram para preços de

transferência baseados no mercado. A mesma tendência é observada em transferências

internacionais entre unidades de negócio relacionadas; as empresas utilizam preços de

transferência baseados no mercado para transferências internacionais mais

frequentemente do que preços baseados no custo ou preços negociados.

Noventa e oito companhias responderam todas ou parte das questões que avaliavam a

importância de 20 variáveis ambientais que as empresas multinacionais geralmente

consideram quando formulam suas políticas de preço de transferência internacional. A

classificação foi feita numa escala de 1 (não muito importante) a 5 (extremamente

importante).
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o quadro 4.4. mostra as variáveis ambientais do preço de transferência internacional

Classificação por Variáveis Pontuação Média de
Importância importância

1990 1977 1990 1977

1 1 Lucratividade Total da companhia 4.04 3.94

2 4 Diferenciais de alíquotas de imposto de renda e legislação tributária entre países 3.45 3.06

3 2 Restrições impostas por países estrangeiros sobre repatriação de lucros ou 3.32 3.24
dividendos

4 3 Posição competitiva de subsidiárias em países estrangeiros 3.31 3.16

5 6 Taxas de desembaraço e legislação alfandegária onde a companhia tem operações 3.04 2.99

6,7,8 8 Restrições impostas por países estrangeiros sobre o montante de royalty ou 2.90 2.85
"management fees"que podem ser cobrado das subsidiárias estrangeiras

6,7,8 11 Manutenção de bom relacionamento com governo hospedeiro 2.90 2.75

6,7,8 9 Necessidade de manter fluxo de caixa adequado nas subsidiárias estrangeiras 2.90 2.83

9 7 Restrições de importação impostas por países estrangeiros 2.71 2.89

10 5 Avaliação de performance de subsidiárias estrangeiras 2.69 3.01

11 16 Necessidade de subsidiárias em países estrangeiros para buscar recursos locais 2.61 2.40

12 12 Desvalorização e valorização em países onde a companhia tem operações 2.44 2.71

13,14 15 Legislação antidumping de países estrangeiros .2.38 2.45

13,14 20 Legislação arrti-trust de países estrangeiros 2.38 2.14

15 17 Os interesses de parceiros locais em subsidiárias estrangeiras 2.36 2.30

16 lO Regras e exigências de relatórios fmanceiros para subsidiárias em países 2.34 2.78
estrangeiros

17 14 Volume de transferências interdivisionais 2.31 2.53

18 13 Indices de inflação em países estrangeiros 2.24 2.57

19 19 Indices de expropriação em países estrangeiros onde a companhia tem operações 2.01 2.23

20 18 Exigências do governo norte-americano sobre investimentos estrangeiros diretos 1.94 2.27

"Lucratividade total da companhia" recebeu a classificação mais alta tanto em 1977

como em 1990. No estudo de 1990, 78% dos respondentes consideraram a

"lucratividade total" muito importante ou extremamente importante. Também

recebendo uma classificação relativamente elevada estão "os diferenciais de alíquotas

de imposto de renda e legislação tributária entre países", "restrições na repatriação de

lucros ou dividendos", "posição competitiva de subsidiárias estrangeiras" e "taxas de

desembaraço e legislação alfandegária onde a companhia tem operações".

Muitas variáveis receberam baixa classificação entre os respondentes: "taxa de

inflação nos países estrangeiros", "risco de expropriação em países estrangeiros" e

"exigências do governo norte-americano sobre investimento estrangeiro direto".

Parece que estas variáveis são relativamente sem importância para os respondentes.

As descobertas do estudo de 1990 são similares às do estudo de 1977 com algumas

exceções. A classificação de imposto de renda muda para a segunda variável mais

importante. A classificação das 3 variáveis seguintes também avançou

consideravelmente no estudo de 1990:

1. manutenção de bom relacionamento com o governo hospedeiro

2. necessidade de subsidiárias em países estrangeiros para buscar recursos locais
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3. legislação antitrust de países estrangeiros.

Essas variáveis parecem ser mais importantes para as grandes companhias

multinacionais norte-americanas em 1990 do que em 1977.

