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RESUMO 

 
 
Este trabalho teve como objeto de estudo os conceitos de mensuração utilizados tanto 
no sistema de orçamentos pelo qual se realiza a estimativa de custos dos produtos e que 
subsidia os gestores na formação do preço de venda, como no sistema de acumulação de 
custos que determina o resultado das encomendas em um conjunto de empresas 
fabricantes de bens de capital sob encomenda. Buscou identificar os conceitos de 
mensuração em uso e realizar uma análise crítica dos mesmos, tratando das limitações 
dos conceitos de mensuração derivados da subordinação aos Princípios Fundamentais 
de Contabilidade. Como alternativa, analisou os conceitos de Custeio Variável, Margem 
de Contribuição, Impactos Tempo-Conjunturais, Valor de Mercado a Vista e Custo 
Corrente Corrigido, que podem ser imediatamente aplicáveis no sistema de orçamentos 
e no sistema de acumulação de custos, oferecendo condições às empresas para 
incrementar a competitividade, pela conquista de novos pedidos e pela estreita ligação 
entre os resultados planejados e os resultados realizados de cada encomenda. Para o 
desenvolvimento do trabalho, foi desenvolvido um referencial teórico, tendo como base 
a revisão da literatura, e uma pesquisa de campo. A revisão da literatura permitiu 
descrever o ambiente das empresas que fabricam bens de capital sob encomenda e os 
conceitos de mensuração objetos da análise, empregados no sistema de orçamentos e no 
sistema de acumulação de custos. A pesquisa de campo possibilitou caracterizar, em 
uma amostra de dez empresas produtoras de bens de capital sob encomenda, os 
conceitos de mensuração utilizados nesses sistemas e, também, características 
relacionadas ao ambiente operacional que, direta ou indiretamente, impactam o 
resultado das encomendas. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os conceitos de 
mensuração utilizados pelas empresas da amostra, tanto no sistema de orçamentos como 
no sistema de acumulação de custos, são preponderantemente aqueles derivados do 
sistema de informação contábil em obediência à legislação societária e fiscal. A 
pesquisa constatou também que os gestores, em ampla maioria, concordam que o 
emprego dos conceitos de mensuração propostos pelo Sistema de Gestão Econômica 
torna as informações mais completas para a tomada decisões. 
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ABSTRACT 

 
 
This work analyzed, in a group of make-to-order capital goods producers, the 

measurement concepts applied in the quotation system used to estimate products’ costs 

and to support managers’ decisions about sale price, as well as the cost accumulation 

system that determines the order result. Measurement concepts in use were identified 

and discussed, specially about what concerns the limitation imposed by the compliance 

to generally accepted accounting principles. Other concepts were analyzed as 

alternative options, including variable costing, contribution margin, time and situation 

impacts, market cash value and current corrected cost. Such concepts can be readily 

applied to the quotation and cost accumulation systems, allowing enterprises to 

improve their competitiveness by conquering new orders and achieving a close 

proximity between planned and actual results of each order. A theoretical framework, 

based upon a literature review, described the make-to-order capital good producers’ 

environment as well as the measurement concepts used in the quotation and cost 

accumulation systems. Field research, performed in a non-probabilistic sample of ten 

make-to-order capital goods producers, identified the main activities developed by 

quotation and production areas as well as some characteristics of the operational 

environment that affect, directly or indirectly, the orders results. Measurement concepts 

applied in the quotation as well as the cost accumulation systems of the sample’s 

enterprises were identified as basically those derived from the accounting information 

system in accordance with the fiscal legislation and that concerning partnerships. On 

the other hand, the interviewed managers agreed, in its majority, with the positive 

potential effects of the measurement concepts proposed by the Sistema de Gestão 

Econômica, as they would offer more comprehensive information for decision making. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento do segmento de indústrias fabricantes de bens de capital foi 

amparado, durante décadas, por uma proteção tarifária, resultante do modelo de 

industrialização adotado pelo Brasil. Criou-se então uma situação que não expunha as 

empresas desse segmento à competição internacional, formando um ambiente no qual 

puderam administrar seus preços em função de margens de lucros desejadas. Aliada às 

elevadas taxas de inflação do passado recente, esta situação parece não ter incentivado a 

maioria das empresas a preocupar-se em exercer um controle eficiente de seus custos 

para a realização de resultados satisfatórios. 

 

Uma parcela das empresas, em particular no segmento de produtoras de bens de 

capital sob encomenda, ainda hoje calcula o Preço de Venda dos produtos tendo como 

base a somatória dos Custos de Fabricação com as Despesas Operacionais 

(Administrativas e de Vendas) e uma Margem de Lucro. Como ressalta Bernardi (1996, 

p. 20), “A partir desse pressuposto, todo empreendimento é planificado e estruturado, as 

estratégias empresariais resultam de uma visão interna e o processo é concebido de 

dentro para fora da empresa, independentemente de considerações de outra natureza”.  

 

Atualmente, porém, vivencia-se um novo paradigma resultante do 

comportamento das empresas e dos consumidores. As primeiras passaram por um 

processo de modernização acentuado que as levou a níveis de produtividade nunca antes 

alcançados. Por outro lado, os consumidores, mais valorizados e conscientes, passaram 

a ter um poder de negociação capaz de direcionar o mercado.  

 

Nestas condições, o mercado e a concorrência proporcionaram uma mudança 

radical no paradigma de que a formação do preço teria o custo como base. O preço 

passou a ser estabelecido pelo mercado e a empresa teve que gerenciar o custo a partir 

dele. Essa mudança de paradigma é significativa e profunda, salienta Bernardi (1996, p. 

21), pois, enquanto no modelo anterior o preço era resultante de uma planificação 

interna, no modelo atual, o preço é arbitrado pelo mercado. Para a empresa, essa 
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mudança significa repensar métodos de trabalho e gestão, planejando a partir das 

variáveis externas, ou seja, de fora para dentro. 

 

Neste novo ambiente, a conquista de posições competitivas passa, externamente, 

pelo entendimento da estrutura do setor em que a empresa atua, buscando conhecer 

como agem os competidores e o modelo de decisão dos clientes e, internamente, pela 

necessidade de sistemas que produzam as informações necessárias aos gestores na 

forma adequada, tanto para fins operacionais como gerenciais. Tal entendimento e 

conhecimento não são apenas cruciais, mas essenciais para a sobrevivência das 

empresas.  

 

A literatura sobre estratégia mostra-se rica neste ponto, sendo um dos mais 

conhecidos modelos de análise o de Porter (1992), ao considerar cinco forças 

competitivas que moldam a atratividade de uma determinada indústria, a saber: ameaça 

de novos entrantes, poder de negociação dos compradores, ameaça de substitutos, poder 

de negociação dos fornecedores e intensidade da rivalidade entre concorrentes 

existentes. 

 

Buscando explicar e encontrar soluções para as situações novas e adequar as 

empresas ao ambiente competitivo, diversas ferramentas de gestão têm sido construídas 

e aperfeiçoadas ao longo dos últimos anos, notadamente relacionadas à Contabilidade.  

 

A informação, salientam Catelli e Guerreiro (1992b, p. 442-443), é a matéria-

prima do processo de tomada de decisão. Para isso, dizem os autores,  

 
os sistemas de informações contábeis devem ser configurados de forma a atender 
eficientemente as necessidades informativas de seus usuários, bem como incorporar 
conceitos, políticas e procedimentos que motivem e estimulem o gestor a tomar as 
melhores decisões para a empresa. 

 

Ainda de acordo com Catelli e Guerreiro (1992b, p. 443), a informação deve ter 

um sentido lógico para o gestor com conceitos racionais de mensuração aplicados no 

sistema. Para os autores, um sistema de informação contábil eficaz não pode trabalhar 

com conceitos fracos ou insuficientes, dentre eles: 
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• soma de moeda de diferente poder aquisitivo;  

• não considerar a influência da forma de pagamento; 

• valores históricos defasados; 

• não avaliação do impacto dos custos e receitas financeiras das atividades 

operacionais; 

• não operacionalização da análise da contribuição dos produtos para o lucro; 

• rateios arbitrários de gastos 1. 

 

Neste ponto surge um paradoxo. Enquanto os pesquisadores desenvolvem e 

aperfeiçoam ferramentas de gestão, as empresas, para cumprir com as exigências legais 

mantêm sistemas tradicionais de informações na Contabilidade. Parece existir, em regra, 

uma preocupação das empresas em adequar tais sistemas para gerar informações 

gerenciais, como resultado da tentativa de manutenção da competitividade no novo 

ambiente de negócios. Tal preocupação, porém, apresenta implicações limitadas, como 

destacado por Bio (1987, p. 11): “Freqüentemente o processo de inovação e mudança 

dos sistemas contábeis refere-se, no Brasil, a uma evolução de um sistema contábil 

“tradicional” para um sistema de caráter “gerencial””.  

 

Neste contexto, a presente tese apresentou como objetivo geral identificar os 

conceitos de mensuração utilizados nos sistemas de orçamentos e acumulação de custos 

de empresas que produzem bens de capital sob encomenda e compará-los à literatura, 

em particular na que se refere aos conceitos de mensuração propostos pelo Sistema de 

Gestão Econômica. Realizou-se uma análise crítica desses conceitos para o 

fornecimento de informações à gestão, bem como para a apuração do resultado correto 

das encomendas 2. Buscou-se também identificar algumas características do ambiente 

operacional que, direta ou indiretamente, influenciam o resultado das encomendas. Para 

tanto, a estrutura desta tese abrangeu seis capítulos, além da introdução, conclusões, 

glossário e anexos, como segue: 

 

                                                 
1 A expressão “rateios arbitrários” é empregada por diversos autores dentre eles, Martins (2000, p. 215 e 316), 
Nakagawa (1993, p. 35), Johnson e Kaplan (1996, p. 2), Garrison e Noreen (2001, p. 206), para referir-se à alocação 
de custos indiretos. 
2 O termo “correto” não é utilizado com o significado de “exato”. Compreende o resultado apurado pela aplicação de 
conceitos de mensuração que espelhem a transformação de recursos em produtos. 
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O Capítulo um  “Questão de Pesquisa” tratou dos requisitos exigidos em um 

trabalho científico, enfatizando a questão de pesquisa e os objetivos desta tese. 

 

No Capítulo dois  “O Setor de Bens de Capital” foi descrita a implantação deste 

setor no Brasil e sua importância para a economia, assim como caracterizaram-se os 

bens de capital e foram abordadas as características do setor de bens de capital sob 

encomenda. 

 

O Capítulo três “Produção sob Encomenda” concentrou-se nas particularidades 

do processo de produção sob encomenda, o processo de conquista de pedidos e a 

estimativa de custos para formação do preço de venda. 

 

No Capítulo quatro “Sistema de Acumulação de Custos Empregado na Produção 

sob Encomenda” abordou-se o funcionamento do sistema de acumulação de custos por 

Ordem de Produção analisando as vantagens e desvantagens do sistema. 

 

O Capítulo cinco “Conceitos de Mensuração” apresentou a fundamentação dos 

conceitos de mensuração pesquisados no âmbito da tese abrangendo o método de 

Custeio Variável, Margem de Contribuição, Impactos Tempo-Conjunturais, Valor de 

Mercado a Vista e Custo Corrente Corrigido. 

 

O Capítulo seis “Pesquisa de Campo” discutiu os aspectos relacionados à 

metodologia e os resultados da pesquisa de campo para cada uma das questões que 

compõem o instrumento de coleta de dados, comparando-os, quando necessário, com a 

literatura pertinente. 

 

Finalmente, no capítulo sete “Análise dos Resultados da Pesquisa” descreveu-se 

a análise final das principais características encontradas no ambiente operacional que 

afetam o resultado das encomendas, bem como os conceitos de mensuração utilizados 

pelas empresas pesquisadas e a percepção de seus gestores quanto aos conceitos de 

mensuração do Sistema de Gestão Econômica, em resposta à questão de pesquisa e 

conforme os objetivos do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 

Conforme Eco (2002, p. 81), “Uma das primeiras coisas a fazer para começar a 

trabalhar numa tese é escrever o título, a introdução e o índice final – ou seja, tudo 

aquilo que os autores deixam no fim”. De acordo com o autor, o conselho parece 

paradoxal, mas começar pelo fim, redigindo logo o índice como hipótese de trabalho 

serve para definir o âmbito da tese. À medida que o trabalho avança, sua estrutura 

hipotética vai sendo reestruturada. Mas a reestruturação será mais adequada se contar 

com um ponto de partida. Esclarece o autor que o mesmo se passa em relação à tese, em 

que se propõe um plano de trabalho que assumirá a forma de um índice provisório. 

 

Para elaboração de uma tese há que se realizar sua preparação metódica, que 

compreende uma seqüência de etapas, para as quais não existe um modelo pronto, 

rígido, a ser obedecido. De acordo com Dencker e Da Viá (2001, p. 73), “O pesquisador 

deverá, segundo o tema proposto para estudo, ser o mais objetivo possível, formulando 

um modelo ideal inicial que será reformulado no decorrer da pesquisa”. Assim, neste 

capítulo, procura-se caracterizar o objeto de investigação deste estudo, seus objetivos, 

contribuições e limitações. 

 

1.1 A Definição do Tema 

 

A definição do tema é o primeiro passo para o desenvolvimento de um trabalho 

científico. Selltiz et al. (1967, p. 39) defendem que o passo inicial para formular um 

problema de pesquisa é a descoberta de um problema que precisa ser solucionado. Sem 

esse passo, salientam os autores, a pesquisa não pode caminhar. 

 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 82) o tema pode surgir de um interesse 

particular ou profissional do pesquisador. Para Martins e Lintz (2000, p. 21-22) a 

escolha de um tema que esteja ligado à área de atuação profissional, ou que faça parte 

da experiência pessoal do pesquisador, torna o desenvolvimento do trabalho mais 

interessante e eficiente. Tal afirmação mostra-se coerente com o tema desta tese, que 
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teve como origem o fato de seu autor ter atuado profissionalmente na área contábil-

financeira em empresas que produzem bens de capital sob encomenda. 

 

Por outro lado, ao pesquisar a literatura sobre Contabilidade, Administração, 

Economia e Engenharia de Produção, não foram encontradas respostas às inquietações 

relacionadas aos critérios de mensuração utilizados no sistema de orçamentos para 

realização de estimativas de custos de produtos para formação do preço de venda bem 

como no sistema de acumulação de custos, podendo ser estes fatores importantes para a 

competitividade das empresas que fabricam bens de capital sob encomenda.  

 

Dada a escassez de trabalhos acadêmicos voltados para estas questões no 

ambiente da produção sob encomenda, decidiu-se pela realização de um estudo que 

contribuísse com a gestão das empresas deste segmento de indústrias quanto ao 

processo de estabelecimento de preços, custos e resultados – tanto na fase de negociação 

como, posteriormente, no planejamento, execução e controle da produção. 

 
1.2 Contextualização 

 

Parisi (1995, p. 29) afirma que, na produção sob encomenda, cada produto 

possui características peculiares e diferenciadas dos demais, situação esta que pode 

dificultar o estabelecimento de padrões de produtos. Para o autor, “uma empresa com 

essas características está, na verdade, “alugando” seu parque instalado e sua tecnologia 

para a fabricação de um produto específico, requerido por um determinado cliente”. 

 

Tal perspectiva é compatível com a de Pereira (1983, p. 198), ao considerar que 

as empresas que fabricam produtos sob encomenda “[...] mantêm um estoque de 

capacidade e habilitações de produção em dado campo, disponível quando se pede, em 

vez de manter um estoque de produtos”. 

 

O processo de conquista de uma encomenda inicia-se, normalmente, com 

consultas feitas pelos clientes, que solicitam uma proposta técnica-comercial de 

fornecimento contendo a especificação detalhada do produto, preço de venda, forma de 

pagamentos, prazo de entrega e outras informações que variam em função da natureza 
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do fornecimento. Subsidiando a elaboração da proposta, a estimativa de custos do 

produto constitui-se em relevante informação para o gestor responsável pela formação 

do preço de venda.  

 

Cada produto cotado é diferente de outros, o que inviabiliza tomar como base 

dados históricos. Por vezes, projetos semelhantes já realizados servem como fontes de 

dados, os quais são ajustados e adequados para realizar a estimativa de custos atual. Na 

ausência de um projeto similar, requer-se um esforço considerável de diversas áreas da 

empresa no fornecimento de informações relativas a tempos de engenharia para os 

projetos e desenhos, tempos de fabricação, detalhamento de materiais, partes e 

componentes, descrição de atividades a serem subcontratadas etc. 

 

Para realizar a estimativa de custos, muitas vezes, vale-se de desenhos 

incompletos e sem especificações adequadas sobre o produto, o que, combinado ao 

tempo geralmente reduzido destinado para sua realização, acaba representando um fator 

de risco no processo de formação do preço de venda. Tais problemas conduzem 

freqüentemente a estimativas de custos distorcidas, como decorrência, por exemplo, de 

não considerar uma atividade exigida pelo produto, eventualmente de elevado custo.  

 

Por outro lado, a valorização das horas de fabricação e de engenharia toma por 

base, via de regra, custos refletidos em taxas calculadas pela Contabilidade de Custos 

em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade. Os materiais, 

partes, componentes e serviços subcontratados são, na maioria das vezes, cotados junto 

aos fornecedores que informam os preços, neste momento, sem a formalização de um 

pedido de compra. Algumas vezes, os custos destes insumos correspondem ao valor da 

última aquisição corrigido por índices gerais de inflação, outras vezes ao próprio custo 

histórico. 

 

Uma vez conquistada a encomenda, compete à área de produção realizar o 

planejamento, programação e o controle da produção, tendo como referência o prazo de 

entrega prometido ao cliente. São atividades que exigem uma administração complexa, 

tendo em vista a individualidade do projeto do produto, seqüências diferentes de 
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fabricação e emprego de grande quantidade de componentes que competem pelo uso da 

estrutura de produção com atividades requeridas por outros produtos. 

 

Neste contexto, a definição do preço a ser proposto ao cliente e a apuração do 

resultado correto quando do encerramento da encomenda constituem atividades 

complexas em função do número e da variedade dos fatores a serem considerados. São 

vários os métodos de formação de preços que podem ser empregados, do mesmo modo 

que existem vários métodos para determinação dos custos, tanto no sistema de 

orçamentos para o cálculo da estimativa de custos, como no sistema de acumulação dos 

custos, quando o produto encontra-se em fabricação. Por outro lado, em cada método, 

diversos conceitos de mensuração podem ser utilizados. Desse modo, mostra-se 

necessário que a empresa conte com sistemas de informação eficientes que auxiliem os 

gestores na tomada de decisões. 

 

Nakagawa (1987, p. 86-87) menciona que os sistemas de informação, 

geralmente, podem ser classificados em dois grupos: sistemas de apoio às operações e 

sistemas de apoio à gestão. 

 

Os sistemas de informação de apoio às operações estão ligados ao sistema físico-

operacional das empresas e são decorrentes da necessidade de planejamento e controle 

de suas áreas operacionais. 

 

Conforme Nakagawa (1987), 

 

São os que processam dados relativos a transações rotineiras, recorrentes e, portanto, 
programáveis. Estes podem ser, ainda, subdivididos em duas categorias: a) sistemas que 
processam dados ligados a transações individualizadas, tais como, compras, faturamento, 
contas a pagar, contas a receber, que envolvem decisões menos complexas mas 
importantes como a eficiência e a produtividade; b) sistemas que processam dados de 
transações agregadas, tais como, planejamento e controle da produção, custos, 
contabilidade, envolvendo decisões operacionais mais complexas que afetam a eficácia da 
empresa. 

 

Rocha (1999, p. 63) entende que, ainda que processando dados relativos a 

transações rotineiras, recorrentes e programáveis, os sistemas de informação de apoio às 
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operações enquadram-se como sistemas de apoio à gestão, uma vez que os mesmos dão 

suporte à gestão. 

 

Os sistemas de informação de apoio à gestão, conforme Bio (1993, p. 35), “não 

são orientados para o processamento de transações rotineiras, mas existem 

especificamente para auxiliar processos decisórios”. 

 

Para Nakagawa (1987), os sistemas de apoio à gestão, 

 

São os que processam dados para a tomada de decisões e atividades de solução de 
problemas dos gerentes, portanto, não programáveis, tais como, previsão de vendas, 
análises de custos, elaboração de orçamentos. Estes sistemas destinam-se a: a) auxiliar o 
processo decisório dos gerentes; b) dar suporte às avaliações e julgamentos dos gerentes; 
c) aumentar a eficácia do processo decisório. 

 

Nakagawa (1987) chama a atenção que a identificação dos dois grupos de 

sistemas de informação não significa que na prática devam ser encontrados 

completamente separados, o que exigiria a duplicação de pessoas, equipamentos, 

esforços e, também, a duplicação de dados, tendo como conseqüência ineficiências e 

custos desnecessários. Conforme o autor, as informações necessárias aos dois sistemas 

têm, usualmente, a mesma origem, qual seja, as transações contábeis. Cita como 

exemplos: a folha de pagamento pode ser a base de dados para se decidir sobre o nível 

de pessoal necessário; os dados da contabilidade de custos podem ser uma base para 

determinar se a empresa pode adicionar um produto novo ou se deve descontinuar um 

produto obsoleto. 

 

Neste enfoque, o Sistema de Informação Contábil caracteriza-se como um 

sistema de apoio à gestão. A contabilidade gerencial, relacionada ao sistema de 

informação contábil, tem se caracterizado, nos últimos anos, por uma constante 

evolução conceitual e técnica, desenvolvendo novas ferramentas de gestão e 

aperfeiçoando outras já existentes.  

 

Entre as novas ferramentas gerenciais inclui-se o Sistema de Gestão Econômica. 

Conforme Catelli (1995, p. 4), “O sistema Gecon – Gestão Econômica é um modelo 
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gerencial para administração por resultados econômicos, que incorpora um conjunto de 

conhecimentos integrados visando a eficácia empresarial”. 

 

Ainda de acordo com Catelli (1995, p. 4),  

 
o sistema Gecon utiliza fundamentalmente conceitos e critérios que atendem às 
necessidades informativas dos diversos gestores da empresa para o processo de tomada 
de decisão específico e que impulsionam as diversas áreas a implementar ações que 
otimizem o resultado global da companhia. 

 

1.3 Questão de Pesquisa 

 

No contexto descrito, verifica-se que a informação é um recurso fundamental 

para fins operacionais e gerenciais. Assim, um sistema de informação para as empresas 

produtoras de bens de capital sob encomenda deve estar estruturado para atender os 

gestores quanto: 

 

1. A elaboração de estimativas de custos, sem vieses; 

2. A formação de preços de venda competitivos que atendam às exigências dos 

clientes quanto à qualidade e a conformidade dos produtos com seus 

respectivos projetos, assim como o cumprimento de prazos contratuais; 

3. A determinação do resultado correto das encomendas. 

 

Além destas, informações relativas à competitividade se configuram de extrema 

importância, entre elas: 

 

1. entendimento da estrutura do setor industrial, de modo que a empresa se 

posicione competitivamente;  

2. A busca de fatores que permitam às empresas se distinguirem dos demais 

concorrentes, como a capacitação tecnológica e produtiva, bem como de 

métodos gerenciais. 

 

Entre as características atribuídas às empresas desse segmento de indústria, 

inclui-se que são dotadas de um regime de produção flexível capaz de fabricar uma 

linha diversificada de produtos e que esse segmento caracteriza-se, de maneira geral, 
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pela existência de um elevado número de empresas que fabricam os mesmos produtos, 

situação esta que o torna bastante competitivo. 

 

Assim, para ser competitiva, uma empresa deve buscar diferenciar-se de seus 

concorrentes na disputa pela preferência dos clientes. Vários são os fatores que podem 

determinar esta diferenciação: preço, qualidade, conformidade com as especificações, 

pontualidade de entrega, flexibilidade para acomodar revisões no projeto durante a 

fabricação etc.  

 

No entanto, quando uma empresa convida vários fornecedores potenciais para 

participar de uma concorrência, sinaliza que todos eles possuem os requisitos mínimos 

desejados. Por sua vez, os fornecedores, ao oferecerem suas propostas, declaram estar 

capacitados a fabricar o produto conforme as especificações requeridas e atender a todas 

as exigências dos clientes. 

 

Desse modo, é justo supor que o preço desempenha um papel importante em um 

processo de concorrência. Parece razoável admitir que uma empresa que pretende 

adquirir um bem de capital não desqualificaria uma proposta cujo preço ofertado esteja 

dentro de limites razoáveis. Contrariamente, um preço abaixo de um certo valor seria 

considerado um elemento importante para desqualificar uma proposta a partir da 

suspeita de que o fornecedor teria dificuldades financeiras para desenvolver o projeto 

com conseqüente comprometimento da qualidade e atendimento de todas as 

especificações exigidas para o produto.  Além disso, do ponto de vista do fabricante, 

não priorizar uma encomenda deficitária possivelmente modificaria o prazo de entrega 

real, advindo daí problemas operacionais para o cliente. Do mesmo modo, um preço 

acima de um limite razoável definido pelo cliente também seria um fator 

desqualificador de uma proposta, uma vez que seria possível encontrar fornecedores 

com preços mais razoáveis, ou simplesmente não comprar. 

 

Alternativamente à decisão do fornecedor orientada somente pelo preço, ou 

principalmente nele, tem-se a abordagem do Custo Total de Propriedade, que consiste 

em determinar quais são os principais custos para o comprador ter a posse do bem. 

Estes incluem, conforme Ellram e Siferd (1998, p. 57), os custos mais relevantes para 
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aquisição, posse, utilização e descarte do bem, custos estes que o comprador deve 

considerar quando da decisão de compra. 

 

Pela abordagem do Custo Total de Propriedade poderia, em um processo de 

concorrência, a empresa compradora optar por um fornecedor de maior preço, uma vez 

que os benefícios de um preço menor de aquisição se deslocariam para a redução de 

custos operacionais a serem obtidos pelo uso do bem. 

 

Encerrada a fabricação de uma encomenda, discrepâncias entre o resultado 

realizado e o que fôra previsto não devem ser consideradas como decorrência apenas do 

comportamento dos custos incorridos. Há diversos outros fatores que podem concorrer 

para isso: 

 

• Sistema de custos utilizado: a determinação do resultado da encomenda, via de 

regra, resulta da utilização do sistema de custos derivado da contabilidade 

tradicional, que não permite um tratamento adequado dos custos estruturais (mão-

de-obra e custos indiretos) bem como das condições de aquisição de materiais 

(existência de desconto, prazo de pagamento etc). O fato de uma encomenda poder 

demandar um período longo de tempo para fabricação não possibilita, também, um 

tratamento adequado dos aspectos temporais de antecipações de receitas e dos 

custos incorridos, fazendo com que o resultado estimado quando da elaboração da 

proposta de fornecimento se modifique, como conseqüência de diversos fatores: 

 inflação, que afeta tanto os custos como o preço entre a data da estimativa de 

custos e da entrega do produto; 

 defasagem de tempo entre as datas dos recebimentos de adiantamentos 

contratuais e os desembolsos relativos à aquisição dos insumos para 

produção; e  

 defasagem de tempo entre a disponibilização de recursos para produção e o 

efetivo consumo. 

• Em função da concorrência que se estabelece entre as encomendas pelo uso dos 

fatores de produção, a empresa pode ser forçada a recorrer a horas-extras ou realizar 

subcontratação de atividades que não estavam previstas, entre outros motivos, 

visando a manter a pontualidade da entrega, uma vez que o cumprimento do prazo 
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contratual é um fator importante para o cliente decidir pelo fornecedor quando da 

aquisição de novas encomendas. 

 

Considerando-se a relevância que tais situações assumem para estas empresas, 

questiona-se: 

 

Como se caracterizam os conceitos de mensuração utilizados nos sistemas 

de orçamentos e acumulação de custos das empresas de produção de bens de 

capital sob encomenda pesquisadas, se comparados com os conceitos do Sistema de 

Gestão Econômica? 

 

Entende-se como oportuno este questionamento quando são verificadas críticas 

contundentes na literatura recente, no sentido de que os conceitos de mensuração 

tradicionais 3 são inadequados ao novo ambiente operacional das empresas, sugerindo 

que os mesmos não mais respondem satisfatoriamente às necessidades informacionais 

dos gestores. 

 

1.4 Objetivo da Pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em identificar os conceitos de 

mensuração utilizados no sistema de orçamentos e no sistema de acumulação de custos 

das empresas pesquisadas que produzem bens de capital sob encomenda e efetuar uma 

análise comparativa aos conceitos de mensuração propostos pelo Sistema de Gestão 

Econômica. Incluiu também a descrição de algumas características do ambiente 

operacional que, direta ou indiretamente, afetam o resultado das encomendas nas 

empresas pesquisadas.  

 

Os objetivos específicos abrangeram: 

 

                                                 
3 Os conceitos de mensuração tradicionais, no âmbito deste trabalho, referem-se àqueles derivados dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade. 
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a) 

b) 

c) 

Verificar se os conceitos de mensuração propostos pelo Sistema de Gestão 

Econômica são utilizados pelas empresas pesquisadas no sistema de orçamentos 

e no sistema de acumulação de custos;  

Investigar a percepção dos gestores sobre a aplicabilidade dos conceitos de 

mensuração econômica quanto aos resultados que poderiam ser proporcionados 

pelas encomendas, comparativamente àqueles obtidos pelos conceitos de 

mensuração em uso pelas empresas; 

Identificar algumas características do planejamento e controle da produção e do 

processo produtivo das empresas pesquisadas que afetam, direta ou 

indiretamente, o resultado das encomendas.  

 

Busca-se realizar uma análise crítica dos conceitos de mensuração retratados 

pela literatura recente como tradicionais, tendo em vista que os conceitos de 

mensuração utilizados no sistema de orçamentos e no sistema de acumulação de custos 

devem conduzir a uma estreita ligação entre os resultados planejados e os resultados 

realizados de cada encomenda. 

 

1.5 Justificativas 

 

Após a abertura da economia brasileira na década de 1990, quase todos os 

segmentos de empresas passaram a atuar em um mercado exposto à competição em 

nível global. Como conseqüência, passaram a conviver com uma pressão por redução de 

preços, aumento no nível de qualidade e exigência por produtos mais avançados 

tecnologicamente. A presença destas condições torna cada vez mais difícil a 

sobrevivência das empresas, em decorrência de um ambiente hostil no qual  incertezas e 

desafios mais presentes as têm obrigado a repensar seus processos e o modo como 

operam. A busca da eficiência competitiva força a revisão de comportamentos, exigindo 

novos conhecimentos e habilidades gerenciais para implementar as mudanças 

necessárias. 

 

Os processos de integração e abertura dos mercados, resultantes da globalização, 

provocaram uma verdadeira revolução nas empresas brasileiras em geral, as quais 

passaram a buscar uma maior eficiência e eficácia. Independentemente do segmento 
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industrial, essa revolução obriga as empresas a repensar seus estilos de gestão, impondo 

que os fenômenos que as cercam sejam avaliados de maneira a garantir sua sustentação 

no mercado, dentro de uma perspectiva de longo prazo. 

 

Neste ambiente competitivo, as empresas buscam novas formas de gestão para 

obter a excelência em todas as suas áreas. Dadas as características que lhes são 

inerentes, considera-se as empresas que produzem sob encomenda um segmento cujos 

métodos de gestão necessitam ser melhor desenvolvidos. 

 

Na realização do levantamento bibliográfico para esta tese, deparou-se com uma 

escassez de literatura sobre empresas que produzem sob encomenda, situação esta 

também descrita por outros autores. Hendry e Kingsman (1989 citados por Carvalho Jr., 

1997, p. 7), afirmam, especificamente no contexto do planejamento de produção para 

essas empresas, “que há necessidade de maiores pesquisas nas empresas sob 

encomenda, pois, além de sua importância no contexto mundial, elas não se beneficiam 

dos modelos e teorias desenvolvidos para as indústrias que produzem em série”. Esta 

perspectiva é apoiada por Hendry (1998, p. 1096), ao afirmar que a maior parte das 

recomendações para que uma empresa se torne de “classe mundial” dirige-se à produção 

para estoque ou customização em massa e não se aplica totalmente ao setor de produção 

sob encomenda. 

 

No Brasil, encontra-se uma contribuição mais acentuada de trabalhos 

acadêmicos relacionados à gestão de produção de empresas que produzem sob 

encomenda oriundos dos ramos de conhecimento da Administração e Engenharia da 

Produção. A Economia também apresenta importantes contribuições, oferecendo 

inúmeros trabalhos acadêmicos, a maioria deles relacionados à importância do setor de 

bens de capital para o desenvolvimento do país.  

 

Quanto aos aspectos de avaliação destas empresas, nota-se que a Contabilidade – 

como aplicada – oferece uma contribuição ainda tímida, normalmente discutindo o 

processo de acumulação de custos sem avaliar o nível de eficiência e eficácia e, em 

outras ocasiões, normatizando os procedimentos de apuração de resultados para 

encomendas de longo prazo de execução em atendimento às exigências legais. 
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Na Economia, os trabalhos retratam a importância deste segmento de indústria 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e suas conseqüências no 

desenvolvimento social. São os trabalhos desta área que resgatam a trajetória histórica, 

abordando o processo de adaptação das características estruturais do setor de bens de 

capital frente às políticas governamentais e à limitada concorrência.  

 

Ainda na Economia, uma discussão que merece destaque diz respeito à proteção 

do mercado vigente até início da década de 1990, modelo este que, conforme Vermulm 

(1993, p. 8), permitiu à indústria nacional elevadas margens de rentabilidade. Esta 

condição, como ressalta Weise (2000, p. 32), resultou em comodismo por parte dos 

empresários que, contando com esse protecionismo, não tinham a preocupação de 

produzir com maior eficiência. Tais reflexos foram sentidos quando da abertura às 

importações nos anos 1990. 

 

Já na Engenharia de Produção, os trabalhos desenvolvidos tratam de aspectos 

técnicos referentes à organização das atividades operacionais, em virtude do número de 

variáveis envolvidas na fabricação de um produto único. Além de tratar de aspectos 

relacionados à produção, constatou-se uma preocupação de alguns pesquisadores dessa 

área quanto ao processo de conquista de pedidos pelas empresas que fabricam bens sob 

encomenda, retratando os procedimentos para calcular a estimativa de custos e 

formação de preço de venda. 

 

Em nenhum dos trabalhos pesquisados nestas áreas do conhecimento, porém, 

discutiram-se problemas relacionados aos resultados financeiro e econômico das 

encomendas. A preocupação básica dos trabalhos que se aproximam dos propósitos 

desta tese diz respeito à conquista de novas encomendas e o processo de fabricação. Por 

certo, tais assuntos relacionam-se às necessidades de sobrevivência das empresas que, 

com novas encomendas em carteira, associadas à otimização dos recursos produtivos, 

buscam assegurar a sua continuidade.  

 

Como salientam Catelli e Guerreiro (1992a, p. 11 citados por Pereira, 1999, p. 

49), “A garantia da continuidade da empresa só é obtida quando as atividades realizadas 
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geram um resultado líquido no mínimo suficiente para assegurar a reposição de todos os 

seus ativos consumidos no processo de realização de tais atividades”. 

 

Tendo em vista que o processo de fabricação das encomendas pode demandar 

um período que oscila entre poucos meses a alguns anos, o valor que representa o preço 

de venda inicialmente contratado vai sendo corroído em função dos aspectos temporais, 

enquanto o valor dos custos é atualizado pelos mesmos aspectos. Tais efeitos, porém, 

não são, normalmente, evidenciados pelo uso de conceitos derivados dos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. 

 

1.6 Contribuições 

 

Nas justificativas apresentadas, enfatizou-se que há uma escassez de literatura, 

notadamente da Contabilidade, relativa ao segmento de empresas produtoras de bens de 

capital sob encomenda. Por certo, as ferramentas de gestão que a Contabilidade tem 

desenvolvido em resposta às demandas informacionais dos gestores se aplicam às 

empresas de um modo geral. Este é o caso do Sistema de Gestão Econômica, que 

corresponde a um modelo gerencial de vanguarda, com foco no resultado econômico. 

 

Espera-se com este trabalho que, ao discutir a aplicação de conceitos de 

mensuração econômica propostos pelo Sistema de Gestão Econômica no sistema de 

orçamentos de custos dos produtos e no sistema de acumulação de custos, seja oferecida 

uma contribuição aos gestores para a formação de preços dos produtos e realização da 

proposta técnica-comercial e que permita a tomada de decisões durante a fabricação de 

forma a manter o resultado previsto das encomendas e, assim, otimizar o resultado da 

empresa. 
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1.7 Limitações 

 

Esta tese tem uma limitação importante, pois decorre de uma pesquisa empírica 

baseada em uma amostra não probabilística, o que impede a extrapolação de conclusões 

para toda a população, impossibilitando, dessa forma, a validação externa dos resultados 

obtidos. 

 

Este fato, no entanto, não elimina a possibilidade da obtenção de certas 

evidências úteis como subsídio para futuras pesquisas que, empregando o instrumental 

de amostras probabilísticas, poderão ter maior amplitude e significância estatística. 
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CAPÍTULO 2 - O SETOR DE BENS DE CAPITAL 

 

 

Os bens de capital compreendem uma variedade de produtos dos mais diversos 

portes e usos, desde equipamentos pesados (turbinas, laminadores, alto fornos, 

caldeiras, trocadores de calor etc.), produtos elétrico-eletrônicos (geradores, 

transformadores, transmissores, motores etc.), material de transporte (vagões e 

locomotivas, caminhões, aviões etc.) até máquinas-ferramenta, máquinas para 

agricultura e máquinas e equipamentos de uso variado.  

 

Com forte influência estatal, a implantação deste setor no Brasil contou com 

diversas limitações, dentre as quais o protecionismo que, se por um lado permitiu o seu 

crescimento, também implicou numa limitação da competitividade das empresas 

produtoras de bens de capital. 

 

2.1 A Implantação do Setor de Bens de Capital no Brasil 

 

A implantação do setor de bens de capital do Brasil teve como objetivo o 

atendimento do mercado doméstico, valendo-se de uma estratégia de industrialização 

via substituição de importações. Vermulm (1993, p. 1) observa que este modelo esteve 

presente desde o início da década de 1930.  

 

A história da instalação e expansão do setor de bens de capital, salientam 

Resende e Anderson (1999, p. 14), até os anos 1980, tem nesse modelo o padrão que 

viabilizou a montagem de uma indústria bastante diversificada. Além da proteção do 

mercado, um grande impulso na segunda metade da década de 1970 permitiu 

desenvolver o setor de bens de capital, conseqüência de uma série de instrumentos de 

política industrial, como incentivos fiscais, disponibilidade de crédito, incentivos 

financeiros e apoio à capacitação tecnológica. Outro importante instrumento de apoio a 

esse segmento foi o poder de compra das empresas estatais que, na década de 1970, 

investiram fortemente na infra-estrutura do país, principalmente em transporte e energia 

e em alguns segmentos industriais como a siderurgia, petroquímica e mineração. A ação 

estatal, porém, se por um lado fomentou o crescimento do setor de bens de capital, por 
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outro incentivou sua complacência, o que implicou uma limitação de sua 

competitividade. 

 

2.1.1 Limitações do processo de implantação do setor de bens de capital 

 

O protecionismo que amparava as empresas produtoras de bens de capital  

garantia-lhes um mercado doméstico sem concorrência, praticamente de forma 

independente dos seus custos e qualidade dos seus produtos, o que tornou o setor 

tecnologicamente defasado, principalmente com respeito ao uso da micro-eletrônica e 

da informática no processo de automação.  Até o início da década de 1980, uma 

política de incentivos fiscais, disponibilidade de crédito e incentivos financeiros, bem 

como uma política de proteção à indústria nacional que não expunha nossas empresas à 

competição internacional, permitiu que o setor se expandisse. De acordo com Weise 

(2000, p. 32), essa política teve como conseqüência um comodismo por parte dos 

empresários que, contando com a referida proteção, não tinham a preocupação de 

produzir com maior eficiência a fim de ampliar sua margem de lucro pois, praticamente, 

dominavam o mercado nacional, sem a concorrência de empresas estrangeiras mais 

eficientes, condição esta que contribuiu para a deterioração do parque industrial 

nacional, já atrasado tecnologicamente. 

 

Vermulm (1993, p. 19) observa que, nos anos 1970 e 1980, em nível mundial, 

novas máquinas e equipamentos com dispositivos microeletrônicos incorporados 

impuseram uma mudança radical nas bases tecnológicas do setor. Embora nossas 

empresas tenham buscado ajustar-se a essa nova condição, a instabilidade do mercado 

na década de 1980 e a falta de uma política tecnológica e industrial não estimularam o 

desenvolvimento desse processo com maior velocidade, o que teve como resultado um 

baixo nível de automação eletrônica de processos.  

 

A indústria brasileira de bens de capital teve no licenciamento de tecnologia a 

fonte mais utilizada para a capacitação tecnológica, o que marginalizou os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, com uma concentração na produção de 

bens de menor conteúdo tecnológico, conforme observam Resende e Anderson (1999, 
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p. 16), condição essa que contribuiu para agravar a situação de competitividade do setor 

na década de 1990. 

 

A deficiência tecnológica e o reduzido investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, conforme Souza (1998, p. 4), levaram as empresas nacionais a 

depender de acordos de transferência de tecnologia. Conforme o autor, 

 

Muitas empresas renovavam indefinidamente esses acordos sem montar equipes de 
técnicos e engenheiros para superar essa subordinação. Mesmo as empresas usuárias, 
estatais principalmente, exigiam que seus fornecedores usassem tecnologias testadas no 
exterior o que desestimulava o aprendizado em projetamento forçando-os ao uso rotineiro 
do licenciamento.  

 

Essa prática, conforme Erber; Guimarães e Araújo Jr., (1984, p. 24 apud 

SOUZA, 1997, p. 18) “tendia a gerar um círculo vicioso em que seus fornecedores, por 

não terem experiência prévia do projetamento, eram forçados a usar licenciamentos e, 

por usarem licenciamento, não desenvolviam uma capacidade própria de projetamento”. 

 

Resende (1994, p. 53) salienta que essa defasagem tecnológica não é algo 

uniforme nos diferentes segmentos da indústria de bens de capital e tampouco entre as 

diferentes empresas que compõem esses segmentos. Nos segmentos que mantém algum 

vínculo com o mercado externo, a defasagem tecnológica geralmente é menor, uma vez 

que a pressão competitiva internacional força as empresas exportadoras a se manterem 

atualizadas. 

 

Por outro lado, segundo Corrêa do Lago et al. (1979, p. 276), o excesso de 

empresas ofertantes de uma mesma linha de produtos, pode ter conseqüências graves 

sobre os custos e a produtividade, devido a um mercado limitado. O baixo grau de 

especialização 4 das empresas que fabricam bens de capital sob encomenda, segundo 

estes autores, resulta do grande número de empresas produzindo uma mesma linha de 

produtos. Por não ser possível obter economia de escala adequada naquela linha de  

produtos,  salientam,  a  diversificação  pode, paradoxalmente, ser resultado de uma 

                                                 
4 O termo “Especialização” deve ser entendido como concentração na fabricação de produtos que têm por base 
tecnologias próximas. 



 31
 

atitude racional das empresas, como estratégia de redução de riscos e da tentativa de 

alcançar uma escala de produção total adequada.  

 

2.1.2 A abertura de mercado 

 

No final dos anos 1980 encerrou-se o regime de incentivos e regulação da 

concorrência que privilegiava a reserva de mercado e, como resultado, observou-se uma 

queda nos preços, repercutindo na margem de rentabilidade das empresas do setor de 

bens de capital, e uma diminuição no tempo entre o surgimento de novos lançamentos 

no exterior e a introdução desses equipamentos no país. Essa situação é observada por 

Weise (2000, p. 32), ao salientar que a indústria nacional depara-se com uma nova 

realidade, em que passa a imperar a competitividade e a eficiência, diretamente ligadas 

a escalas de produção, redução de custos e maior qualidade. 