A tabela 4.4 também mostra que a classificação de 3 variáveis declinou

substancialmente em 1990. São:

1. avaliação de performance de subsidiárias estrangeiros (caiu de no. 5 para no. 10)

2. regras e exigências de relatórios financeiros para subsidiárias estrangeiras (caiu

de no. 10 para no. 16)

3. índice de inflação em países estrangeiros (caiu de no. 13 para no. 18)

Essas mudanças indicam que aquelas 3 variáveis são menos importantes do que em

1977.

Como se vê, as mudanças importantes na regulamentação de preços de transferência

nos Estados Unidos indicam que regulamentação mais rigorosa e cumprimento mais

rigoroso dessa regulamentação estão chegando na década de 90.

Observe o amplo uso tanto de preços de transferência baseados no mercado e

baseados no custo total. Para empresas que utilizam o método baseado nos custos, o

custo padrão é o mais amplamente usado do que os custos reais. Uma investigação

nos Estados Unidos mostra que os custos padrões eram usados por 54% dos

respondentes, custos reais por 16% e algum outro por 30%.
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CAPÍTULOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preço de transferência é consequência de uma reforma gerencial inovadora que

ocorreu em grandes corporações.

Como foi destacado por Dearden 58, as organizações complexas de fabricação e

venda, tais como General Motors na década de 30 e General Electric na década de 40,

descentralizam suas operações inicialmente altamente centralizadas ao estabelecer

numerosos centros de lucro em busca de maior produtividade e maior autonomia dos

gerentes locais.

Surgiu a necessidade de um sistema de preços internos que assegurasse a alocação

ótima de recursos corporativos, motivasse os gerentes divisionais a operar suas

unidades com um grau elevado de eficiência e promovesse o bem estar do grupo

corporativo como um todo. ("congruência de objetivos").

Ao mesmo tempo, esse mecanismo serviria como um instrumento de monitoração na

avaliação de performance divisional descentralizada.

Em suma, o preço de transferência tornou-se uma ferramenta de controle gerencial a

ser aplicado antes e depois do fato: antes, ao induzir tomada de decisão dos gerentes

autônomos, e após, ao permitir uma mensuração apropriada e justa de sua

performance.

Ênfase recente

Em anos recentes, o aspecto de preço de transferência começou a comandar o

interesse de audiências maiores na comunidade financeira devido a inúmeros

elementos ambientais. Segue-se um breve resumo desses fatores:

1. Avaliação de uma companhia para venda. A tendência de fusões e aquisições

implica que as companhias são adquiridas por novos interesses. Se a companhia

58 DEARDEN, John. "Computers: No impact on Divisional control". Harvard Business Review.
January-February 1967. p.99.
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se engajá em pesadas transações com uma filial, esses ganhos são

substancialmente influenciados por preços pedidos pelas compras inter

companhia de bens e serviços.

2. Proteção dos interesses da minoria. Onde o interesse minoritário sobrevive, o

tribunal deve ser sensível à alegação de que aqueles no controle despojaram os

ativos da subsidiária em detrimento dos proprietários minoritários. Preços de

transferência estabelecidos para transações entre uma subsidiária e outras filiais

estão sujeitos à revisão judicial para estabelecer sua legitimidade. Obviamente,

preços inflados podem ser usados num esquema que vise o desvio de ativos

para um outro membro do grupo onde o mesmo interesse minoritário não está

presente.

3. Maiores informações em relatórios financeiros. Informações mais detalhadas

são solicitadas comparativamente ao passado. Um desdobramento de

contribuição para receitas e ganhos de várias unidades de negócio pode ser

solicitado. Essas contribuições, por sua vez, são afetadas pelos preços de

transferência nas transações interdivisionais.

4. Contribuições fiscais. O ambiente fiscal é distinto para as várias entidades do

grupo. Através de manipulação do preço de transferência busca-se uma

vantagem corporativa maior, transferindo-se os resultados para membros que

pagam alíquotas menores de tributos.

5. Estratégias de multinacionais. As companhias que inicialmente eram puramente

domésticas estão se tornando conglomerados multinacionais.

Ao planejar uma estrutura de preços de transferência para o movimento de

mercadorias e serviços entre os vários membros do grupo internacional, o

conglomerado minimiza o pagamento de rendimento e outros tributos e

obrigações e, portanto, supera restrições estrangeiras sobre a transferência e

evasão de capital e lucros.
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Práticas correntes .

Em geral, parece que o preço de transferência é estabelecido pelas companhias

considerando-se o preço de mercado ou alguma aproximação dele no processo de

descentralização.

Em situação de máxima autonomia divisional, os gerentes das divisões compradora e

vendedora tomam suas próprias decisões de preço e quantidade aos quais o produto

intemediário será transferido.

A disponibilidade de um mercado externo e, preferencialmente, verdadeiramente

competitivo para o produto intermediário aumentará a probabilidade de êxito de

maior descentralização e um preço de transferência orientado para o mercado.

Por outro lado, quando a descentralização for limitada e muitas decisões que afetam a

performance divisional forem ditadas da alta administração corporativa para baixo e

os preços de mercado não forem evidentes, alguma variação ou modificação de custo

pode servir como base para preço de transferência.

Preços de transferência, portanto, podem variar amplamente de preços negociados

livremente a administrativamente ordenados e podem ser determinados pelos fatores

de mercado ou de custo.

o assunto preço de transferência foi tratado de variadas perspectivas, porém na

determinação de preços inter-companhia para "todos os propósitos" ficam mais

questões do que respostas. Suscintamente dito, a determinação apropriada de um

preço de transferência deve estar alinhada com o objetivo final. Como foi notado por

Horgren (1972) S9 :

"... raramente há um único preço de transferência que atenderá aos 3 critérios -

congruência de objetivos, performance e autonomia - que conduzirá às decisões

desejadas. O preço de transferência "correto" depende das circunstâncias

econômicas e legais. Podemos desejar um preço de transferência para motivação e

um segundo para avaliação. Além disso, o preço ótimo para qualquer um deles

59 HORGREEN, c.T. e FOSTER, George "Cost Accounting: a managerial emphasis". Ed.Prentice-
Hall, Inc.1991.



220

pode diferir daquele empregado para fins de relatório fiscal ou para outras

necessidades externas.

o fator chave a considerar no estabelecimento de uma política de preço de

transferência é a capacidade de resposta às condições de mercado em mutação. Num

mercado dinâmico, uma política de preço de transferência que não é flexível é

potencialmente ineficiente. A menos que a empresa mude seu mecanismo de preço de

transferência no tempo certo, corre o risco de desenvolver novos ou exacerbar os

conflitos já existentes entre os objetivos de preço de transferência e promover

alocação subótima de recursos através de tomada de decisão disfuncional pelos

gerentes das unidades de negócio.

Uma política de preço de transferência eficaz

Uma política corporativa de preço de transferência deve capacitar a empresa a atingir

os objetivos básicos de mensuração de lucro divisional, alocação ótima de recursos e

cooperação, encorajar a flexibilidade no estabelecimento de preços e permitir

ajustamento oportuno para responder às mudanças nas condições de mercado. No

desenvolvimento de uma política de preço de transferência, sugerem-se os seguintes

gulas:

1. Negociação de preço entre as divisões compradora e vendedora deve ser

encorajada. Numa organização descentralizada composta de divisões organizadas

como centros de lucro, liberdade de negociação não deve ser reprimida.

2. Sempre que possivel, negociações devem ter como referência os preços de

mercado, pois preços externos fornecem a melhor base para atingir satisfatoriamente

os objetivos múltiplos de preço de transferência.

A divisão compradora deve

. focalizar preços de produtos homogêneos vendidos por concorrentes internos ou

externos

. na sua ausência, focalizar preços do melhor substituto funcional.
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A divisão vendedora deve focalizar o preço do produto que seria produzido com sua

capacidade disponível.

Os dois preços-referência definem os limites da negociação.

Na medida em que o produto se move ao longo do ciclo de vida, a clareza do preço-

referência de mercado melhora e a margem para negociação se estreita. Por fim,

quando o produto atinge o estágio homogêneo, negociações limitam-se a aspectos

relacionados às economias em custos de transação.