 

Esta condição foi possível em virtude da abertura do mercado interno, como 

salienta Vermulm (1993, p. 18), que, além de forçar a queda na rentabilidade das 

empresas produtoras de bens de capital, também possibilitou a importação de partes, 

peças e componentes, que podem reduzir os custos de produção das máquinas e 

equipamentos. Esta situação é destacada também em relatório de estudo setorial 

realizado em conjunto pela CNI – Confederação Nacional da Indústria, FUNCEX – 

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior e ABIMAQ – Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e Equipamentos (2000, p. 9-10), que menciona 

 

A abertura visava reduzir os custos dos investimentos e modernizar os estoques de capital 
fixo no país através de um maior comércio internacional. Esperava-se que o setor produtor 
de bens de capital, através de um comércio mais intenso, aumentasse o seu grau de 
especialização, obtivesse maiores ganhos de escala, modernizasse seus produtos e 
processos de produção e, dessa forma, sustentasse uma taxa de crescimento da 
produtividade elevada.  

 

Se, por um lado, a importação possibilita à indústria nacional produzir bens mais 

avançados tecnologicamente, por outro, cria-se um obstáculo ao país, tornando-o 

carente de pesquisa e desenvolvimento. A esse respeito, Weise (2000, p. 33) defende 

que “sem a referida transferência tecnológica, a indústria acaba ficando à margem do 

desenvolvimento e das inovações em processo no exterior, o que diminui a 
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competitividade da indústria nacional pela falta de recursos para produzir bens com 

maior valor agregado”.  

 

A abertura do mercado interno, aliada à crise econômica, salienta Vermulm 

(1993, p. 20), têm estimulado duas outras mudanças na estrutura do setor de bens de 

capital no Brasil. A primeira diz respeito à verticalização. As empresas têm procurado 

caminhar no sentido da desverticalização pela importação de insumos, partes, peças e 

componentes. A outra mudança refere-se à pauta de produtos, sobretudo entre as 

empresas estrangeiras do setor de bens de capital estabelecidas no Brasil, com uma 

estratégia de maior especialização da linha de produtos. Conforme o autor, essas 

empresas têm definido produzir no Brasil um número mais reduzido de famílias de 

produtos. 

 

Uma limitada especialização, porém, com elevados custos e reduzida escala de 

produção, assim como restrições tecnológicas, foram identificadas no relatório de 

estudo setorial, pela CNI – Confederação Nacional da Indústria, FUNCEX – 

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior e ABIMAQ – Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (2000, p. 9), afirmando que 

“Embora com uma estrutura muito heterogênea, as empresas de porte e 

capacidades tecnológicas diversas revelaram, em geral, baixo grau de 

especialização, escalas insuficientes e altos custos de produção”. Ainda de acordo 

com o relatório de estudo setorial, “Mesmo as empresas transnacionais 

estabelecidas no país não utilizavam sua melhor técnica, devido às restrições à 

importação de partes, peças e componentes e ao elevado grau de proteção dado aos 

seus produtos”.  

 

2.2 Importância do Setor de Bens de Capital 

 

A relevância do setor de bens de capital dentro da economia de um país é 

representada pelo papel que exerce na estrutura industrial ao gerar e difundir o 

progresso tecnológico para os demais segmentos industriais. Ao introduzir novos 

produtos e realizar modificações nos já existentes, proporciona-se um aumento no nível 

de produção e de produtividade, não só na indústria de transformação, como também na 
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agricultura, nos serviços e em outros setores da economia. Essa difusão tecnológica se 

faz presente nas inovações oriundas de várias fontes (clientes, institutos de pesquisa, 

empresas de consultoria ou desenvolvidas pela própria empresa fabricante).  

 

Ao incorporar inovações ao leque de bens de capital ofertado a todos os setores 

da economia, cria-se um efeito multiplicador de melhorias de produtos, aumento de 

produção e produtividade, beneficiando a economia como um todo. 

 

Nogueira (1998, p. 18) menciona que “Pela introdução de novos produtos e 

pelas modificações dos já existentes, a indústria de bens de capital impacta o nível de 

produção e de produtividade das diferentes atividades produtivas não só na indústria de 

transformação, mas também na agricultura, nos serviços ou em outras atividades”.  

 

Já para Fajnzylber (1983, p. 39 apud RESENDE, 1997, p. 9), o setor de bens de 

capital “em sua condição de portador material de progresso técnico, exerce influência 

nas modificações que experimenta a produtividade da mão-de-obra e do investimento e, 

em conseqüência, na competitividade internacional das economias nacionais”.  

 

De acordo com Bulacio (1991, p. 5), “se o setor de bens de capital tem um peso 

relevante na estrutura industrial [...] poderá liderar a expansão industrial ao gerar um 

efeito multiplicador que se difundirá por todos os níveis da economia”. 

 

A importância do setor de bens de capital é destacada, ainda, pelo BNDES 

(1988, p. 119 apud RESENDE, 1997, p. 9) “o que caracteriza um país desenvolvido é 

uma indústria de bens de capital forte, pelo papel que esta desempenha enquanto 

difusora do progresso técnico”.  

 

O Quadro 1 mostra a importância do setor de bens de capital no Brasil, 

apresentando a representatividade do setor no PIB – Produto Interno Bruto de 1996 a 

2000.  
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Quadro 1 - Participação do Setor de Bens de Capital no PIB Brasileiro 

     R$ 000.000
ANOS 1996 1997 1998 1999 2000 
        
1. PIB - (tabela 7) 778.887 870.743 914.188 963.869 1.086.700
        
2. Formação Bruta 150.050 172.939 179.982 184.087 211.225
de Capital Fixo (Tabela 7)      
        
3. FBC Fixo / PIB (2/1) 19,26% 19,86% 19,69% 19,10% 19,44%
        
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA FORMAÇÃO  
BRUTA DE CAPITAL (tabela 9)      
        
4. PARTICIPAÇÃO  25,26% 24,78% 23,52% 23,84% 24,22%
        
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR ORIGEM 
(Tabela 10)       
        
5. NACIONAL 26.774 27.238 26.868 25.435 34.800 
6. IMPORTADO 14.385 19.156 18.540 21.158 22.390 
7. TOTAL 41.159 46.394 45.408 46.593 57.190 
        
REPRESENTATIVIDADE DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PIB   
        
8. NACIONAL (5/1) 3,44% 3,13% 2,94% 2,64% 3,20%
9. IMPORTADO 6/1) 1,85% 2,20% 2,03% 2,20% 2,06%
10. TOTAL 5,28% 5,33% 4,97% 4,83% 5,26%
FONTE: IBGE - Sistema de Contas Nacionais 1998-2000. Rio de Janeiro: 2002 
As Tabelas 7, 9 e 10 são encontradas nas pág. 40 e 41 do Sistema de Contas Nacionais 
Cálculos realizados pelo autor 

 

2.3 Influência de Oscilações Cíclicas na Economia 

 

Por ser dependente das taxas de investimentos da economia, o setor de bens de 

capital apresenta, ao longo de sua história, flutuações mais intensas que outros 

segmentos da indústria de transformação. Como a economia brasileira é pontuada por 

oscilações ao longo do tempo, a produção de bens de capital acontece em condições não 

muito favoráveis sob o ponto de vista da estabilidade da demanda.  

 

Dessa forma, acentua Vermulm (1993, p 2), “em períodos de prosperidade a 

produção de bens de capital deve responder prontamente, sem que tenha tempo 

suficiente para estruturar melhor ou reestruturar a produção e sua própria capacidade 

produtiva, dependendo, assim, do acesso a tecnologias desenvolvidas no exterior”. Em 
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períodos de depressão, por outro lado, a instabilidade da demanda por bens de capital é 

maior comparativamente a outros bens e, nessa situação, as empresas produtoras de 

bens de capital não dispõem de condições de manutenção da trajetória anterior de 

aprimoramento da capacitação técnica, sendo comum a sua desestruturação. 

 

Em épocas de crise econômica, os investimentos na construção de novas 

empresas e aquisição de novas máquinas são adiados, fazendo com que o setor de bens 

de capital seja um dos mais afetados e um dos primeiros a sentir seus efeitos. Para 

Santana (1997, p. 1), isso se deve principalmente a dois fatores: 

 

a) 

b) 

enfraquecimento da atividade econômica reduz a disponibilidade financeira das 

empresas, dificultando o pagamento dos enormes custos envolvidos na compra de 

máquinas;   

comportamento de curto prazo da economia exerce forte influência sobre as projeções 

acerca do seu desempenho futuro. 

 
Para Duarte (2001, p. 34), por instabilidade cíclica entende-se a variação da 

demanda de acordo com os ciclos econômicos. Esta característica, de acordo com o 

autor, decorre da composição da demanda do setor, a qual é constituída de duas partes: 

demanda por reposição e demanda para expansão da capacidade produtiva, as quais 

determinam o ritmo de produção de bens de capital.  

 

A demanda por reposição, conseqüência do ritmo de obsolescência física e 

tecnológica das máquinas e equipamentos que formam a estrutura produtiva das 

empresas, tende a ser mais estável, pois, pela lógica, as empresas buscam pelo menos 

manter, enquanto não conseguirem expandir, sua estrutura produtiva. Já a demanda para 

expansão da capacidade produtiva depende do desempenho da economia. Em períodos 

de recessão, os investimentos para expansão da capacidade são adiados e, como 

conseqüência, o setor é um dos primeiros a sentir os efeitos com a redução das 

encomendas, passando a conviver com um aumento da capacidade ociosa. Por outro 

lado, quando da retomada dos investimentos, é um dos últimos setores a sentir os 

benefícios, até que as demais empresas atinjam um nível de produção que justifique a 

aquisição de novos equipamentos. 
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2.4 Classificação dos Bens de Capital 

 

Dada a diversidade de produtos considerados bens de capital, os mesmos 

costumam ser classificados conforme sua produção, sendo o critério mais utilizado 

aquele que distingue os produtos resultantes de fabricação seriada e não seriada ou sob 

encomenda. 

 

Os bens de capital seriados possuem a característica de maior homogeneidade, 

pois resultam de projetos para atender a formulações padronizadas de desenho. 

Conforme a ABIMAQ/SINDIMAQ (sem data, p. 2), os processos, as operações de 

fabricação e materiais diretos utilizados se repetem para um programa de fabricação 

denominado série. A característica implícita da “fabricação seriada” é a quantidade 

ponderável de unidades produzidas de um mesmo bem em um determinado período de 

tempo. 

 

Por outro lado, produzidos segundo determinadas especificações técnicas 

exigidas pelos clientes, os bens de capital não seriado ou sob encomenda devem atender 

a formulações de desempenhos específicos para um determinado processo ou instalação 

industrial, constituindo uma grande variedade de produtos em pequenos volumes.  

 

2.5 Características do Setor de Bens de Capital sob Encomenda 

 

Em geral, o setor de bens de capital é formado por um elevado número de 

empresas que concorrem entre si para a conquistar pedidos, e como característica 

comum, operam com uma linha diversificada de produtos com produção verticalizada. 

Lins (1990, p. 32), ao discorrer sobre o processo de competição entre as empresas do 

setor, chama a atenção para a existência de um elevado número de empresas fabricando 

os mesmos tipos de equipamentos, o que acaba gerando um excesso de capacidade, e 

com isso, enfraquecendo o poder competitivo das mesmas. Vermulm (1993, p. 10) 

considera como ponto negativo para a competitividade destas empresas, o fato de 

trabalharem com uma linha diversificada de produtos, condição esta que não permite a 
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concentração de esforços tecnológicos e, desse modo, inibe o desenvolvimento de 

produtos. 

 

Neste setor, dada a diversidade de empresas e produtos, convivem empresas 

fabricantes de produtos com elevado conteúdo tecnológico, situando-se na fronteira do 

“estado da arte” e outras, cujos produtos incorporam baixa tecnologia, ou seja, de 

tecnologias maduras. 

 

As empresas fabricantes de bens sob encomenda, conforme Costa (1996, p. 221), 

têm, freqüentemente, porte menor que o de seus clientes, sendo comum, por exemplo, 

um equipamento produzido por uma pequena indústria compor um projeto de maior 

dimensão na esfera de atuação do cliente. Nessa situação, salienta o autor, o projeto para 

o qual o equipamento foi encomendado envolve, usualmente, investimentos bem mais 

significativos que o próprio custo do item em questão. Nestas condições, para o cliente, 

salienta o autor, a decisão da escolha do fornecedor não se deve guiar apenas pelo fator 

preço, sendo razoável admitir que, estando os preços dentro de certos limites, outros 

fatores tornam os fornecedores aptos à conquista de novas encomendas. 

 

Assim, em algumas concorrências, deve o preço desempenhar um papel 

competitivo importante e em outras, privilegia-se a qualidade, histórico de pontualidade 

de fornecimento, assistência técnica etc. Desse modo, o fator competitivo que a empresa 

precisa ter varia conforme o cliente e produto. 

 

Estes fatores competitivos estão relacionados a características peculiares da 

produção sob encomenda, que são discutidas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - PRODUÇÃO SOB ENCOMENDA 

 

 

O ambiente de produção sob encomenda é caracterizado pela diversidade de 

produtos que podem ser trabalhados com a mesma estrutura produtiva. As fábricas que 

trabalham em muitas encomendas ao mesmo tempo, conforme Shillinglaw (1977, p. 

24), são conhecidas como job-shops. 

 

Costa (1996, p. 18) observa que a expressão produção sob encomenda é 

freqüentemente utilizada com significados diversos. Afirma que não há uma definição 

precisa, universalmente aceita, sendo a expressão encontrada indistintamente na 

literatura tanto para designar o caso particular da fabricação de itens fora-de-série 

especificados sob medida pelos clientes, quanto para identificar o caso mais geral da 

produção contra pedido. 

 

De modo geral, configura-se como produção sob encomenda a produção 

realizada a partir de um pedido específico, no qual o cliente caracteriza o produto que 

está adquirindo. Não existe, nas empresas com este sistema de produção, um catálogo 

fechado de produtos, o que não permite prever “o que”, “quando” ou “como” será 

realizada a produção para um período seguinte além das encomendas em carteira. 

 

A American Production and Inventory Control Society (APICS apud BROWNE et al., 

1996, p. 17) oferece a seguinte definição para produção sob encomenda:  

 
O produto fabricado sob encomenda é concluído após receber o pedido do cliente. 
Freqüentemente, componentes que consomem bastante tempo de preparação são 
planejados anteriormente ao recebimento do pedido, de modo a reduzir o prazo de 
entrega ao cliente 5. 

 

Dilworth (2000, p. 8-9) amplia a definição de produção sob encomenda para 

produtos sob especificações ou desenvolvidos para os clientes, únicos, portanto. Diz o 

autor, 

                                                 
5 Versão original: “An MTO product is finished after receipt of the customer order. Frequently long lead time 
components are planned prior to the order arriving in order to reduce the delivery time to the customer”. 
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[…] Para ambos, a fabricação ocorre após receber o pedido do cliente. Se o produto é 
único, a empresa terá que comprar diversos materiais para executar a produção, uma vez 
que não pode antecipar o que cada cliente irá adquirir e ter em estoque as matérias primas 
e componentes para encurtar o tempo de produção.  Nos casos em que os componentes ou 
matérias-primas são utilizados freqüentemente pela empresa, porém, esta pode manter 
estoque de alguns itens, em especial daqueles que apresentam um elevado tempo de 
reposição ou de produção 6 (DILWORTH, 2000, p. 8-9).  

  

Embora a presente tese tenha como foco empresas fabricantes de bens de capital 

sob encomenda, cujos produtos são únicos, chama a atenção a observação de Azevedo 

(2000, p. 1), ao mencionar que a tendência continuada de redução de lotes de fabricação 

por parte das empresas caracterizadas como de produção em massa e, simultaneamente, 

a elevada personalização dos produtos, constituem fatores que, no limite, conduzirão à 

produção “unitária” ou individualizada dos produtos em geral. Isso implica que essas 

empresas, em certo grau, se defrontam com desafios que exigem soluções inovadoras, 

quer ao nível da organização do processo produtivo e das tecnologias utilizadas, quer ao 

nível dos sistemas de processos de planejamento, de gestão e de controle da produção. 

Hendry (1998, p. 1086), porém, enfatiza a diferença entre as empresas que 

historicamente produziram para estoque e agora são capazes de operar sob encomenda 

graças à redução de seus tempos de fluxo do processo e as empresas que sempre 

trabalharam sob encomenda devido à natureza de seus produtos e de seu relacionamento 

com os clientes. 

 

Costa (1996, p. 18-20) apresenta uma classificação útil para localizar a produção 

sob encomenda no universo dos vários tipos de estrutura de produção. O Quadro 2 

apresenta os diferentes tipos de estrutura de produção, definidos pelo instante de 

chegada do pedido do cliente. 

                                                 
6 Versão original: “Some companies are make-to-stock producers; that is, they make items that are completed and 
placed in stock before the customer’s order is received. The end item is shipped “off the shelf” from finished-goods 
inventory after receipt of a customer’s order. In contrast, some companies make to order. A make-to-order producer 
completes the end item after receipt of the customer’s order for the item. If the item is a unique, custom-designed 
item, the customer will probably have to wait for many of the materials to be purchased and for the production work 
to be performed, because the producer cannot anticipate what each customer might want and have the necessary raw 
materials and components on hand to shorten the production lead time. If components or materials are frequently 
used by the business, however, the producer may keep some of them in stock – particularly if the lead time to 
purchase or produce these items is long”. 
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Quadro 2 - Tipos de Estrutura de Produção 

 
 

 Fluxo genérico de planejamento e produção ao longo do tempo  

Projeto do 

produto 

Definição do 

roteiro de 

fabricação 

Compra dos 

materiais 

Fabricação de 

itens básicos 

Montagem 

final de semi-

acabados 

Depósito Cliente 

X 

A ==== ======= ======= ======= ======= =======  X 

 B ==== ======= ======= ======= =======  X 

 B’==== ======= ======= ======= =======  X 

  C ==== ======= ======= =======  X 

  D ==== ======= =======  X 

  E ==== =======  X 

  F ====  X 

Fonte: Costa (1996, p. 19) 
 

 

No Ponto A, tem-se a situação em que nada a respeito do projeto do produto e do 

processo de fabricação é conhecido a priori, ou seja, anteriormente ao pedido do cliente. 

Incluem-se nesta estrutura de produção aquelas empresas que fabricam uma linha aberta 

de produtos, cujos roteiros de produção, compra dos materiais, fabricação e montagem 

somente são definidos após o recebimento do pedido do cliente. 

 

No Ponto B estão os produtos cujos projetos são fornecidos pelos clientes e as 

demais etapas acontecem conforme a estrutura de produção anterior. O Ponto B’, é uma 

variante da situação B, em que o cliente, além do projeto, fornece também os materiais 

para o processamento. 

 

As empresas cujos produtos são previamente catalogados, representadas no 

Ponto C, têm seus projetos e processos de fabricação conhecidos quando do 

recebimento dos pedidos dos clientes. Neste ambiente, num dado instante, fabrica-se 

apenas uma fração da linha de produtos e, como conseqüência, o mix de produção está 

em constante alteração, dificultando a estocagem antecipada dos materiais diretos de 

valores mais elevados, para os quais o processo de compra se inicia após a confirmação 

do pedido pelo cliente. 
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Situações de produção em que a linha de produtos e o mix de produção são 

suficientemente estáveis, indicadas pelos Pontos D e E, permitem, com base na previsão 

de consumo, a aquisição antecipada de materiais ou o estabelecimento de relações 

estáveis de fornecimento. 

 

Finalmente, no Ponto F, tem-se a situação em que os produtos são fabricados 

antecipadamente aos pedidos, com base em previsões de demanda, o que permite a 

estocagem dos produtos finais para posterior distribuição. 

 

As empresas que fabricam bens de capital sob encomenda são representadas 

pelos pontos A e B, caracterizadas por oferecerem uma grande variedade de tipos de 

produtos, com a seqüência de operações de fabricação variando de um produto para 

outro.  

 

3.1 Características das Empresas de Produção sob Encomenda 

 
As empresas que fabricam sob encomenda apresentam características 

operacionais peculiares, dentre as quais Zaccarelli (1975, p. 15) destaca: 

 

• produção: composta de grande variedade de produtos em pequenos volumes; 

• regime de produção: muito flexível; 

• previsão de vendas: em geral, para poucos meses; 

• projeto do produto: é freqüentemente alterado durante a produção. O produto 

é projetado de forma a poder ser executado com o equipamento disponível; 

• equipamento: do tipo universal com ajustagens muito freqüentes e carga de 

trabalho das máquinas sujeita a variações; 

• movimentação dos materiais: feita em equipamento flexível, geralmente com 

pouca repetição; necessita de corredores e passagens entre o equipamento. É 

necessário instruir sobre “o que” e “para onde” mover; 

• material: materiais de grande variedade se acumulam, geralmente, em cada 

operação; estoque relativamente grande; 

• pessoal: operários especializados têm trabalho variado. Há necessidade de 

determinar a cada dia que trabalhos o pessoal deverá executar; 
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• operações: muito variadas e requerem instruções freqüentes. 

 

A estas características deve-se acrescentar que há uma intervenção e integração 

constante com o cliente em todas as fases do ciclo de produção, no sentido de ajustar o 

projeto do produto. 

 

Outro aspecto a ser considerado é que, dada a diversidade de produtos 

fabricados, a capacidade de produção não pode ser expressa simplesmente em termos de 

produtos por unidade de tempo, tal como discutido a seguir. 

 

3.1.1 Capacidade de Produção 

 

Nestas empresas, a capacidade de produção não é definida em número de 

unidades de cada produto por dia ou por hora, mas pelo número de funcionários da 

fábrica que trabalham diretamente em máquinas ou executam atividades especializadas. 

Situação esta descrita por Zaccarelli (1975, p. 118), ao destacar que a capacidade é 

definida pela multiplicação do número de máquinas iguais pelo número de horas de 

trabalho efetivo, determinando um balanceamento das capacidades das máquinas, que 

será mantido enquanto não for alterada a porcentagem relativa dos produtos que vêm 

sendo fabricados.  

 

Com a diversidade de produtos dentro da produção sob encomenda, fica 

prejudicada a elaboração de uma previsão de vendas, o que não permite prever “o que”, 

“quando” e “como” será produzido. Na prática, tais informações somente serão 

possíveis com a chegada dos pedidos. Dessa forma, para o cálculo do uso da capacidade 

instalada, pode-se empregar o número de pedidos recebidos.   

 

A heterogeneidade de produtos que estas empresas fabricam permite, conforme 

Pereira (1983, p. 198), “ [...] considerar que a empresa que trabalha sob encomenda 

mantém um estoque de capacidade e habilitações de produção em dado campo, 

disponível quando se pede, em vez de manter um estoque de produtos”. 
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Esta condição de vender capacidade pode ser observada nas palavras de 

Zaccarelli (1975, p. 123) ao descrever que “Em geral, em uma indústria que fabrica 

produtos especiais sob encomenda, a diversidade de produtos impede a existência de 

previsão de vendas que sirva para o cálculo da carga 7 futura”. Isto, na prática, é 

possível apenas com a chegada dos pedidos. Assim, o que será produzido dependerá dos 

pedidos dos clientes, situação oposta àquela das empresas que fabricam bens de 

consumo. 

 

3.1.2 Arranjo Físico 

 

No que se refere ao arranjo físico, sendo cada produto diferente e a seqüência de 

operações de produção variando de um produto para outro, como se observa na Figura 

1, as máquinas e a mão-de-obra são organizadas em centros de trabalho por tipo de 

habilidades. Os equipamentos utilizados são universais, isto é, permitem adaptações 

dependendo das características particulares de cada produto.  

 

                                                 
7 O uso do termo “carga” para o autor, refere-se ao uso da capacidade de produção. 
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Figura 1 - Fluxo de Matérias-Primas na Produção sob Encomenda 
Fonte: Adaptado de Zaccarelli (1975, p. 14). 

 

 

Outro elemento fundamental para estas empresas é o emprego de mão-de-obra 

qualificada, tanto no seu quadro técnico, quanto administrativo, em desenvolvimento e 

pesquisa e produção. 

 

3.1.3 Mão-de-Obra 

 

O avanço da tecnologia das máquinas e equipamentos, aliado à baixa 

repetitividade das operações, pode implicar a necessidade de elevados períodos de 

tempo para a qualificação da mão-de-obra operacional em certas áreas. Estas condições 

recomendam uma estabilidade relativa de emprego. Conforme Pereira (1983, p. 198), 

em geral, os administradores de empresas que trabalham sob encomenda tendem, de 

algum modo, a recorrer menos à admissão e dispensa para absorver as flutuações de 

demanda. Mantendo um pessoal aparentemente pequeno em relação à demanda média, 

as flutuações de demanda podem ser absorvidas pela alteração das horas de trabalho, 

apelando para o serviço extraordinário quando a demanda aumenta e reduzindo as horas 

de trabalho em situação oposta. 
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3.1.4 Flexibilidade 

 

O sistema de produção sob encomenda, em relação ao sistema de produção 

contínua é mais flexível em função da variedade de produtos que são fabricados 

simultaneamente e das diferentes atividades que tais produtos exigem, sendo que nem 

todos necessitam dos mesmos processos industriais. Esta flexibilidade faz com que a 

fábrica possa ter problemas com o controle de estoques, programação de produção e 

qualidade, em função da quantidade de material em processo, o que pode refletir-se 

também no tempo de execução das atividades, em função de vários produtos em 

processo estarem competindo pelas mesmas máquinas e equipamentos e pela mesma 

mão-de-obra, simultaneamente. 

 

Neste tipo de produção, conforme salienta Costa (1989, p. 71), os tempos 

despendidos pelos itens em esperas e filas de processamento são marcadamente 

superiores aos tempos de operação das máquinas. Rozenfeld (1983 apud COSTA 1989, 

p. 71) cita estatísticas que demonstram que o somatório de esperas e movimentações 

neste ambiente de fabricação corresponde em média a mais de 95% do tempo total gasto 

na produção de um item. 

 

3.1.5 Ciclo de Produção 

 
Nas empresas que produzem sob encomenda, o ciclo de produção pode ser 

sintetizado nas seguintes fases: 

 

• engenharia simplificada, realizada para subsidiar o cálculo da estimativa dos custos 

para formalização da proposta ao cliente; 

• engenharia detalhada, realizada após a confirmação do pedido pelo cliente. Nesta 

fase, são geradas a estrutura do produto e os roteiros de fabricação; 

• planejamento, com especificações e cronogramas de compras dos materiais e o 

processo de produção; 

• fabricação do produto. 

 

Sobre as fases, é importante destacar o que dizem Ries e Cláudio (1996, p. 135) 
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Tendo em vista que cada uma destas fases é realizada para cada encomenda, que estas 
fases podem ser complexas e, portanto, de duração bastante prolongada e que o prazo de 
entrega é limitado, é comum a necessidade de superposição: o planejamento, as compras e 
a fabricação são iniciados quase ao mesmo tempo que a engenharia. 

 

Ainda conforme Ries e Cláudio (1996, p. 135), a engenharia, o planejamento e a 

fabricação trabalham paralelamente durante todo o período de produção. A engenharia 

realiza freqüentes modificações no projeto do produto, inclusive por solicitações dos 

clientes, fazendo com que o planejamento trabalhe com uma estrutura de produto em 

modificação até quase o final do ciclo de produção, de modo que ocorre um paralelismo 

de atividades entre a engenharia e o planejamento. Falhas no processo de comunicação 

acabam gerando atrasos nas compras de materiais ou a aquisição de materiais 

desnecessários, atrasos no cronograma de fabricação etc. 

 

Já as atividades de planejamento e controle da produção são iniciadas com a 

realização do contrato de fornecimento, quando a Ordem de Produção é adicionada ao 

plano de produção, apresentando características específicas nas empresas que fabricam 

sob encomenda. 

 

3.1.6 Planejamento e Controle da Produção 

 
A atividade de planejar e controlar a produção de empresas que fabricam sob 

encomenda é bastante diferente daquela de uma empresa que trabalha com produtos 

padronizados. Conforme Tubino (1997, p. 31), no caso de produtos padronizados, pode-

se iniciar a produção com base em uma previsão de vendas e equilibrar as vendas 

realizadas com o nível de estoques, enquanto na produção sob encomenda, o 

planejamento e controle da produção espera a manifestação do cliente antes de agir.  Na 

produção sob encomenda, o planejamento da produção é desenvolvido baseando-se nas 

encomendas dos clientes e não em previsão de vendas, situação esta que leva a 

freqüentes replanejamentos decorrentes de novas encomendas que são acrescentadas à 

carteira de pedidos. 

 

Ainda de acordo com Tubino (1997, p. 31), na produção sob encomenda as 

atividades de planejamento e controle da produção são mais complexas que na produção 

padronizada, em que são simplificadas na medida em que se reduz a variedade de 



 47
 

produtos concorrentes por uma mesma gama de recursos. Havendo uma variação de 

demanda, basta regular o fluxo de produção para este novo nível. Já na produção sob 

encomenda, uma alteração na composição da demanda exige o replanejamento de todo 

o processo produtivo.  

 

Assim, os roteiros de produção e os tempos de processo estão sujeitos a 

alterações freqüentes, pois dependem dos contratos de fornecimento que são 

conquistados, tornando difícil prever com antecedência como o trabalho será distribuído 

entre os vários grupos de máquinas em qualquer período de tempo.  

 

Na prática, todas estas atividades somente serão definidas com a chegada dos 

pedidos dos clientes, quando o roteiro de produção é delineado e os materiais e demais 

itens componentes são adquiridos. 

 

Neste ambiente, circunstâncias inesperadas durante a fabricação, como falta ou 

atraso de material, falta de máquinas devido a quebras, atrasos nos tempos de fabricação 

ocasionados por problemas com a mão-de-obra, mudanças de engenharia etc., 

contribuem para disputas e conflitos de prioridade de entregas das diversas encomendas 

em fabricação. 

 

Tubino (1997, p. 25-26) descreve as atividades desenvolvidas pelo PCP – 

Planejamento e Controle da Produção, em Planejamento Estratégico da Produção, 

Planejamento-mestre da Produção, Programação da Produção e Acompanhamento e 

Controle da Produção. 

 

Para cada uma destas atividades, o autor oferece as seguintes descrições, em 

relação às quais De Paula (2001, p. 15-16) realiza alguns comentários que se aplicam 

em empresas que produzem sob encomenda: 

 

• Planejamento Estratégico da Produção: consiste em estabelecer um plano de produção 

para determinado período (longo prazo), segundo as estimativas de venda e a 

disponibilidade de recursos financeiros e produtivos. Conforme De Paula (2001), no 

ambiente de produção sob encomenda, este tipo de planejamento é de certa forma 
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difícil de ser feito, como também de ser seguido, pois, mesmo com a ajuda de dados 

históricos não se terá certeza de que os pedidos do período serão similares aos dos 

períodos anteriores, em quantidade e modelos, o que ofusca uma estratégia de longo 

prazo. 

 

• Planejamento-Mestre da Produção: consiste em estabelecer um plano-mestre de 

produção de produtos finais, detalhado a médio prazo, período a período, a partir do 

plano de produção. Para De Paula (2001), na produção sob encomenda, só pode ser 

elaborado mediante os pedidos em carteira. O aspecto temporal, neste caso, também é 

de suma importância. Não existe, no entanto, um padrão preestabelecido, já que os 

horizontes de planejamento dependerão da flexibilidade do sistema produtivo. 

 

• Programação da Produção: com base no plano-mestre de produção e nos registros de 

controle de estoques, a programação de produção estabelece a curto prazo, quanto e 

quando comprar, fabricar ou montar de cada item necessário à composição dos 

produtos finais. De Paula (2001) menciona que, na maioria dos casos de produção sob 

encomenda, o sistema de produção empregado é “empurrado”, isto é, a programação 

da produção envia ordens a todos os setores envolvidos, empurrando a produção. 

 

• Acompanhamento e Controle da Produção: por meio da coleta e análise de dados, o 

acompanhamento e controle da produção busca garantir que o programa de produção 

emitido seja executado a contento. Conforme De Paula (2001), na produção sob 

encomenda, esta função é fundamental por se tratar de um ambiente em que qualquer 

atraso compromete o cumprimento do prazo final de execução. 

 

3.2 Proposta Técnico-comercial 

 

O planejamento nas empresas de produção sob encomenda apresenta a 

dificuldade de não contar com uma previsão de vendas. Tais empresas, porém, embora 

não possam realizar uma previsão de vendas, estão sempre prospectando oportunidades 

de negócios que poderão vir a se transformar em pedidos. A área responsável por esta 

atividade está permanentemente atenta ao mercado, procurando oportunidades de 



 49
 

negócios. Russo (1997, p. 77-78) relaciona os seguintes meios utilizados para gerar 

negócios: 

 

• anúncios públicos de editais de licitação das empresas públicas; 

• acompanhamento dos relatórios de planejamento setorial, que permitem vislumbrar 

investimentos das empresas privadas; 

• acompanhamento de informes de Bancos de Investimentos; 

• acompanhamento junto às Associações de Classe Empresariais; 

• permanente contato com clientes antigos; 

• consultas obtidas diretamente de novos clientes; 

• permanente contato com a mídia, em especial com o noticiário econômico. 

 

Uma vez detectada a oportunidade de realizar uma venda, ou após o convite a 

participar de uma concorrência, a etapa seguinte consiste na preparação de uma 

proposta técnico-comercial de fornecimento a ser apresentada ao cliente. Neste 

processo, subsidiando a área de vendas, a área de orçamentos tem um importante papel, 

cabendo a ela realizar os cálculos da estimativa de quanto irá custar o produto. Esta área 

por sua vez, relaciona-se com outras áreas da empresa na obtenção de dados sobre o 

produto. 

 

A Engenharia do Produto 8, uma dessas áreas, tem como incumbência a 

realização de um pré-projeto básico, para determinação e análise das especificações 

técnicas do projeto e serviços a serem ofertados, subsidiando a área de orçamentos para 

a estimativa de custos. Os demais relacionamentos ocorrem com as áreas financeiras 

(finanças, contabilidade, custos etc.), área de produção e de compras, que oferecem 

subsídios para o cálculo da estimativa dos custos. 

 

 

 

                                                 
8 À Engenharia competem todas as funções técnicas de projeto dos produtos e dos processos de fabricação e 
montagem. Dependendo do porte da empresa, a Engenharia pode subdividir-se em Engenharia do Produto, 
envolvendo o projeto do produto com desenhos, parâmetros dimensionais, definição de materiais etc., e Engenharia 
do Processo ou Industrial, envolvendo a definição do roteiro de fabricação e montagem dos produtos projetados, com 
a especificação de como e onde as várias partes componentes dos produtos serão fabricadas e montadas, decidindo 
pela compra ou fabricação de itens, e pelo ferramental necessário (TUBINO, 1997, p. 22). 
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Oferecida a proposta, segue um período de negociações com o cliente 

objetivando eliminar eventuais dúvidas e outros detalhes que levem à assinatura do 

contrato de fornecimento. Fechado o acordo com o cliente, em linhas gerais, nestas 

empresas, a área de vendas emite uma autorização interna, configurada em uma Ordem 

de Produção 9, pela qual as diversas áreas da empresa desenvolvem suas atividades: 

finanças – incorporar no fluxo de caixa; contabilidade de custos – abertura de uma conta 

contábil para acumulação dos custos; engenharia – desenvolver o projeto detalhado; 

produção – iniciar o processo de planejamento, programação e controle da produção etc. 

 

A etapa de elaboração da estimativa de custos apresenta características de 

peculiar interesse nesta tese, razão pela qual será analisada com maior profundidade a 

seguir. 

 

3.3 Estimativa de Custos e Formação do Preço de Venda 

 

A empresa cliente, ao decidir pela aquisição de um bem de capital, realiza 

cotações junto aos fabricantes, potenciais fornecedores. Pode-se considerar que os 

fabricantes convidados a participar da concorrência, na visão do cliente, são aqueles 

previamente qualificados ao fornecimento. Conquista a encomenda aquele que 

apresentar a melhor proposta, o que envolve aspectos operacionais e financeiros, tais 

como preço, prazo de entrega, garantias, responsabilidade técnica pela instalação, 

formas de pagamentos etc. 

 

Salienta-se que o cliente pode adquirir apenas a fabricação do produto, 

fornecendo o projeto, ou adquirir a elaboração do projeto e fabricação do produto. No 

primeiro caso, juntamente com as especificações do produto, o cliente fornece o projeto 

geral e detalhado, sendo estas as informações que servirão de base para o cálculo da 

estimativa dos custos. 

 

                                                 
9 Encontra-se na literatura sobre o assunto, a expressão Ordem de Serviço com o mesmo significado de Ordem de 
Produção. 
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No segundo caso, o cliente solicita um preço para um produto que precisa ser 

projetado, fornecendo para isso as especificações do produto e, às vezes, apenas a 

descrição a respeito de como espera que o produto seja.   

 

Havendo interesse por parte da empresa em oferecer uma proposta técnico-

comercial de fornecimento, a área de orçamentos realiza uma avaliação inicial (se a 

fábrica possui estrutura – máquinas e equipamentos, mão-de-obra especializada para as 

atividades requeridas entre outras – para atender o pedido), da qual se origina um pré-

projeto ou engenharia simplificada, caso o cliente não forneça o projeto, com a 

finalidade de definir os parâmetros mínimos e necessários para a realização da 

estimativa dos custos. Uma engenharia mais detalhada somente será realizada caso se 

conquiste a encomenda.  

 

Se o cliente cotar somente a fabricação do produto, o projeto, juntamente com as 

especificações fornecidas, constituem a base para a elaboração da estimativa de custos. 

Este processo pode ser observado na Figura 2. 

 

As datas para cada etapa do processo de cálculo da estimativa de custos são 

definidas e a especificação técnica do produto é encaminhada para o responsável por 

esse cálculo, que irá detalhar a estrutura do produto e realizar todos os cálculos 

necessários, relativos a quantidade de itens, preços, entre outros. Nesta fase de projeto e 

especificações, muitas vezes é necessária a aprovação do cliente, o que a torna crítica, 

salientam Ries e Cláudio (1996, p. 132), pois as etapas seguintes, como compra de 

materiais e fabricação, dependem da qualidade e rapidez das informações geradas neste 

momento. 
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Figura 2 - Etapas do Processo de Estimativa de Custos e Formação do Preço de Venda 
Fonte: adaptado de Posters Publicados n. 12 - ENEGEP 99  

 

Um problema que ocorre nesta etapa, de acordo com Rich (1993, p. 3.2), é que 

as estimativas de custos, às vezes, são preparadas tomando como base desenhos 

incompletos e sem especificações adequadas. Souza et al. (2000a, p. 4), consideram, 

também, como fator de risco para elaboração da estimativa de custo, o tempo destinado 

à oferta da proposta, na medida em que os clientes exigem, na maioria das vezes, um 

tempo curto para sua apresentação. Tais problemas, conforme os autores, conduzem 

freqüentemente a uma estimativa de custos distorcida, citando como exemplo o 
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acabamento final do produto que pode ser muito caro e esquecido durante o processo de 

estimativa de custos. 

 

Em face dos riscos inerentes à atividade de estimar os custos, Dysert (2003) 

considera apropriada a inclusão de um valor de contingência. Conforme Uppal (1996), 

este valor pode ser derivado de análise estatística dos custos de projetos passados ou a 

partir da experiência de projetos semelhantes. 

 

Uma pesquisa realizada por Tobin et al. (1987, p. 55) em 24 empresas inglesas 

de produção sob encomenda e subcontratadas, indicou que a maioria delas utilizava, 

para estimar o preço de venda, uma percentagem de mark-up padronizada, aplicada após 

a estimativa de custos. Conforme os autores, algumas dessas empresas faziam ajustes 

que se mostravam relativamente arbitrários. 

 

Embora, estas dificuldades para realização da estimativa de custos e formação 

do preço de venda estejam presentes, os custos devem ser estimados em condições 

operacionais normais. Para caracterizar essas condições normais, é oportuno recorrer 

aos seguintes aspectos descritos por Bognar (1991, p. 101-102): 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

uso de materiais diretos dentro dos parâmetros de qualidade definidos pela 

empresa; 

utilização de mão-de-obra treinada e operando em níveis de eficiência 

adequados; 

definição de um nível de atividades produtivas considerado normal, não 

levando em conta aspectos de sazonalidade e capacidade ociosa; 

avaliação e determinação de tempos adequados, das diversas fases do ciclo 

operacional do produto, considerando o nível de atividade produtiva normal 

da empresa; 

incorrência de custos indiretos de fabricação dentro de níveis que suportem 

um patamar de atividade normal de produção; 

definição de uma estrutura administrativa e comercial que suporte, de 

maneira eficiente, estas atividades. 
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O quadro 3 apresenta um modelo de formulário para o cálculo da estimativa de 

custos.  

 

Quadro 3 - Formulário para Estimativa de Custos 
 
 

ESTIMATIVA DE CUSTOS                                    Número: 
 

Cliente:                                                                      código: 
Produto:                                                                    desenho: 

MATERIAIS 
código descrição quan-

tidade 
peso 

líquido 
Peso bruto custos unitários custo dos 

materiais 
       
       
       
Total dos Materiais     

SERVIÇOS SUBCONTRATADOS 
Descrição dos serviços Fornecedor custo dos serviços 

   
   
   
Total dos Serviços Subcontratados  

FABRICAÇÃO (MÃO-DE-OBRA E CUSTOS INDIRETOS) 
Departamento horas orçadas custo-hora custo de 

fabricação 
    
    
    
Total Mão-de-obra Direta + CIF    

ENGENHARIA 
Atividades horas orçadas custo-hora custo da 

engenharia 
Projetos    
Desenhos    
Total Engenharia    

DEMAIS CUSTOS 
                   Descrição custos 
  
  
Total Demais Custos  
TOTAL CUSTO ORÇADO  
Despesas Administrativas e de Vendas  
PREÇO DE VENDA  
  
Alíquota do ICMS       ____________%         Alíquota do IPI _______________% 
Encargos Financeiros para pagamento a _______dias = ___________% 

Fonte: Adaptado de Megliorini (2002, p. 100). 
 

 

Devido à natureza das operações desta atividade, em que, muitas vezes, a 

precisão da estimativa está diretamente relacionada com o julgamento do orçamentista, 

torna-se difícil implementar um sistema de informação eficiente, o que não quer dizer 

que as empresas prescindam do mesmo, mas que estas podem determinar taxas de 

alocação de custos, desenvolver estimativas de consumo de horas e de materiais. Assim, 

os sistemas de informação podem contribuir para a economia de tempo, permitindo 
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realizar a proposta no prazo requerido pelo cliente e tornar o processo mais preciso, 

possibilitando a formação de um preço mais realista com conseqüente incremento da 

competitividade da empresa. 

 

Além do contexto da elaboração da proposta, os sistemas de informação contábeis 

apresentam fundamental relevância na acumulação de custos, tal como discutido 

no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 - SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS EMPREGADO NA 

PRODUÇÃO SOB ENCOMENDA 

 

 

Em geral, na literatura sobre Contabilidade de Custos, o sistema de acumulação 

de custos mostra-se vinculado ao sistema de produção. Se uma empresa produz, para 

estoques, produtos padronizados fabricados em série, o sistema de acumulação de 

custos será caracterizado como por processo. Por outro lado, se a empresa decide 

fabricar um produto específico para estoque sem a realização de um contrato com um 

cliente ou fabrica em resposta a um pedido sob encomenda do cliente, o sistema de 

acumulação de custos é definido como por Ordem de Produção ou encomenda. 