3 As divisões deverm ser encorajadas a ajustar preços de transferência numa base

oportuna sob a luz de novas informações de mercado.

Caso contrário, a empresa corre o risco de desenvolver ou perpeturar alocação

subótima através de tomada de decisão disfuncional.

Na medida em que o produto se desloca em seu ciclo de vida, o fracasso em usar

novas informações de preço de mercado de uma forma oportuna distorce a

mensuração das contribuições divisionais para os lucros.

4. Nos estágios iniciais do ciclo de vida do produto, quando se trata de produto único

e próprio, a ausência de um preço referência de mercado irá requerer um outro

mecanismo para estabelecer um preço de transferência. Neste instante, um preço que

incorpora custo de dispêndios mais um "fee" fixo ou fatia de lucro representa uma

escolha razoável. Esta abordagem com o montante de "fee" fixo ou fatia de lucro

estabelecido através de negociações entre as divisões compradora e vendedora ajuda a

assegurar que as contribuições divisionais para a lucratividade da empresa sejam

apropriadamente reconhecidas.

5. Um outro aspecto relevante para a implementação desta política é s frequência da

renegociação.

Embora nenhuma resposta definitiva seja possível, a questão deve ser posta em

termos de custo e valor da nova informação. O custo esperado de revisões de preço é

comparado aos beneficios esperados associados à tomada de decisão melhorada e

mensuração mais objetiva de contribuições divisionais para o lucro da empresa.
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Se a determinação da frequência da renegociação for deixada para as divisões

compradora e vendedora, aproximar-se-á daquela frequência que ocorre entre duas

empresas independentes.

Preço de transferência numa empresa descentralizada é um problema difícil sob as

melhores circunstâncias. Quando as divisões são cativas em relação a produtos

específicos e se o mercado daqueles produtos muda rapidamente, a possibilidade de

tomada de decisão disfuncional é maior.

Análise marginal, uma ferramenta familiar da teoria econômica, determina para a

empresa um volume de vendas no ponto em que receita incremental a ser ganha da

entrega de unidade extra é igual ao custo incremental aplicável àquele volume.

Esta regra fornece o ponto de encontro de preços de transferência baseados no custo

e orientados pelo mercado. Foi apontado repetidamente na literatura que "se a

produção transferida é comprada e vendida num mercado competitivo, a regra "custo

incremetal" e regra "preço de mercado" não estão em conflito.

Em tal situação ideal, o preço de mercado representa o custo econômico verdadeiro

de transferência pois contém o dispêndio adicional necessário para a produção da

unidade transferida bem como oportunidade perdida de lucro que teria resultado de

uma venda externa.

Entretanto situações da vida real não são reduzidas facilmente aos confins da análise

marginal. Mercados competitivos podem não existir externamente para o produto

transferido internamente e o preço de transferência pode ser complicado em função de

várias interdependênicas entre quem transfere e quem recebe.

Compromissos práticos, portanto, emergem onde um ou vários preços de

transferência são permitidos. A congruência de objetivo corporativo, avaliação de

performance, minimização de tributos e a melhor estratégia em função de outras

regulamentações governamentais tais como multiplicidade de objetivos

provavelmente continuarão a render uma variedade de preços de transferência

baseados no custo bem corno orientados pelo mercado.
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Preço de transferência permanece uma das áreas vitais mais complexas da

administração corporativa. É uma área intimamente relacionada ao planejamento

tributário, avaliação de performance divisional e lucro corporativo. A operação de um

sistema de preço de transferência de sucesso requer o suporte entusiástico da alta

administração e a cooperação dos executivos divisionais.

Uma análise de transferências de bens e de serviços entre unidades de negócios deve

ser complementada por análise de fluxo de recursos financeiros, uma vez que é algo

inerente à estrutura de uma companhia divisionalizada. Isto foi mencionado

suscintamente no capítulo 3.

o conceito de preço de transferência deve ser analisado conjuntamente com o

conceito de estratégia, ciclo de vida de produto e de negócios, portfólio de negócios

pois apresenta implicações amplas na empresa.

Esta dissertação pretende ser apenas uma pequena contribuição na área de preços de

transferência em empresas divisionalizadas.
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