 

Para Dopuch et al. (1974, p. 519), o sistema de custos por Ordem de Produção é 

associado a empresas com fabricação de produtos específicos ou em lotes.  Fábricas de 

móveis, fabricantes de máquinas pesadas, oficinas de máquinas, gráficas e estaleiros são 

exemplos de empresas que utilizam o sistema de custos por Ordem de Produção. Em 

cada uma dessas empresas, conforme o autor, os tipos específicos de custos, incluindo o 

montante de custos indiretos envolvidos, variam em função do tipo de trabalho a ser 

executado nas encomendas. 

 

De acordo com Dickey (1960 apud DOPUCH et al., 1974, p. 519),  

 

A característica fundamental das empresas que fabricam sob encomenda é que duas 
ordens não são necessariamente iguais, nem todas as ordens sempre passam pelo mesmo 
processo de manufatura e, como conseqüência, as informações de custos devem ser 
acumuladas individualmente10.  

 

Ainda conforme Dickey (1960 apud DOPUCH et al., 1974, p. 519), “o objetivo 

primário de um sistema de custos por Ordem de Produção é acumular os três elementos 

                                                 
10 Versão original: “The primary characteristic of the outputs of manufacturing firms using job order cost systems is 
that “no two order are necessarily alike, nor do all orders always pass through the same manufacturing processes. 
Consequently, cost information must be accumulated for each order or job”. 
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de custos: material direto, mão-de-obra direta e custos indiretos para cada Ordem de 

Produção11”.   

 

Usry et al. (1991, p. 48) dizem que o processo industrial, o arranjo físico da 

fábrica e a necessidade de tomada de decisões dos gerentes constituem a base para se 

determinar como serão acumulados os custos. 

 

Sobre o sistema de acumulação de custos, Chatfield e Neilson (1983, p. 115), 

assim se manifestam: 

 

O sistema de custos por ordem de produção associa os custos com uma ordem de 
produção individual que pode consistir em um único item (um iate customizado) ou em 
vários itens semelhantes (pequenos barcos) produzidos como um grupo. O sistema de 
custos por processo é adequado quando a produção envolve um fluxo contínuo em vez de 
uma série de ordens separadas e quando podem ser identificados os custos com grupos de 
itens padronizados (aparelhos de televisão, calculadoras de bolso, caixas de cereal)12. 

 

Leone (1987, p. 32), ao caracterizar os sistemas de acumulação de custos, 

afirma: 

 

Para produzir informações que auxiliam a administração a medir os resultados e a avaliar 
o patrimônio, o contador acumula e organiza os dados reais (históricos, desembolsados, 
registrados contabilmente) por meio de dois sistemas básicos de custeamento (apuração 
de custos): o sistema de custeamento por ordem de produção e o sistema de custeamento 
por processo. 

 

Para Martins (2000, p. 157), 

 

Existem dois fatores que determinam o tipo de Custeio, se por Ordem ou por Processo 
(Contínuo): a forma de a empresa trabalhar e a conveniência contábil-administrativa. 
Quanto à forma, principal responsável pela distinção, basta lembrar que se a empresa 
trabalha produzindo produtos iguais de forma contínua (um ou vários), fundamentalmente 
para estoque, isto é, para venda, terá já caracterizada sua natureza. Se produz atendendo a 
encomendas dos clientes ou, então, produz também para venda posterior, mas de acordo 

                                                 
11 Versão original “the primary objective of a job order cost system is to charge correctly the three cost elements of 
direct material, direct labor, and manufacturing overhead to the individual job orders”. 
12 Versão original “Job order cost systems associate costs with individual production orders, which might consist of a 
single item (a custom built yacht) or a number of similar items (for small sailboats) manufactured as a group. 
Process cost systems are appropriate when production involves a continuous flow rather than a series of separate 
jobs, and when costs can be identified with groups of items passing through standardized production processes 
(television sets, pocket calculators, boxes of cereal)”.  
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com determinações internas especiais, não de forma contínua, já se terá incluído entre as 
de Produção por Ordem. 

 

Sobre o sistema de acumulação de custos por Ordem de Produção, Winicur 

(1993, p. 7) assim se expressa: 

  

Nós caracterizamos o sistema de custos por ordem de produção como geralmente 
adequado na produção de um pedido grande ou único, por exemplo, aviões, pianos de 
cauda ou um pedido para cinqüenta tratores. Um sistema por ordem de produção pode ser 
identificado pelas seguintes características: 1) todos os custos são acumulados e atribuídos 
para um lote ou ordem específica; 2) os custos são atribuídos para cada ordem 
completada, ao invés de um período de tempo; 3) apenas uma conta de estoque em 
processo é necessária; e 4) os custos dos produtos completados são transferidos para o 
estoque de produtos acabados até que os mesmos sejam vendidos13. 

 

Para Born (1988, p. 14),  

 

O sistema de custos por ordem de produção é aplicável a qualquer empresa [...] em que é 
possível identificar fisicamente os bens produzidos. Segregando os custos associados aos 
produtos, permite-se determinar quanto custou e qual foi o resultado de cada produto 
específico. Tais informações são utilizadas pelos gestores […] para o planejamento, 
controle e tomada de decisão14. 

 

Depreende-se pela descrição desses autores que, no sistema de custo por ordem 

de produção, todo esforço direciona-se para a determinação do custo específico de um 

produto ou lote de produtos de uma mesma Ordem de Produção, contrariamente ao 

sistema de custo por processo, que não busca conhecer o custo, por exemplo, da 51a 

unidade de um produto padronizado.  A esse respeito, dizem Garrison e Noreen (2001, 

p. 102): 

 

Não faz sentido, no custeio por processo, tentar identificar os materiais, a mão-de-obra e 
os custos indiretos de um pedido (como [...] no custeio por ordem de produção), uma vez 

                                                 
13 Versão original: “We characterized job order costing as generally appropriate when large, unique or special-order 
items are produced – for instance, airplanes, grand pianos or a special order for fifty tractors. A job order system 
can be identified by the following characteristics: 1) all costs are collected and assigned to a specific batch or a job; 
2) costs are assigned for each completed job, rather than for set time periods; 3) only one Work-in-Process inventory 
account is required; and 4) the cost of completed goods is transferred to the Finished Goods Inventory until the units 
are sold”. 
 
14 Versão original: “Job order costing is applicable to any industry or profession where it is possible to physically 
identify the jobs produced. It is used to determine costs and profit for each specific job or client and is an effective 
device to segregate costs associated with each job. This information is used by managers/owners of firms for 
planning, control and decision making”. 
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que cada pedido é apenas um dos muitos que são atendidos pelo fluxo contínuo de 
unidades idênticas da linha de produção. 

 

As empresas que fabricam sob encomenda e as que fabricam em série utilizam 

sistemas de custos que buscam refletir estas diferenças. Nas empresas com produção 

homogênea, que utilizam um processo uniforme, busca-se conhecer o custo médio por 

unidade de produto fabricado em determinado período, podendo este ser calculado com 

a seguinte fórmula: 

 

períodonoproduzidaquantidade
períododoproduçãodetotalcustounidadeporcusto =  

  

Tais custos médios, porém, são inúteis para os gestores das empresas que 

fabricam sob encomenda, segundo Hirsch Jr. e Louderback (1992, p. 190), uma vez que 

cada trabalho apresenta características peculiares. Os gestores destas empresas precisam 

conhecer o custo de cada produto para saber se uma ordem em particular é lucrativa (os 

custos incorreram conforme o planejado? O preço era  alto o suficiente?).  

 

Além disso, na produção sob encomenda, se houver qualquer inventário ao final 

de um período, os custos médios não refletem os valores do inventário e, 

provavelmente, algum custo médio excederia o preço de venda de algum produto. 

 

Da forma como o sistema de custos por ordem de produção estrutura-se, oferece 

a oportunidade de controlar os custos e avaliar a rentabilidade de um contrato, produto 

ou linha de produtos.  

 

4.1 Características e Propósitos do Sistema de Custos por  Ordem de Produção 

 

Salienta Lang (1956, p. 391) que, do ponto de vista de fabricação, os custos das 

ordens de produção baseiam-se na identificação específica do produto e a habilidade de 

seguí-lo pela fábrica desde a matéria-prima até o seu acabamento final. A fabricação 

inicia-se com o recebimento da ordem de um cliente ou, no caso de um trabalho 

especial, com a emissão de uma ordem interna. Do ponto de vista da Contabilidade, os 
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custos são determinados por ordem, sendo uma ficha de custos aberta para cada 

encomenda assim que a Ordem de Produção seja emitida. 

 

Quanto ao propósito do sistema de custeio por Ordem de Produção, Reitell e 

Johnston (apud LANG, 1956, p. 392) descrevem: 

 

Isolando-se os custos aplicados em cada ordem, torna-se possível uma comparação entre o 
preço de venda e o custo. Desta comparação, pode ser averiguado se o preço ofertado ao 
cliente era muito baixo ou não, e se as despesas dos elementos de custo eram muito altas 
ou não. O registro de cada ordem de produção concluída é arquivado com a descrição do 
produto fabricado. Este registro irá auxiliar em futuras cotações de preços para pedidos 
similares no futuro. Preços para ordens futuras, de clientes, podem ser avaliados mais 
inteligentemente quando há um registro do custo de ordens semelhantes anteriormente 
fabricadas15. 

 

4.2 Padrão Geral do Sistema de Custos por Ordem de Produção 

 

A natureza das atividades das empresas que fabricam sob encomenda leva à 

adoção do sistema de custos por ordens de produção. Os custos que podem ser 

identificados com cada ordem, como materiais diretos, embalagens, serviços 

subcontratados e mão-de-obra, são apropriados diretamente a essas ordens, logo que 

identificados.  

 

Os custos que não estão diretamente relacionados com uma determinada ordem 

são distribuídos a todas por intermédio de rateios. Backer e Jacobsen (1978, p. 226), 

observam que: “A maior parte dos custos gerais de produção está na última categoria, 

embora alguns custos, como o tempo de preparo de máquinas, os prêmios por horas 

extras e os projetos de engenharia, sejam freqüentemente debitados diretamente às 

ordens apropriadas”. 

 

A Figura 3 apresenta procedimentos do fluxo de custos por Ordem de Produção. 

 

                                                 
15 Versão original: “Segregation of costs applicable to an order makes possible a comparison between the selling 
price and the cost. From the comparison, it can be ascertained whether or not the price quoted the customer was too 
low, and whether or not the cost element expenses were too high. Again, a record or each completed job order is filed 
away with a description of the commodity produced. This record will be of assistance in quoting prices to prospective 
customers on like or similar orders in the future. Prices on future customers’ orders can be quoted more intelligently 
when there is a record showing the cost of like or similar orders previously manufactured”. 
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Figura 3 - Fluxo dos Custos de uma Ordem de Produção 
Fonte: Adaptado de IOB – Informações Objetivas, Caderno Temática Contábil e Balanços (BOL. 14/94, p.102). 

 

 

Ao acumular os custos nas encomendas em obediência aos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e seguindo as orientações legais, as empresas utilizam o 

custo histórico e o Custeio por Absorção, procedimentos estes necessários para atender 

a um dos objetivos da contabilidade de custos que é o de avaliar estoques e, a partir daí, 

a apuração do resultado. Nesse sentido, o sistema contábil busca identificar os gastos 
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realizados na fabricação com os produtos, ainda que para isso seja necessário efetuar 

rateios. 

 

4.2.1 Ficha de Custos das Ordens de Produção 

 

O documento básico utilizado pela Contabilidade de Custos para acumulação 

dos custos de cada encomenda em todo o período de fabricação é uma ficha 

normalmente denominada Ficha de Custos da Ordem de Produção.  

 

Nestas fichas são registrados os custos relativos aos materiais diretos aplicados, 

mão-de-obra direta apontada, serviços subcontratados e custos indiretos de fabricação, 

além de campos destinados aos lançamentos do número de horas trabalhadas e 

quantidade consumida dos materiais diretos mais relevantes, o que permite, ao término 

da encomenda, fazer comparações com os valores estimados. O Quadro 4 ilustra uma 

Ficha de Custos. 

 

Quadro 4 - Ficha de Custos de uma Ordem de Produção 
 

 
FICHA DE CUSTOS                O.P. No __________ 

                  
Cliente: 
Produto: 
Preço Contratual: $                                             Prazo de entrega: ___/___/___ 
                                                                   Mês e Ano:  
Contas: 

Fonte: Megliorini (2002, p. 103). 

____/__ 
 

____/__ 
 

____/__ 
ACUMU-

LADO 
Mão-de- Depto. _______Previsão:     
Obra Depto. _______Previsão:     
 Depto. _______Previsão:     
 TOTAL     
Engenharia Projetos               Previsão:     
 Desenhos           Previsão:     
 TOTAL     
Materiais Chapas de aço     
 Tubos     
 Perfis     
 Outros     
Demais      
Custos      
      
 Total     
TOTAL DE CUSTOS DO MÊS     
CUSTO ACUMULADO     
     
RECEITA DO MÊS     
RECEITA ACUMULADA     
     
Horas de Fabricação Gastas     
Horas de Engenharia Gastas     
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Cada encomenda tem sua ficha de custos. Normalmente, nestas fichas são 

transcritos os dados básicos da Ordem de Produção: nome do cliente, descrição do 

produto, data de início de fabricação e data de entrega prevista etc. Dependendo da 

necessidade de dados para avaliação de desempenho, informações adicionais, como por 

exemplo, departamentos (centros de custos) nos quais os trabalhos foram executados 

com a identificação do tipo de mão-de-obra ou da máquina utilizada e do número de 

horas apontadas, tipos e quantidades dos principais materiais utilizados, também podem 

ser registrados.  Os custos dos materiais, mão-de-obra e demais custos completam esta 

ficha. Ainda nestas fichas, poderão estar discriminados o número de horas estimadas de 

fabricação, a quantidade dos principais materiais, assim como os adiantamentos 

recebidos dos clientes, para que se possam realizar comparações. 

 

Sendo o produto composto de partes fabricadas separadamente, poderá a 

empresa desejar controlar seus custos de forma isolada. Para isso, pode-se, na mesma 

numeração da Ordem de Produção, definir subordens. Por exemplo, a fabricação de uma 

Caldeira para a qual foi definida a Ordem de Produção número 10.500. As partes dessa 

caldeira que se queira controlar receberiam numerações complementares, como, para a 

Estrutura da Caldeira, 10.500/1; para a fabricação de componentes internos, 10.500/2. 

 

4.2.1.1 Custos de Materiais, Componentes, Subcontratações e Outros Custos 
Diretamente Identificáveis às Ordens de Produção 

 

Nessas empresas, normalmente, não são mantidos em estoque todos os materiais 

necessários à fabricação de uma encomenda, uma vez que não se tem certeza do 

próximo produto a ser fabricado. Costuma-se manter em estoque materiais cujo 

consumo seja comum a vários produtos, tais como algumas especificações de chapas e 

tubos de aço, perfis e parafusos. 

 

Por se caracterizar como um produto particular, as partes, peças e componentes 

de uma encomenda são adquiridas especialmente para serem nela aplicadas. Isso requer 

da área de materiais e compras um planejamento cuidadoso, a fim de especificar 

corretamente o material e a quantidade necessária, bem como definir o momento do uso, 
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com o propósito de não investir em estoques antecipadamente e também de evitar que a 

sua falta venha a provocar atrasos no processo de produção. 

 

Dependendo do material e da política de estoques da empresa, o mesmo poderá 

ou não transitar pelo estoque. Transitando pelo estoque, seu custo será apropriado às 

encomendas com base nas requisições de materiais, do contrário, diretamente às 

encomendas quando de sua chegada à fábrica. 

 

Outros custos que possam ser imediatamente identificáveis com as ordens de 

produção, como serviços subcontratados, aluguéis de equipamentos para execução de 

determinadas atividades, tempo de preparo de máquinas, horas de projetos etc., têm seus 

custos apropriados diretamente às ordens de produção que lhes deram origem. 

 

Já os materiais que não são imediatamente identificados com uma Ordem de 

Produção, designados por materiais indiretos, irão integrar os custos indiretos de 

fabricação. Constituem duas categorias: 

 

1. Materiais aplicados em ordens de produção individuais em quantidades muito 

pequenas, cuja identificação implicaria gastos muito elevados. Exemplo, tinta e cola. 

2. Materiais utilizados para processar mais de uma Ordem de Produção, como por 

exemplo, óleo lubrificante. 

 

4.2.1.2 Custos da Mão-de-Obra Direta 

 

O custo da mão-de-obra direta corresponde ao número de horas apontadas nas 

ordens de produção, valorizadas pelo salário e encargos daqueles funcionários que 

atuam diretamente na fabricação da encomenda. 

 

Para se obter o número de horas apontadas, há a necessidade de um sistema de 

registro dessas horas, normalmente denominado Cartão de Apontamento de Horas. 

Nesse cartão, cada funcionário classificado de mão-de-obra direta registra o tempo 

despendido na realização de suas atividades, na Ordem de Produção correspondente. 
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Também apontam eventuais tempos que permanecem improdutivos. O tempo total 

registrado nesses cartões coincide com a jornada de trabalho. 

 

Em alguns departamentos (centros de custos) pode ser mais conveniente o 

apontamento das horas-máquina ao invés das horas individuais de mão-de-obra como, 

por exemplo, no departamento de usinagem, em que uma máquina pode ser operada por 

um torneiro e um ajudante.  

 

Do mesmo modo que no apontamento individual, registra-se o tempo 

despendido na realização de cada atividade na Ordem de Produção correspondente, bem 

como eventuais tempos improdutivos. 

 

4.2.1.3 Custos Indiretos de Fabricação 

 

Diferentemente da identificação dos custos dos materiais, resultante de seu fluxo 

físico, e do custo da mão-de-obra direta, conforme os apontamentos de horas 

trabalhadas, é tarefa difícil associar de forma objetiva os custos indiretos com as ordens 

de produção. Por essa razão, salienta Jiambalvo (2002, p. 29), um método indireto de 

atribuição desses custos às ordens de produção é necessário. 

 

Os sistemas de custos apropriam os custos indiretos baseados em alguma medida 

de atividade comum a todas as ordens de produção, buscando observar uma correlação 

entre o custo e a base utilizada. 

 

Hirsch Jr. e Louderback (1992, p. 192) salientam que, enquanto é relativamente 

fácil identificar e registrar os custos diretos variáveis para cada Ordem de Produção, 

pode ser muito mais difícil determinar o quanto dos custos fixos e/ou dos custos comuns 

fixos e variáveis deve se apropriar a cada Ordem de Produção. Os autores afirmam 

ainda que a apropriação dos custos indiretos, que usualmente contém custos comuns, é 

um assunto controverso. Esses custos são apropriados às ordens de produção a partir de 

alguns parâmetros como peso dos materiais, número de set-ups, horas de mão-de-obra 

direta, horas de máquinas ou unidades de produto. 
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Em geral, os custos indiretos de fabricação incluem custos fixos e variáveis, 

como aluguel, depreciação de equipamentos, mão-de-obra indireta, energia elétrica e 

materiais indiretos. Para serem apropriados às ordens de produção, são inicialmente 

apropriados aos departamentos (centros de custos), utilizando-se, para isso, um mapa de 

custos indiretos departamental, conforme modelo apresentado no Quadro 5.  

 

Quadro 5 - Mapa de Custos Indiretos Departamental 

 
DEPARTAMENTOS DE 

SERVIÇOS 
DEPARTAMENTOS  

PRODUTIVOS 
 

CONTAS 
Administr. 
da Fábrica 

Almoxari-
fado 

Manuten-
ção 

Usinagem Monta-
gem 

Acaba-
mento 

 
TOTAL 

CUSTOS COMUNS        
Aluguel xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
Energia Elétrica xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
        
CUSTOS 
IDENTIFICADOS 

       

Mão-de-obra xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
Materiais Indiretos xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
Depreciação xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
        
TOTAL CIF xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 
        
RATEIO DEPT. 
AUXILIARES 

       

Administr. da Fábrica (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx  
Almoxarifado  (xxx) xxx xxx xxx xxx  
Manutenção   (xxx) xxx xxx xxx  
        
TOTAL CIF APROPRIADO AOS  
DEPARTAMENTOS PRODUTIVOS 

xxx xxx xxx xxx 

 

Neste mapa, os departamentos são segregados em dois grupos: departamentos de 

serviços e departamentos produtivos. Os primeiros têm como função prestar serviços 

aos demais departamentos, por exemplo, administração da fábrica, almoxarifado e 

manutenção e, aqueles do segundo grupo, realizar as atividades nas ordens de produção, 

tais como usinagem, montagem e acabamento. 

 

Inicialmente, os custos comuns, como o aluguel e a energia elétrica, são rateados 

aos departamentos e, os custos gerados pelos departamentos, como mão-de-obra 

indireta, materiais indiretos e depreciação, são a eles apropriados. Na seqüência, os 

custos departamentais são rateados em dois estágios. No primeiro, os custos dos 

departamentos de serviços são rateados aos departamentos produtivos e, no segundo, os 
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custos dos departamentos produtivos, incluindo os custos recebidos dos departamentos 

de serviços, são apropriados às ordens de produção por eles trabalhadas, empregando 

uma base que seja razoável, como uma daquelas anteriormente mencionadas. 

 

Esse processo está esquematizado na Figura 4. 

 

 

 

Custos de 
Apoio 

 

 

 

 

 
Departamento 
de Serviços S1 

Departamento 
de Serviços S2 

Departamento de 
Produção P1 

Departamento de 
Produção P2 

Produtos / Serviços Individuais 

 

 

 

Alocação do 
Estágio 1 

 

 

 

Alocação do 
Estágio 2 

 

Figura 4 - Sistema de alocação de custos em dois estágios 
Fonte: Atkinson et al. (2000, p. 295) 

 

Um problema decorrente desse processo é que, quanto mais horas de mão-de-

obra ou horas máquinas os departamentos gastarem em uma Ordem de Produção, mais 

custos indiretos serão atribuídos a ela. Este procedimento é comum a muitas empresas 

que alocam os custos indiretos utilizando uma única base de rateio. No entanto, como 

salienta Jiambalvo (2002, p. 33), “os custos indiretos são provenientes de diversos 

fatores, e alocar os custos apenas com base na mão-de-obra, ou qualquer base de 

alocação única, pode distorcer seriamente os custos dos produtos”. 

 

4.2.2 Custeio Baseado em Atividades - ABC 
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Alternativamente ao uso de base única, o Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

é um método de atribuição dos custos indiretos aos produtos que utiliza inúmeras bases 

de alocações, contrariamente ao Custeio por Absorção. 

 

 O ABC assume como pressuposto que os recursos de uma empresa são 

consumidos pelas atividades e não pelos produtos que fabrica, sendo estes, 

conseqüência das atividades necessárias à sua fabricação e, também, a sua 

comercialização. 

 

Pelo Custeio Baseado em Atividades a apropriação dos custos indiretos ocorre 

também em dois estágios. Porém, salienta Hilton (1997, p. 100),  

 

Em vez de apropriar os custos gerais apenas aos departamentos no primeiro estágio, os 
custos gerais são apropriados a um número maior de acumuladores de custos que 
representam as atividades mais significativas do processo de produção. As atividades 
identificadas variam entre diferentes empresas, podendo incluir apoio da engenharia, 
manuseio de materiais, preparação de máquinas, planejamento da produção, inspeção, 
recebimento, transporte e compras, entre outros 16. 

 
Tendo associado os custos aos acumuladores de custos no primeiro estágio, são 

identificados os direcionadores de custos mais adequados para cada acumulador de 

custos. No segundo estágio, os custos apropriados em cada acumulador de custos são 

apropriados às ordens de produção proporcionalmente à quantidade de atividade por 

elas consumidas, como exemplo, o número de inspeções pode ser um direcionador de 

custos para apropriar os custos do acumulador de custos da atividade de inspeção. A 

Figura 5 ilustra o processo de apropriação em dois estágios: 

 

                                                 
16 Versão original: “However, instead of assigning overhead costs only to departments in stage one, overhead costs 
are assigned to a larger number of cost pools that represent the most significant activities comprising the production 
process. The activities identified vary across manufacturers, but such activities as engineering support, material 
handling, machine setup, production scheduling, inspection, receiving, shipping, and purchasing provide examples”. 
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Os custos indiretos são associados a 
acumuladores de custos de atividade 

relacionados a atividades significativas 
 

 

 

 

ESTÁGIO UM 
 

Custos indiretos 
são associados às 

atividades 

Inspeção Manuseio de 
Materiais 

Preparação  
de Máquinas 

Planejamento 
da Produção 

Engenharia 

Consumo de atividades pela produção 

Os custos indiretos são apropriados de cada acumulador de custos 
para cada ordem de produção proporcionalmente ao seu consumo 
de tal atividade. Cada atividade tem seu próprio direcionador de 

custos. 

Compras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO DOIS 
 

Custos indiretos 
são associados às 

ordens de 
produção. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sistema de Custeio Baseado em Atividades 
Fonte: Hilton (1997, p. 100) 

 

 

Hilton (1997, p. 100) considera que, pelo Custeio Baseado em Atividades, 

obtém-se uma melhor precisão dos custos apropriados às encomendas, devido a: 
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• Identificação de um grande número de acumuladores de custos de atividades, 

e 

• A especificação de um direcionador de custos adequado para cada atividade. 

 

Garrison e Noreen (2001, p. 63) dizem que “A questão fundamental é que o 

critério de alocação utilizado pela empresa deve efetivamente direcionar, ou ser o 

causador dos custos indiretos, e a mão-de-obra direta nem sempre é um critério de 

alocação adequado”. 

 

Esta preocupação de Garrison e Noreem (2001) quanto ao uso da mão-de-obra 

direta de fato merece atenção. No entanto, ressaltam Foster e Gupta (1990 apud 

GARRISON; NOREEN, 2001, p. 63), que “embora em algumas indústrias a mão-de-

obra direta possa não ser um critério de alocação apropriado, em outras ela continua a 

ser um direcionador significativo do custo de fabricação indireto”.  

 

4.3 Vantagens e Desvantagens do Sistema de Custos por Ordem de Produção 

 

Os registros e a apropriação dos custos são problemas mais complexos quando 

uma empresa fabrica e vende muitos produtos em vez de uma linha de produtos 

padronizados. Neste caso, mencionam Garrison e Noreen (2001, p. 58), “é preciso 

manter registros de custo para cada produto ou ordem de produção”. Desse modo, 

dizem os autores, “o sistema de custeio por ordem de produção exige mais esforço do 

que o custeio por processo”. 

 

Esta situação é conseqüência das características operacionais dessas empresas, 

em que cada Ordem de Produção é diferente de outra, determinando que seus custos 

também sejam diferentes. Hansen e Mowen (1997, p. 64) dizem que a acumulação dos 

custos por ordem fornece informações vitais para a administração, mencionando que, 

freqüentemente, os preços estão baseados em custos em um ambiente de Ordem de 

Produção. 
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Nesse sentido, Catelli (1972, p. 34), ao discorrer sobre as vantagens do sistema 

de custos por Ordem de Produção, diz ser a principal, a compilação de dados de custos 

de maneira mais útil para a administração para certos tipos de empresas. 

 

Como desvantagens, Catelli (1972, p. 36), descreve, “A principal desvantagem 

do Sistema de Contabilidade por Ordem de Produção é que ele é dispendioso para se 

operar, porque envolve considerável número de detalhes e serviços burocráticos”. 

 

Lang (1956, p. 392) amplia as vantagens oferecidas pelo sistema de custos por 

Ordem de Produção: 

 

1. capacidade para descobrir quais encomendas são lucrativas e quais não são; 

2. uso de custos de encomendas como uma base para estimar os custos de 

pedidos semelhantes no futuro; 

3. uso de custos de encomendas como uma base para controlar a eficiência das 

operações. Isto é feito comparando-se os custos reais contra as estimativas 

que foram preparadas ao fazer cotações ao cliente; 

4. uso de custos em contratos governamentais e outros em que o custo 

determina o preço de venda. 

 

Como desvantagens do sistema de custos por Ordem de Produção, Lang (1956, 

p. 392) considera que, em geral, esse sistema compartilha as desvantagens dos sistemas 

de custo histórico, e mais, o custo operacional do sistema é de valor considerável. O 

volume de dados que devem ser armazenados é grande e sempre surge a questão de se 

justificar os altos custos necessários para determinar quanto um pedido custa realmente. 

 

Embora os autores citados apresentem as vantagens e desvantagens do sistema 

de custos por Ordem de Produção, deve-se considerar que os custos de qualquer sistema 

que seja adequado às empresas sejam excedidos pelos seus benefícios. 

  

Os conceitos de mensuração aplicados no sistema de acumulação de custos, assim como 

no sistema de orçamentos, são discutidos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 - CONCEITOS DE MENSURAÇÃO 

 

Mensuração pode ser descrita como um conjunto de procedimentos com o 

propósito de homogeneizar, pela atribuição de números e valores, o significado dos 

atributos (aquilo que é próprio de um ser) ou propriedades (particularidades desse ser), 

permitindo fazer comparações de objetos ou eventos diferentes, ou de objetos ou 

eventos iguais em momentos distintos. 

 

As unidades de medida que permitem tal comparabilidade podem tanto ser 

representadas por grandezas expressas em valores monetários (Real, Dólar, Euro etc.) 

quanto por outras que constituem a representação física das unidades, expressas em 

medidas de comprimento (metro), de massa (quilograma), de tempo (horas), de 

temperatura (graus Celsius) etc. 

 

Moreira (1996, p. 25-30), ao referir-se às unidades de medida, argumenta que as 

mesmas devem ser escolhidas com cuidado, sendo útil testá-las quanto à presença ou 

ausência de certas qualidades. A esse respeito, o autor refere-se à confiabilidade, à 

validade, à relevância e à consistência, chamando a atenção que, sem estas qualidades, a 

medida torna-se inútil como indicador do que quer que seja. 

 

Confiabilidade – diz respeito à propriedade de um instrumento de medida 17 ou 

de um roteiro de medidas 18 atribuir sempre o mesmo valor a algo invariável que 

está sendo medido. Moreira (1996) cita como exemplo de confiabilidade: a 

distância entre dois pontos, A e B, é percorrida por um carrinho ajustado a uma 

velocidade num dado valor estável. Um cronômetro é utilizado para mensurar o 

tempo de deslocamento, obtendo 27 segundos em uma primeira medida. 

Repetindo o trajeto, uma segunda medida obtém novamente 27 segundos e assim 

por diante. Neste caso, o cronômetro é confiável, porque mede de forma 

constante o valor que sabemos ser invariável. Assim sendo, a confiabilidade diz 

respeito à constância da medida obtida pelo instrumento. 

                                                 
17 Instrumento de Medida: Objeto utilizado para realizar a medição desejada. Ex. Cronômetro para medir o tempo de 
execução de uma atividade. 
18 Roteiro de Medida: Uma seqüência de passos necessária para obter a medida (MOREIRA, 1996, p. 26). 
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Validade – diz respeito à propriedade que tem um instrumento de medida ou um 

roteiro de medida de medir realmente aquilo que se propôs a medir. Retomando 

o exemplo do carrinho utilizado por Moreira (1996), que percorre o trajeto entre 

os pontos A e B, o cronômetro assinala um tempo de 27 segundos. No entanto, 

se o tempo correto fosse de 25 segundos, embora o cronômetro seja confiável, 

porque mede sempre da mesma maneira, ele é considerado não-válido, já que 

não apresenta um valor correto. 

Relevância – uma medida é relevante para o seu usuário se ela traz alguma 

informação útil, não contida em outras medidas que já estão sendo usadas, ou 

não é substituível por elas. Conforme Moreira (1996), a relevância é 

fundamental na medida em que é apenas por meio dela que se consegue 

trabalhar com um número relativamente pequeno de medidas. 

Consistência – a consistência de uma medida diz respeito ao seu grau de 

equilíbrio em relação a um determinado sistema de medidas. Moreira (1996) 

considera que um dos melhores exemplos de inconsistência está em algumas 

medidas de produtividade na área de serviços, as quais privilegiam certos 

aspectos do desempenho em detrimento de outros, notadamente da qualidade. 

Como exemplo considera um setor de atendimento telefônico ao público que é 

monitorado com base no número de atendimentos diários dos funcionários, 

sendo esta medida uma espécie de indicador de produtividade do funcionário 

médio ou do setor como um todo. Se esta produtividade aumentar – ou seja, se 

em um dia de trabalho um número maior de atendimentos estiver sendo feito por 

funcionário, o que isso realmente significa? Talvez os funcionários estejam 

conversando menos entre si, atendendo a um número maior de telefonemas, 

sendo mais precisos nas informações prestadas etc. Por outro lado, talvez 

estejam simplesmente demorando menos tempo com o cliente ao telefone – 

prestando informações dúbias, incompletas e insatisfatórias. Neste caso, então, a 

qualidade do serviço ter-se-ia deteriorado, embora a produtividade (da forma 

como está sendo medida) esteja aumentando. O que ocorre, de fato, com uma 

medida inconsistente é que ela acompanha apenas um aspecto do fenômeno em 

questão. 
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Tais qualidades mencionadas por Moreira estão presentes na descrição de 

Guerreiro (1989, p. 79), que também alerta que a comparabilidade depende da 

estabilidade da medida de mensuração, salientando que, por mais que o padrão de 

mensuração possa ser apropriado, uma condição básica é que as dimensões da unidade 

de mensuração permaneçam constantes.  

 

Os relatórios da Contabilidade, tradicionalmente, como destacam Hendriksen e 

Breda (1999, p. 106), têm incluído informações basicamente financeiras, embora, 

conforme os autores “os dados contábeis não sejam limitados à mensuração em termos 

de unidades monetárias”.  

 

Conforme Hendriksen e Breda (1999, p. 106), “em muitos casos, a unidade 

monetária é a melhor medida, particularmente quando a agregação é necessária ou 

desejável”. Para os autores, a unidade monetária possui suas limitações como método de 

comunicação de informações. Neste caso, os autores referem-se à limitação causada 

pelo fato de que o valor da unidade monetária não permanece estável com o passar do 

tempo. 

 

Assim, a estabilidade da unidade monetária é dependente da estabilidade 

econômica. No entanto, o que se verifica é que essa medida sofre redução de valor pela 

perda do poder de compra com a passagem do tempo devida à inflação e outros 

fenômenos econômicos. 

 

Assim, na presença de inflação, valores de períodos diversos não podem ser 

comparados. Para que os mesmos objetos e eventos possam ser comparados em 

períodos distintos de tempo, há a necessidade de correção da unidade de mensuração, 

neste caso, a unidade monetária, a fim de prover informações válidas, confiáveis, 

apropriadas e econômicas. Conforme Beuren (1994, p. 53), 

 

Válidas no sentido de representar os verdadeiros atributos dos objetos ou eventos alvos. 
Confiáveis, diz respeito a não existência de erro no processo de mensuração. Apropriadas, 
está relacionado à pertinência e necessidade da informação para a tomada de decisões. 
Econômicas, em termos da relação custo x benefício que a informação proporciona. 
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Silva Neto (1998, p. 3) menciona que os procedimentos de mensuração, 

normalmente utilizados através do tempo, têm sido os da Contabilidade, que remontam 

desde a Suma Matemática de Pacioli 19, ganhando ênfase com a revolução industrial 

(contabilidade de custos) e, mais recentemente, com a globalização (a nova 

contabilidade gerencial ou contabilidade baseada em atividades). 

 

Para Johnson e Kaplan (1996, prefácio), sistemas contábeis para decisões e 

controles gerenciais remontam às origens das empresas hierárquicas no início do século 

XIX, as quais, livres da obrigação de fornecerem informações externas, desenvolveram 

as práticas de contabilidade gerencial. 

 

Sobre os atuais sistemas contábeis, ressaltam Johnson e Kaplan (1996, p. 1),  

 

Atualmente, as informações de contabilidade gerencial, condicionadas pelos 
procedimentos e pelo ciclo do sistema de informes financeiros da organização, são 
atrasadas demais, agregadas demais e distorcidas demais para que sejam relevantes para 
as decisões de planejamento e controle dos gerentes. 

 

No entanto, tais críticas merecem uma profunda reflexão, na medida em que a 

Contabilidade, em sua riqueza filosófica e conceitual, é capaz de responder às 

necessidades informacionais de seus usuários. 

 

Nesse sentido é importante destacar Catelli (1995, p. 171), ao dizer que a Teoria 

Contábil é rica e valiosa, tanto para uso interno quanto externo às organizações. 

 

Beuren (1994, p. 18), também, em defesa da Contabilidade, diz que a mesma 

possui um arcabouço conceitual bastante desenvolvido, capaz de estruturar um sistema 

de informação que traduza monetariamente os impactos econômicos das decisões dos 

gestores. Ressalta a autora que, todavia, a nível prático, a sua aplicação encontra-se em 

um estágio ainda pouco avançado. 

 

Esta “deficiência” da Contabilidade no suprimento de informações aos gestores 

abrange, conforme Beuren (1994, p. 18), basicamente dois fatores: 

                                                 
19 Obra publicada em 1494 pelo Frei Franciscano Luca Pacioli. 
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• Uso de conceitos e técnicas voltadas ao atendimento das necessidades 

informativas dos usuários externos; 

• Dificuldades no entendimento adequado dos modelos de decisão dos 

gestores, a fim de propor soluções compatíveis com os mesmos. 

 

A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, os quais atendem 

basicamente aos usuários externos, para gerar informações tem sido foco de 

convergência de críticas à Contabilidade. Nesse sentido, Catelli (1995, p. 171), diz “A 

mensuração tradicional contábil dos resultados está distante das atuais exigências em 

termos de informações gerenciais”, ressaltando que já há algum tempo que os 

“Princípios e Convenções Contábeis Geralmente Aceitos” deixam a desejar para fins 

gerenciais. 

 

Para Beuren (1994, p. 19), a dinâmica do sistema econômico exige a adaptação 

destes conceitos à nova realidade, bem como o uso de conceitos desenvolvidos por 

outras áreas, como a Economia e a Administração.   

 

Além das restrições impostas pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade, a 

Equipe de Professores da FEA/USP (1998, p. 27), ao descrever sobre as limitações do 

método contábil, menciona que “a Contabilidade só é capaz de captar e registrar, 

normalmente, eventos mensuráveis em moeda quando sabemos que, em quase todas as 

decisões, muitos outros elementos não quantitativos devem ser levados em conta para 

uma decisão adequada”. 

 

Conforme Horngren (1985, p. 67), os elementos não quantitativos, aos quais 

denomina fatores qualitativos, são de difícil mensuração em unidades monetárias, 

ressalvando que, “no entanto, um fator qualitativo pode, facilmente, ter um peso maior 

que uma economia de custo mensurável”. Como exemplo, a viabilidade de se adquirir 

um componente de um fornecedor a um preço inferior ao custo de fabricação poderia 

ser descartada, pois poderia colocar a empresa na dependência de um único fornecedor. 

 

Outro aspecto não observado pelo sistema contábil voltado para atendimento dos 

usuários externos, diz respeito à mensuração dos ativos intangíveis e intelectuais. A esse 
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respeito, Kaplan e Norton (1997, p. 7) chamam a atenção para que o modelo de 

contabilidade financeira se ampliasse, incorporando a avaliação de itens como valor da 

marca, valor da carteira de clientes ou o valor técnico e gerencial dos funcionários. Os 

autores propõem a mensuração do desempenho em quatro perspectivas, a saber: 

aprendizado e crescimento (abrangendo o clima organizacional, competências 

estratégicas e disponibilidade de informação estratégica), processos internos, clientes e 

finanças.  

 

Para Kaplan e Norton (1997, p. 7),  

 

A avaliação dos ativos intangíveis [...] da empresa seria particularmente útil, visto que, 
para o sucesso das empresas da era da informação, eles são mais importantes do que os 
ativos físicos e tangíveis. Se os ativos [...] intangíveis da empresa pudessem ser avaliados 
dentro do modelo de contabilidade financeira, as empresas que aumentassem esses ativos 
[...] poderiam comunicar as melhorias aos funcionários, acionistas, credores e à 
comunidade. 

  

Quanto ao segundo fator destacado por Beuren (1994, p. 18), é tarefa difícil 

identificar o modelo de decisão dos gestores. Dessa forma, não conhecendo o processo 

de tomada de decisão dos mesmos, torna-se difícil conhecer o tipo de informação 

desejada. 

 

Peleias (1999, p. 138) focaliza as informações contábeis em que se baseiam as 

decisões, citando como exemplos das restrições impostas por estes fatores: 

 

• Os recursos adquiridos e consumidos são avaliados por seus custos de 

aquisição, e não por seu valor econômico; 

• Na maioria das situações, as receitas são reconhecidas apenas pela venda e 

transferência dos produtos e serviços para os clientes, e não no momento de 

ocorrência dos eventos e transações, impedindo a apuração do valor 

agregado por estes gerados; 

• Nas apurações de resultados utiliza-se o custo histórico, e não custos de 

reposição ou valores de mercado; 

• Não há preocupação em separar valores a vista dos acréscimos financeiros 

nas operações de compra e venda a prazo; 
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• A atribuição de custos a produtos e serviços é feita pelo método de Custeio 

por Absorção, ao invés do Custeio Variável; 

• Excessiva preocupação sobre o aspecto custo nas decisões, sem considerar 

sua efetiva contribuição aos resultados das áreas de responsabilidade da 

empresa. 

 

O sistema de orçamentos e o sistema de acumulação de custos que suportam os 

gestores em seu processo decisório são o foco de atenção deste capítulo.  

 

Para os propósitos desta tese, discute-se que o emprego de conceitos de 

mensuração oriundos do sistema contábil no sistema de orçamentos não possibilita o 

estabelecimento de preços competitivos quando do processo de concorrência, e sua 

aplicação no sistema de acumulação de custos restringe a capacidade de mensurar o 

resultado das encomendas e da empresa.  

 

Nesse sentido vale lembrar Porter (1992, p. 57), quando diz que, embora tenham 

sua importância reconhecida pelos administradores, o comportamento dos custos poucas 

vezes é bem entendido por eles. Conforme o autor, a análise de custos conta 

intensamente com sistemas contábeis existentes e a ausência de uma metodologia 

sistemática para a análise do custo na maioria das empresas é um problema. 

 

Nas empresas que fabricam bens de capital sob encomenda, tanto o sistema de 

orçamentos como o sistema de acumulação dos custos das encomendas se apóiam 

fundamentalmente nos sistemas tradicionais de custos baseados nos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. É importante salientar que as informações oriundas 

desse sistema são objetos de críticas, desde há algum tempo, pela rigidez dos critérios 

empregados, devido principalmente aos critérios de mensuração, como o custo histórico 

e o uso do Custeio por Absorção.  

 

Quanto ao método de Custeio por Absorção, Guerreiro et al. (2001, p. 5) 

descrevem que a sua adoção gera informações inadequadas para tomada de decisões, 

entre elas, o planejamento de preços de venda de produtos.  

 



 79
 

Adicionalmente a descrição de Guerreiro et al. (2001, p. 5), pode-se dizer que o 

sistema de acumulação de custos que se baseia no sistema contábil utilizado para 

atender às necessidades informacionais dos usuários externos e requisitos legais e 

tributários não oferece informações suficientes aos gestores para compreenderem o 

resultado das encomendas. Tais conceitos, embora adequados àquele propósito, são 

frágeis para gerar informações para tomada de decisões, basicamente, em virtude dos 

diferentes valores atribuídos aos materiais (custo histórico, preço de mercado a vista, 

preço de mercado a prazo, preços com descontos etc.) e dos rateios efetuados.  

 

Assim, considera-se que os conceitos de mensuração do Sistema de Gestão 

Econômica possibilitam gerar informações que levam os gestores a tomar decisões de 

modo a otimizar o resultado das encomendas e da empresa . 

 

Tendo o Sistema de Gestão Econômica um arcabouço conceitual bastante amplo, 

sua implementação implica reflexões sobre a gestão empresarial e adequações no 

modelo de gestão, reestruturação dos sistemas de informação empresariais, 

implementação de modelos de avaliação de desempenho e resultados etc.  

 

No entanto, considera-se que os conceitos de mensuração pesquisados possam 

ser aplicados nos atuais sistemas de orçamentos e de acumulação de custos, sem 

prejuízo do grau de confiabilidade dos resultados obtidos. 

 

Os conceitos de mensuração pesquisados, método de Custeio Variável, Margem 

de Contribuição, Impactos Tempo-Conjunturais, Valor de Mercado a Vista e Custo 

Corrente Corrigido, figuram dentre aqueles de maior importância do arcabouço 

conceitual do Sistema de Gestão Econômica aplicados para a mensuração. Certamente, 

outros conceitos de mensuração econômica, como Preço de Transferência 20 e Custo de 

Oportunidade 21, merecem ser objeto de estudos. Ao focar apenas aqueles conceitos, 

procura-se um contraponto de conceitos passíveis de aplicação imediata nos atuais 

sistemas de orçamentos e de acumulação de custos. 

                                                 
20 Preço de Transferência é definido como o valor pelo qual são transferidos bens e serviços entre as atividades e 
áreas internas de uma organização (PEREIRA; OLIVEIRA, 1999, p. 418). 
21 Custo de Oportunidade: Expressa monetariamente o benefício gerado pela aplicação de um recurso no seu melhor 
uso alternativo (ALMEIDA, 1996, p. 116) 
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O que se busca com a aplicação desses conceitos é obter o resultado operacional 

de um produto quando da estimativa de seus custos e, quando de sua conclusão, 

resultados esses que possam ser confrontados, determinando o grau de eficácia 

alcançado pela empresa. 

 

5.1 Método de Custeio Variável 

 

O comportamento dos custos decorre basicamente da estrutura que uma empresa 

possui, do volume de atividades que possam ser executadas nessa estrutura, entre 

outros. Partindo dessa distinção, e em conformidade com os objetivos deste trabalho, os 

custos podem ser classificados em custos estruturais ou fixos e custos de atividades ou 

variáveis. 

 

Pode-se dizer, conforme Backer e Jacobsen (1978, p. 143), “que os custos fixos 

variam de acordo com o tempo, não de acordo com a atividade; isto é, eles serão 

incorridos durante um período de tempo, ainda que nenhuma atividade de produção 

tenha lugar”. Os autores classificam os custos fixos em três categorias: 

 

• Custos fixos da capacidade instalada - decorrem da estrutura da fábrica, 

maquinarias e outras instalações; 

• Custos operacionais fixos – enquadram-se nesta categoria, os custos 

necessários para manter o operar os ativos fixos, tais como luz, seguros e 

impostos imobiliários; e 

• Custos fixos programados – são os custos de programas especiais aprovados 

pela direção da empresa, como por exemplo, o custo de um programa 

destinado a melhorar a qualidade dos produtos da empresa. 

 

Custo fixo, conforme Horngren (1989, p. 1072), consiste em “Custo que, por determinado período 
de tempo e amplitude de atividade chamada intervalo relevante, não se altera totalmente, mas torna-
se progressivamente menor [...] em termos unitários, quando o volume aumenta”. 
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Por intervalo relevante, considera-se, conforme Iudícibus (1998, p. 145), “um 

“fragrante” daquela faixa de variação de volume suficientemente pequena para que nela 

a linearidade seja válida”, ou seja, que o custo de fato não se altere, permanecendo fixo. 

 

Para Martins (2000, p. 214), os custos fixos tendem a ser muito mais um encargo 

para que a empresa tenha condições de produção do que um sacrifício para a fabricação 

específica desta ou daquela unidade. Ainda conforme o autor, “são necessários muito 

mais para que a indústria possa operar, ter instalada sua capacidade de produção, do que 

para fabricar uma unidade a mais de determinado produto”.  

 

Já os custos variáveis, conforme Guerreiro (1984, p. 55) correspondem 

 

ao  valor do consumo de bens e serviços do ambiente industrial cuja ocorrência depende 
diretamente da produção de produtos e seu montante acompanha proporcionalmente o 
volume de atividades desenvolvido, sendo essa proporcionalidade observada inclusive a 
nível de unidade de produto, ou seja, o custo variável unitário é fixo a qualquer nível de 
atividade. 

 

Ao longo do tempo, diferentes critérios para apropriação dos custos têm surgido: 

Custeio por Absorção, Custeio Variável, RKW, ABC etc. É de interesse para esta seção 

do trabalho apenas o Custeio Variável. No entanto, discorre-se brevemente sobre o 

Custeio por Absorção, método este derivado da aplicação dos Princípios Fundamentais 

de Contabilidade, amplamente utilizado pelas empresas para relatórios internos, como 

sustentam Garrison e Noreen (2001, p. 206), e também destacado por diversos 

autores22, com o intuito de comparações com o Custeio Variável no que se refere a fins 

gerenciais. 

 

O Custeio por Absorção considera que todos os custos, sejam eles fixos ou 

variáveis, devem ser apropriados aos produtos. De acordo com Martins (2000, p. 41), 

 

Custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos [...]. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens 
elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são 
distribuídos para todos os produtos feitos. 
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Leone (1987, p. 237) descreve este método de custeio como “[...] aquele que faz 

debitar ao custo dos produtos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos 

definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou 

operacionais”. 

 

Para Money (1995), o Custeio por Absorção é um método que busca incluir, 

para avaliação de estoques, todos os custos associados com a produção de um produto 

em particular. Obviamente, diz a autora, “haverá um custo de matéria-prima que uma 

empresa identifica, e a empresa geralmente saberá quanto tempo os vários tipos de 

operários necessitam para fazer algo23”. Estes dois custos – materiais diretos e mão-de-

obra direta – são aqueles que imediatamente vêm à mente ao tratar de um processo de 

produção.  

 

Ainda conforme Money (1995), para se fabricar um produto, porém, há outros 

custos não tão óbvios que são incorridos. Como exemplo, cita o aluguel de uma fábrica 

– sem a fábrica, os produtos não podem ser fabricados, desse modo, para fabricar os 

produtos, o aluguel precisa ser pago. Mas quanto deste custo deve-se apropriar ao 

produto? O mesmo problema é válido para um custo como o de manutenção de 

máquina, seja este feito por um departamento ou por um contratante externo. Discute a 

autora, se não são mantidas máquinas adequadamente, elas quebram e a produção pára, 

assim, isto também está relacionado à produção e, novamente, precisa-se considerar 

incluir tal custo na avaliação do estoque. 

 

Conclui Money (1995), “Assim, o custeio por absorção concentra esforços para 

incluir todos os custos indiretos de produção no cálculo do custo de um produto. 

Embora seja uma afirmação bastante simples, requer extensos cálculos24”. 

 

É neste aspecto que o uso deste método, para fins gerenciais, é foco de 

numerosas e, muitas vezes, calorosas discussões entre pesquisadores e estudiosos, em 

virtude da necessidade de efetuar rateios. Além disso, pode-se acrescentar outro 

                                                                                                                                               
22 Entre os autores, destacamos Horngren (1985, p. 326) e Souza (2001, p. 141-143). 
23 Versão original: “Obviously there will be a raw material cost, which a company will know, and the company will 
generally know how long it takes various types of workers to make something”. 
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problema que contribui para dificultar a determinação do custo dos produtos, 

relacionado ao nível de produção. Em diferentes níveis de produção, pelo Custeio por 

Absorção, ter-se-á diferentes custos unitários para o mesmo produto, conseqüência do 

comportamento do custo fixo. Ao não se alterar em seu valor total, o seu rateio faz com 

que, quando o volume de produção aumenta, o custo unitário diminua e, em níveis 

baixos de produção, que o custo unitário fique mais alto. 

 

O artigo “Existirá, ao final das contas, um custo certo?”, publicado pelo IOB – 

Temática Contábil e Balanços, (BOL. 41/97, p. 9), enfatiza que o “Método de Custeio 

por Absorção, [...], tem como objetivo determinar o custo unitário de produtos e 

serviços, com a finalidade de se avaliar inventários e resultados a serem divulgados 

através das demonstrações financeiras”. Para o IOB, este método “conta com sistema e 

procedimentos capazes de determinar o custo certo de produtos e serviços para os 

propósitos da Contabilidade Financeira”. 

 

Depreende-se desta colocação do artigo que o Custeio por Absorção tem uma 

aplicação bem definida, ou seja, o atendimento dos requisitos legais e societários, e 

desse modo, não sendo o mais adequado para gerar informações aos gestores para a 

tomada de decisões.  

 

Guerreiro (1996, p. 65) assim se manifesta sobre a absorção dos custos fixos 

pelos produtos, “[...] a determinação de valores de estoques com base em alocação de 

custos e a conseqüente retenção de custos estruturais fixos nos estoques de produção em 

andamento e de produtos acabados é totalmente inútil para finalidades gerenciais”. 

 

Com isso está de acordo também Martins (2000, p. 214-215), quando diz que  

“não há normalmente, grande utilidade para fins gerenciais no uso de um valor em que 

existam custos fixos apropriados”. Para o autor, três grandes problemas concorrem para 

esse fato: 

 

 

                                                                                                                                               
24 Versão original: “Thus the aim of absorption costing is to attempt to include all production overheads in the cost 
per unit calculation. This rather simple statement does, however, require some lengthy calculations”. 
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a) 

b) 

c) 

Os custos fixos, por sua própria natureza, existem independentemente da 

fabricação ou não desta ou daquela unidade, estando presentes no mesmo 

montante, mesmo que oscilações (dentro de certos limites) ocorram no 

volume de produção.  

Por não estarem relacionados a nenhum produto específico ou a esta ou 

aquela unidade de produção, são quase sempre distribuídos aos produtos por 

intermédio de uma base de rateio, que contêm, em maior ou menor grau, 

arbitrariedade. A maioria dos rateios é feita em função de fatores de 

influência que, na verdade, não vinculam efetivamente cada custo ao 

produto. Salienta o autor que, para a tomada de decisão, simplesmente mais 

confunde do que auxilia 25. 

Por fim, o valor do custo fixo por unidade de produto depende ainda do 

volume de produção. Desse modo, qualquer decisão em base de custo, 

salienta o autor, deve levar em conta, também, o volume de produção e, pior 

que isso, o custo de um produto pode variar em função da variação de 

quantidade produzida de outro produto. 

 

Diferentemente do Custeio por Absorção, o Custeio Variável apropria aos 

produtos apenas os custos de produção variáveis. Desse modo, conforme Horngren 

(1989, p. 392), o Custeio Variável tem um impacto diferente sobre os lucros do que o 

por Absorção, porque os custos fixos são interpretados como custos periódicos os quais 

são levados diretamente ao resultado, e não como custos do produto. Destaca-se que, 

para fins de tomada de decisão, merecem um tratamento diferenciado aqueles custos 

fixos que podem ser identificados com os produtos, situação esta que será discutida na 

próxima Seção. 

 

A respeito do impacto no lucro, Leone (1987, p. 401) descreve que, pelo Custeio 

Variável, os resultados de uma empresa sofrem influência direta do volume de vendas 

enquanto pelo Custeio por Absorção, os resultados sofrem influência direta do volume 

de produção.  
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Essa situação é descrita também por Bierman Jr. (1963, p. 47 apud LEONE, 

1987, p. 401), que diz: “Assim, o lucro de um período pode ser aumentado não apenas 

em virtude de suas vendas ou mais eficiência, mas apenas porque se produziu mais e 

porque se colocou o excesso da produção no estoque”. 

 

Tais distorções são enfatizadas por Lucas (1997, p. 42):  

 

Se os custos são alocados ao nível de um produto, o custo unitário resultante será uma 
função do volume de produção. Considere-se, por exemplo, o custo de realizar a 
preparação de uma máquina. Ele é independente do número de unidades produzidas. 
Conseqüentemente, se a quantidade produzida é diminuída pela metade, o custo unitário 
de preparação da máquina dobra!26

 

Ainda sobre os efeitos no resultado, é oportuno resgatar a passagem citada por 

Guerreiro et al. (2001, p. 13) sobre a origem do método de Custeio Variável: 

 

Em 1936, Jonathan N. Harris, controller de uma empresa americana, foi questionado em 
relação ao fato de os lucros da empresa terem diminuído justamente no período em que as 
vendas tinham aumentado. Observa-se que, utilizando o método de custeio por absorção, 
a Contabilidade apresenta resultados maiores quando a empresa produz mais do que 
vende. Nos períodos de grandes volumes de vendas, superiores aos volumes de produção, 
os resultados apresentados são menores e freqüentemente negativos. Submetido a um 
processo de reflexão, Harris rompeu com os padrões de pensamento vigentes e lançou as 
bases do que hoje é conhecido como método de custeio direto ou variável. [...]. As idéias 
originais de Jonathan H. Harris prosperaram e hoje estão consolidadas no método de 
custeio direto com utilização da margem de contribuição [...].  

 

Vartanian (2000, p. 78) menciona que a principal vantagem no uso do Método 

de Custeio Variável está na “não alocação de custos indiretos fixos e despesas fixas aos 

objetos de custeio”. Para o autor, 

 

Isso significa que a informação de custos provinda desse método de custeio é isenta de 
arbitrariedades e distorções, ao contrário do que pode ocorrer com os Métodos de Custeio 
Pleno, por Absorção e por Atividades, especialmente se esses três métodos forem 
estruturados de maneira não muito racional.  

                                                                                                                                               
25 O autor destaca que o uso do custeio ABC ameniza esse problema. 
26 Versão original: “If such costs are allocated down to the product unit level, the resultant unit cost will be a function 
of production volume. Take, for example, the cost of performing a machine set-up. This will be independent of the 
number of units to be produced. Consequently, if the size of a production run is halved, the per unit cost of a machine 
set-up is doubled!” 
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Por outro lado, as principais críticas ao método de Custeio Variável relacionam-

se ao expressivo crescimento da proporção dos custos fixos na estrutura de custos das 

empresas e a dificuldade de uma correta identificação dos mesmos. Nesse sentido, 

Backer e Jacobsen (1964, p. 341) dizem que os “Custos raramente ajustam-se na 

categoria de inteiramente variável ou inteiramente fixo, nem, realmente, os custos 

variáveis são perfeitamente variáveis ou os custos fixos são perfeitamente fixos 27”. 

 

No método de Custeio Variável, conforme Nascimento (1980, p. 70), assume 

grande importância o conceito de Margem de Contribuição, o qual, nas palavras de 

Leone (1987, p. 389), trata-se de seu principal objetivo. 

 

5.2 Margem de Contribuição 

 

A Margem de Contribuição, conforme Paccez (1992, p. 113), “está associada à 

idéia de se identificar a parcela do resultado da atividade da empresa que colabora para 

a absorção dos custos e despesas fixas e, ainda, contribui para a formação do resultado”. 

 

Isto implica que a Margem de Contribuição pode ser formulada como sendo a 

diferença entre a receita e os custos e despesas variáveis associados a um produto, linha 

de produto, divisão da empresa etc. Desse modo, a Margem de Contribuição configura-

se na rentabilidade correspondente. Do ponto de vista gerencial, espera-se que a 

empresa obtenha maiores margens de contribuição, aumentando com isso seus 

resultados.  

 

Bushong e Talbott (2001, p. 61) afirmam que 

Os acadêmicos perceberam há um bom tempo que o custeio por absorção tradicional 
apresenta limitações tremendas e têm freqüentemente utilizado o enfoque da margem de 
contribuição, descontando das vendas a matéria prima, mão de obra e custos indiretos 
variáveis, assim como as despesas comerciais e administrativas variáveis, de forma a 
calcular a margem de contribuição e a margem de contribuição percentual28. 

                                                 
27 Versão original: “Costs seldom fit into the theoretically neat categories of completely variable or completely fixed, 
nor, indeed, are variable costs always perfectly variable or fixed costs perfectly fixed”. 
 
28 Versão original: “Academicians have long realized that traditional absorption costing has tremendous 
shortcomings and have often employed a contribution margin approach by subtracting material, labor, variable 
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O uso do Custeio Variável, pelo qual se determina a Margem de Contribuição, 

não significa que todos os custos fixos devam ser tratados como despesas do período. 

Silvestre (1983, p. 10) menciona que um produto pode exigir, para sua produção e 

venda, custos fixos de produção ou despesas fixas de vendas próprias. Esclarece 

Silvestre (1983, p. 10), 

 

De fato, sob certas circunstâncias, um produto pode exigir uma planta industrial, uma 
secção ou grupo de máquinas voltadas unicamente para sua produção, assim como, certas 
despesas fixas de vendas são aplicadas diretamente ao mesmo. Seria o caso de técnica 
especial de produção ou canal de distribuição e venda particular. 

 

Nestas circunstâncias, tanto os custos fixos e despesas fixas que seriam 

identificados com um produto, ou mesmo com uma linha de produtos, um segmento da 

empresa etc., devem ser deduzidos, juntamente com os custos variáveis e despesas 

variáveis, da receita correspondente, para a obtenção de sua rentabilidade.  

 

Desse modo, conforme Martins (2000, p. 225), o mais correto é a elaboração de 

uma seqüência de margens de contribuição, como se observa no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Seqüência de Margens de Contribuição 
PRODUTOS A B C D E TOTAL 

Receita de Vendas x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

(–) Custos Variáveis dos Produtos Vendidos x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

(–) Despesas Variáveis de Vendas x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

(=) 1a Margem de Contribuição x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx x,xx 

SOMA DE MARGENS DE CONTRIBUIÇÃO x,xx x,xx x,xx 

(–) Custos Fixos Identificados x,xx x,xx x,xx 

(–) Despesas Fixas Identificadas x,xx x,xx x,xx 

(=) 2a Margem de Contribuição x,xx x,xx x,xx 

(–) Custos Fixos Não Identificados  x,xx 

(–) Despesas Fixas Não Identificadas  x,xx 

(=) LUCRO  x,xx 

                                                                                                                                               
overhead and variable selling and administrative expenses from sales to arrive at a contribution margin and 
contribution margin percent”. 
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Fonte: adaptado de Martins (2000, p. 226) 

 

Observa-se que a Margem de Contribuição tem a faculdade de facilitar a análise 

do desempenho de um produto individual ou de uma linha de produtos, podendo ser 

estendida para a análise do desempenho de um segmento da empresa etc., sem que esses 

resultados estejam obscurecidos pela apropriação de custos fixos rateados. 

 

Confirmando esta perspectiva, Horowitz (1993, p. 133), apoiada em um estudo 

de caso realizado em um hospital, afirma que a Margem de Contribuição é 

freqüentemente uma medida adequada para comparar o desempenho financeiro relativo 

de diferentes alternativas. “Tentar comparar projetos na base de custos totalmente 

alocados é difícil, tende a obscurecer o verdadeiro impacto do investimento e levar, com 

muita freqüência, a decisões de investimento inadequadas29” (HOROWITZ, 1993, p. 

133). 

 

Desse modo, conforme Martins (2000, p. 203), “A Margem de Contribuição, 

[...], tem a faculdade de tornar bem mais facilmente visível a potencialidade de cada 

produto, mostrando como cada um contribui para, primeiramente, amortizar os gastos 

fixos e, depois, formar o lucro propriamente dito”. 

 

Além de facilitar a análise do desempenho de um produto, Horngren (1978, p. 

391-402 apud SANTOS, 1995, p. 158-159), adiciona algumas vantagens na utilização 

da Margem de Contribuição: 

 

• Os índices de Margem de Contribuição podem auxiliar a administração a 

decidir sobre quais produtos devem merecer maior ou menor esforço de 

vendas. 

• As Margens de Contribuição são essenciais para as decisões de se abandonar 

ou não uma linha de produtos. 

• As Margens de Contribuição podem ser usadas para avaliação de alternativas 

de preços de venda. 

                                                 
29 Versão original: “Attempting to compare projects on a fully allocated cost basis is difficult, tends to obscure the 
true impact of the investment, and will quite often lead to a poor investment decision”. 
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• Quando se concorda quanto aos lucros desejados, pode-se avaliar 

prontamente seu realismo, pelo cálculo do número de unidades a vender para 

conseguir os lucros desejados. 

• A abordagem da contribuição fornece dados para se decidir sobre como 

utilizar um determinado grupo de recursos limitados de maneira mais 

lucrativa. 

• A abordagem da contribuição é útil nos casos em que os preços de venda 

estão firmemente estabelecidos no ramo, porque o problema principal da 

empresa é o quanto ela se pode permitir em matéria de custos variáveis e o 

volume que se pode obter. 

• A utilização do Custeio Variável permite compreender a relação entre custos, 

volume, preços e lucros e, portanto, leva a decisões mais sábias sobre preços. 

 

Um problema que pode ocorrer para a determinação da Margem de Contribuição 

é a correta identificação dos custos variáveis, como foi descrito na Seção 5.1, 

notadamente quando uma conta contempla, custo variável e fixo, custo este, que a 

literatura denomina de semivariável. No entanto, os gestores têm à disposição, técnicas 

matemáticas/estatísticas e o método não matemático, que permitem realizar a 

segregação de forma satisfatória. VanDerbeck e Nagy (2001, p. 155-159) enumeram os 

seguintes métodos: 

 

• Método alto-baixo: consiste em comparar um alto volume de produção e seu 

custo relacionado a outro de baixo volume de produção com seus custos 

relacionados. A diferença verificada é atribuída aos custos variáveis; 

• Método do gráfico de dispersão: estima uma linha reta ao longo da qual os 

custos semivariáveis estarão dispostos. O custo analisado é traçado no eixo 

das ordenadas (eixo y) do gráfico, e o nível de atividade, como as horas de 

mão-de-obra direta ou horas máquinas, é plotado no eixo das abscissas. 

Após, uma linha é traçada, através de inspeção visual, representando a 

tendência mostrada pela maioria dos pontos dos dados. Normalmente, haverá 

pontos acima ou abaixo dessa linha. O ponto em que a linha reta cruza o eixo 

das ordenadas representa o total dos custos fixos. A diferença para o custo 

total é atribuída aos custos variáveis. 
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• Método observacional: repousa na habilidade de um observador para detectar 

um padrão de comportamento de custos ao rever dados de custos e volumes 

passados. Neste caso, a reação de um custo a mudanças passadas de 

produção é observada, e uma decisão é tomada para tratá-lo como um item 

variável ou fixo, dependendo de a qual tipo de comportamento de custo ele 

mais se assemelha. 

 

Outro problema, destacado por Martins (1976 apud KOBATA, 1976, p. 33), é 

relacionado à definição do preço de venda, diz o autor: 

 

Cada cruzeiro (agora real) conseguido acima da margem de contribuição representa algo 
favorável. Com isso, talvez acabasse, em certas circunstâncias, aceitando propostas ou 
contratos que dessem margem de contribuição positiva, porém, calculadas sem nenhuma 
consideração com relação aos custos fixos. Poderia então ocorrer que a margem de 
contribuição total não fosse suficiente para amortização dos custos fixos ou para a 
produção de um lucro mínimo desejado. É necessário que, na hora de fixação do preço de 
venda, esteja a empresa bem atenta para os conceitos de custos variáveis e margem de 
contribuição, mas também bastante atenta aos seus custos fixos e ao resultado mínimo 
desejado. 

 

Esta preocupação do autor não pode ser ignorada pelos gestores. Nesse sentido, 

discute-se na Seção 7.1.5, a Margem de Contribuição objetivada. Trata-se de um 

montante de Margem de Contribuição suficiente para cobrir os custos e despesas fixos, 

assim como para proporcionar o retorno desejado. 

 

5.3 Impactos Tempo-Conjunturais 

 

Os Impactos Tempo-Conjunturais decorrem da passagem do tempo e de 

mudanças das variáveis conjunturais. Dado que uma empresa afeta e é afetada pelo 

ambiente no qual está inserida, seu resultado não depende apenas de ações 

implementadas por seus gestores. Para Barros e Nossa (1998, p. 51), 

 

Há de se considerar a existência de eventos que ocorrem no meio ambiente, 
independentemente da implementação de qualquer ação do gestor e cujos reflexos 
causarão um maior ou menor impacto no patrimônio da empresa de acordo com a 
alocação dos seus recursos e obrigações – são os impactos tempo-conjunturais. 
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Os principais Impactos Tempo-Conjunturais correspondem às variáveis 

econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, regulatórias e fortuitas. 

 

• Econômicas – são aquelas decorrentes da conjuntura econômica: PIB 

(Produto Interno Bruto), inflação, distribuição de renda, variação cambial, 

preços, taxas de juros etc. Destas variáveis, há aquelas que afetam 

diretamente o resultado econômico da empresa, como: 

 Inflação – que provoca a perda do poder aquisitivo da moeda, cujos 

efeitos econômicos refletem no resultado da empresa. 

 Variação cambial – flutuações da moeda com o passar do tempo, em 

relação a moeda forte de outro país. 

 Juros – custo do dinheiro no tempo, podendo representar um custo 

para a empresa em situação de empréstimos, ou mesmo, ganho pela 

aplicação de recursos. 

 Preço – valor de troca de um bem por unidades monetárias, que sofre 

os efeitos da oferta, demanda, inflação, juros e outros. 

• Sociais – variáveis relacionadas à cultura da população, levando-se em 

consideração os valores e comportamento da mesma, disponibilidade de 

mão-de-obra especializada e a capacidade de consumo dos produtos de 

maior ou menor qualidade. A não observação dessas variáveis pode 

comprometer a sobrevivência das empresas. 

• Políticas – normas que regulamentam as atividades das empresas, tendo por 

base as influências do regime de governo, relacionamento com outros países, 

restrição ao capital internacional etc. 

• Tecnológicas – o avanço da tecnologia influencia a competitividade das 

empresas. Ao oferecer produtos diferenciados em relação à concorrência, as 

empresas necessitam de um bom nível tecnológico dos equipamentos 

utilizados na produção, desempenho logístico satisfatório etc. Assim, 

mudanças tecnológicas afetam rapidamente as empresas. 

• Regulatórias – intervenção do poder público quanto ao nível das taxas de 

juros, regulamentação de novos tributos, incentivos fiscais etc. 
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• Fortuitas – decorrem de alterações no curso da natureza, tais como 

enchentes, secas, terremotos etc., devendo o patrimônio das empresas estar 

protegidos contra esses acontecimentos. 

 

Nas empresas, os impactos temporais têm conseqüência em seus resultados, 

pelos efeitos que provocam o valor do dinheiro no tempo, uma vez que $ 100 hoje 

valem mais do que $ 100 amanhã. Do mesmo modo, os impactos conjunturais também 

afetam o resultado, pois induzem os gestores a buscar proteção contra o risco pela 

exposição dos recursos em função de expectativas futuras quanto ao nível de atividades 

em que estará operando, preços de mercados vigentes na economia etc. 

  

Assim, o tempo deve ser considerado como uma variável que necessita ser 

mensurada, tendo em vista a perda de substância que o mesmo provoca na moeda. 

Desse modo, tanto a receita como os custos de uma encomenda sofrem constantes 

mudanças em seus valores, conseqüência de sua distribuição temporal entre a data em 

que a estimativa de custos foi calculada, data da formação do preço, conclusão da 

encomenda, pagamentos a fornecedores e o recebimento da receita.  

 

Embora, no Brasil, os contratos sejam indexados, eles possuem uma limitação 

legal importante, como acentua Franco (2003, p. 95), a saber, que a periodicidade 

mínima para reajuste é de um ano. Isso decorre de nossa Legislação, especificamente a 

Lei do Plano Real (Lei 8.880 de 27 de maio de 1994) e a Lei 10.192 de 14 de fevereiro 

de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, pelas quais os 

preços de contratos de venda de bens para entrega futura são reajustados a cada 

intervalo de doze meses. 

 

Essa consideração assume grande importância para os contratos de produtos 

fabricados sob encomenda, pois, se o prazo de execução for inferior a um ano, o preço 

não sofre reajuste, ou então, em se tratando de período superior a um ano, pode ser 

reajustado a cada doze meses.  

 

Contrariamente, ao não realizar um contrato com os fornecedores de materiais e 

serviços, seus preços estão sujeitos a atualizações entre a data da cotação, quando do 
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cálculo da estimativa de custos do pedido, e da efetivação da compra. Do mesmo modo 

salários, energia e outros insumos também estão sujeitos a alterações em decorrência de 

diversos fenômenos econômicos, portanto, tem-se apenas a estimativa dos custos neste 

momento, que estará sujeita a correções até sua aplicação no produto, e daí, até a 

concretização da entrega da encomenda. 

 

No momento da realização do contrato de fornecimento da encomenda, o preço 

de venda representa um valor futuro enquanto o custo estimado, um valor presente, 

representando apenas uma expectativa do quanto se espera gastar. O horizonte temporal 

de uma encomenda, que oscila de poucos meses a alguns anos, faz com que a receita e a 

estimativa dos custos de fabricação diminuam gradualmente o seu rigor quanto mais se 

afasta o período em que tais valores são definidos. 

 

Neste contexto, o preço possui a propriedade de ser estático, mesmo na presença 

de atualização, por ser pontual, enquanto o custo tem como característica ser dinâmico, 

ou seja, sofre constantes modificações durante o período de fabricação da encomenda. 

 

Nas transações que envolvem prazos financeiros, conforme Catelli et al. (1999, 

p. 6), devem ser consideradas taxas de juros baseadas nas melhores taxas de aplicação e 

captação que a empresa obteria no mercado, o que compreende a taxas de juros de 

oportunidade. Assim todas as expectativas de recebimentos futuros devem ser 

descontadas a valor presente pela taxa de captação de recursos e todas as expectativas 

de pagamentos futuros devem ser descontadas a valor presente pela taxa de aplicação. 

 

No sistema de acumulação de custos, acumulando os valores de custos 

incorridos e receitas antecipadas das encomendas, valores estes que, nos sistemas de 

custos tradicionais, são caracterizados de históricos, tem-se um impacto importante no 

resultado da encomenda e da empresa.  Tal impacto é devido à passagem do tempo, não 

permitindo, desse modo, que as informações de custos, receitas e resultados sejam 

comparáveis, quando do encerramento da encomenda, com aqueles que haviam sido 

previstos. 
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5.4 Valor de Mercado a Vista 

 

Lustosa (2001, p. 104) menciona que o valor de mercado corresponde ao preço 

determinado dinamicamente em um mercado livre, entre vendedores e compradores, 

sujeito a flutuações segundo a lei da oferta e da procura do bem negociado.  

 

Adequando ao sentido com que a expressão valor de mercado é empregada neste 

trabalho, recorremos à definição oferecida por Guerreiro (1989, p. 34) para o uso da 

expressão similar custo corrente que, segundo o autor, corresponde ao “valor dos bens e 

serviços validados pelo mercado em determinada data”. 

 

Nesse sentido, Hendriksen e Breda (1999, p. 268) defendem que “os custos 

correntes refletem os preços que devem ser pagos por um ativo [...] na data da utilização 

ou venda [...]”. 

 

Complementado as definições oferecidas no sentido de adequá-las ao conceito 

de mensuração objeto desta Seção, o valor dos bens e serviços corresponde ao seu valor 

de aquisição na condição de pagamento a vista.  

 

Assim, para fins de estimativa de custos, o sistema de orçamentos não deve 

considerar o custo histórico, custo histórico corrigido ou o custo corrente corrigido dos 

insumos a serem aplicados em uma encomenda, mas o valor a ser pago considerando-se 

que o insumo fosse adquirido no momento da definição do preço de venda.  

 

Esta prática nas empresas que produzem sob encomenda não deve gerar 

problemas operacionais na obtenção do preço de mercado, haja vista a individualidade 

de cada produto que necessita da aquisição de materiais específicos não integrantes da 

política de estoques da empresa. No entanto, diante de eventuais dificuldades de se 

obter um preço de mercado para insumos que integram a política de estoques ou mesmo 
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de sua imaterialidade (insumo que tem pouca representatividade na composição dos 

custos, por exemplo), a adoção do custo histórico corrigido 30 pode ser justificada. 

 

5.5 Custo Corrente Corrigido 

 

Na Contabilidade Financeira, os bens e serviços adquiridos por uma empresa, 

para serem aplicados em uma encomenda, são registrados pelo seu valor original, ou 

seja, pelo seu valor de aquisição, o qual caracteriza-se como histórico, sem que seja 

dada nenhuma atenção à variação do poder aquisitivo da moeda ou à alteração do preço 

específico desses bens e serviços entre as datas de aquisição, consumo e encerramento 

da encomenda. 

 

Conforme Martins (1972, p. 1), “trabalha-se dessa maneira, com elementos 

objetivos de custo, transformação ou realização, mesmo que sem significado econômico 

às vezes”.  

 

Esse procedimento é conseqüência da subordinação ao princípio contábil do 

custo histórico como base de valor. Conforme a Equipe de Professores da FEA/USP 

(1998, p. 265), existem algumas razões para tal procedimento. Uma delas é que o valor 

a ser atribuído a um bem é algo subjetivo, podendo variar de apreciação para 

apreciação, de contabilista para contabilista.  

 

Para evitar riscos de subjetivismos, salientam os professores, “prefere-se 

levantar relatórios contábeis que representem acumulação de valores históricos, isto é, 

resultantes de transações, de preços de mercado objetivamente incorridos ou ocorridos 

em várias datas, numa mescla de moedas de poder aquisitivo variável”.  

 

Na presença de alterações de preços de um período para outro, o resultado 

apurado em valores históricos aliados à soma de valores de bens e serviços adquiridos 

na condição a vista e a prazo, se revela insuficiente para decisões. Esta situação é 

                                                 
30 Conforme Martins (1972, p. 2), “Assim denominamos o Custo Histórico que seja objeto de uma correção, quer por 
um coeficiente derivado da variação do Índice Geral de Preços, quer por um derivado da variação de um outro índice 
mais específico”. 
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observada por Martins (2000, p. 187-188), que chama a atenção para o fato de que a 

soma de moedas de diferente poder aquisitivo produz números impuros e errôneos, 

alertando que este procedimento tem validade quase apenas fiscal, o que é uma incisiva 

limitação às utilidades da Contabilidade. 

 

A Equipe de Professores da FEA/USP (1998, p. 260) ao discutir as limitações do 

princípio do custo como base de valor ressalva, dizendo “É evidente que a aplicação 

irrestrita deste princípio, mormente em períodos de acentuadas flutuações de preços, 

restringe as possibilidades informativas da Contabilidade [...]”. 

 

Buscando corrigir os efeitos dos custos históricos, tem-se o custo corrente 

corrigido que, de acordo com Martins (1972, p. 9), “Corresponde esse conceito ao Custo 

Corrente que sofre ajustamento em função de um Índice Geral de Preços ou de um outro 

índice específico”, e prossegue: 

 

É muito mais apropriado e realístico, pois, ao comparar os Custos Correntes de um 
mesmo ativo entre duas datas, ou ao comparar seu Custo Corrente com o Histórico, leva 
em conta a parte dessa diferença que é fictícia devido à variação da capacidade aquisitiva 
da moeda. 

 

Para Toribio (1987, p. 17), o uso do custo corrente corrigido permite construir 

demonstrações contábeis de significativa capacidade informativa, ao isolar as variações 

específicas dos valores correntes daquelas ligadas a variações do poder aquisitivo da 

moeda. 

 

Desse modo, os custos dos insumos apropriados às encomendas durante o seu 

período de fabricação, correspondente ao valor de aquisição na condição de pagamento 

a vista no momento de seu consumo e corrigidos até a data de encerramento das 

encomendas por um índice de preço, tendem a se apresentar como uma medida para 

obtenção do resultado correto. 
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CAPÍTULO 6 - PESQUISA DE CAMPO 

 

 

6.1 Método de Pesquisa 

 

Para atingir os objetivos desta tese foi realizada uma pesquisa empírica. Estudos 

empíricos necessitam de uma base teórica que permita ao pesquisador dar sustentação 

científica e explicações plausíveis para os fenômenos observados a partir da realidade 

pesquisada. Dessa forma, esta tese constitui-se em um estudo teórico-empírico. 

 

Para sua realização desenvolveu-se uma pesquisa descritiva que, suportada em 

pesquisa bibliográfica, permitiu descrever o ambiente de um conjunto de empresas que 

fabricam bens de capital sob encomenda. 

 

Conforme Andrade (2001, p. 19-20), na pesquisa descritiva “os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira sobre eles”. Desse modo, busca-se conhecer as principais variáveis 

relacionadas à obtenção de encomendas, seus resultados e a contribuição das mesmas 

para o resultado das empresas.  

 

Mattar (1999, p. 88-90, vol.1) menciona que há dois tipos básicos de pesquisas 

descritivas: levantamento de campo e estudo de campo. A diferença básica entre eles 

está na maior amplitude e menor profundidade dos levantamentos de campo em relação 

aos estudos de campo. Com o levantamento de campo procura-se ter dados 

representativos da população de interesse e sua ênfase está na geração de sumários 

estatísticos desta população. Já o estudo de campo, de acordo com Mattar (1999), deve 

ser utilizado quando o pesquisador está interessado em conhecer o inter-relacionamento 

entre variáveis de um fenômeno e quando for difícil entender o fenômeno sem entender 

esse inter-relacionamento. Dentro deste enfoque, esta pesquisa caracteriza-se como um 

estudo de campo. 

 

Devido aos escassos trabalhos sobre o tema, situação enfatizada na Seção 1.5, 

notadamente na área contábil, essa pesquisa pode levantar proposições e idéias que 
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possivelmente sirvam como subsídio para futuras pesquisas, de modo a estudar estas 

empresas em um cenário mais abrangente, ou seja, ampliando a amostra, viabilizando 

assim, a generalização dos resultados obtidos. 

 

6.2 População e Amostra 

 

A população de interesse foi alcançada por meio do cadastro de empresas da 

ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Solicitou-

se dessa Associação uma relação das empresas cadastradas, sendo informado que o 

acesso poderia ocorrer via internet. Para isso, foi preenchido um cadastro pessoal, 

sendo, posteriormente, concedida uma senha de acesso. 

 

O site da ABIMAQ permite vários níveis de consulta: por Setor Industrial 31, 

Região, Estado, Cidade e tipo de Máquina/Equipamento. Nosso interesse foi classificar 

as empresas por Setor Industrial consumidor de seus produtos, os quais são: 

 

• Açúcar e Álcool 

• Agricultura 

• Alimentício 

• Bares, Restaurantes e Similares 

• Bombas e Motobombas 

• Cerâmico 

• Cimento e Mineração 

• Compressores 

• Controle de Qualidade, Ensaios e Medição 

• Elementos de Transmissão 

• Embalagem 

• Farmacêutico 

• Ferramentaria e Modelação 

• Fornos e Estufas Industriais 

• Gráfico 

                                                 
31 Trata-se do Setor Industrial consumidor dos produtos fabricados pelas empresas produtoras de bens de capital. 
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• Hidráulica, Pneumática e Automação 

• Irrigação 

• Lavanderia Industrial 

• Limpeza Industrial 

• Lubrificação 

• Madeira 

• Máquinas Portáteis 

• Máquinas Rodoviárias 

• Máquinas-Ferramentas 

• Motores de Combustão Interna 

• Movimentação e Armazenagem de Materiais 

• Pecuária 

• Petróleo e Petroquímica 

• Plástico 

• Ração Industrial 

• Refrigeração Industrial 

• Saneamento Básico e Ambiental 

• Solda e Corte de Chapas Metálicas 

• Têxtil 

• Válvulas Industriais 

 

A pesquisa foi realizada com gestores de áreas relacionadas com o tema: 

Diretores, Gerentes Financeiros ou Comerciais, Controllers, Contadores ou Gerentes de 

Contabilidade. Objetivou-se, assim, assegurar que as respostas ao roteiro fossem dadas 

por profissionais ligados ao tema básico da pesquisa, possibilitando, quando necessário, 

esclarecimentos adicionais ao entendimento das questões formuladas. 

 

Devido aos custos e às dificuldades operacionais para a realização de uma 

pesquisa envolvendo empresas localizadas em diferentes regiões e tendo em vista que a 

pesquisa seria realizada pessoalmente por meio de entrevistas, delimitou-se a pesquisa a 

empresas localizadas a até 100 km da cidade de São Paulo. 
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Para a presente tese empreendeu-se o plano de amostragem não probabilístico. 

Dentre os tipos de amostras não probabilísticas, foi considerada a amostra intencional 

ou por julgamento. Uma vez identificada a população da pesquisa, foi escolhida a 

amostra cujas empresas atendessem aos requisitos desejados para os objetivos da 

pesquisa. Conforme Mattar (1999, p. 272, vol. 1), com os procedimentos da escolha da 

amostra intencional pode-se chegar a amostras que sejam satisfatórias para as 

necessidades da pesquisa. 

 

Como ponto de partida, escolheu-se o Setor Petróleo e Petroquímica, sendo 

listados os fornecedores, totalizando 70 empresas. Essa escolha deveu-se ao fato do 

autor desta tese ter trabalhado em empresas fornecedoras para esse setor, possuindo, 

portanto, maior experiência.  Após identificar as empresas localizadas dentro do raio 

delimitado, buscou-se contatar, via telefone, os gestores. Este contato teve o intuito de 

explicar a extensão e os objetivos do trabalho, procurando saber dos gestores o interesse 

em participar da pesquisa, bem como se a empresa realiza sua produção sob encomenda. 

Demonstrando a empresa interesse em participar, foi marcada a entrevista. Ressalta-se 

que alguns gestores solicitaram, via e-mail, o roteiro, e se comprometeram a fazer 

contato posteriormente. É oportuno destacar que não houve a preocupação, para escolha 

da amostra, em discriminar as empresas sob quaisquer formas (origem do capital, porte, 

natureza jurídica, idade etc.). 

 

Logrou-se sucesso em sete empresas (10% da população do setor inicialmente 

escolhido). Como haviam sido definidas dez entrevistas juntamente com o orientador 

desta tese, buscou-se as três empresas faltantes nos demais Setores Industriais, sendo 

duas participantes integrantes do Setor Hidráulica, Pneumática e Automação e uma do 

Setor Movimentação e Armazenagem de Materiais. 

 

As entrevistas ocorreram durante os meses de novembro e dezembro de 2002. 

Na tarefa de contatar as empresas, teve-se a oportunidade de verificar a resistência de 

alguns gestores em participar de trabalhos acadêmicos. No entanto, foi com grata 

satisfação que houve a contribuição dos gestores das empresas que compõem a amostra, 

tendo alguns deles, durante a entrevista, explanado a forma de gestão de suas empresas, 
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permitindo confrontações com a teoria que fundamenta esta tese. Todos os gestores 

participantes se mostraram interessados em conhecer o resultado da pesquisa.  

 

6.3 Técnica para Coleta de Dados 

 

Como técnica para coleta de dados primários lançou-se mão de entrevistas 

estruturadas. De acordo com Lakatos e Marconi (1994, p. 197) neste tipo de entrevista, 

o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas são 

predeterminadas. Outra característica apontada pelas autoras é que ela é efetuada com 

pessoas selecionadas de acordo com um plano. O motivo da padronização das perguntas 

é obter, dos entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo com isso, a 

comparabilidade com o mesmo conjunto de perguntas. Assim, as variações, conforme 

Lodi (1974, p. 16 apud LAKATOS; MARCONI, 1994, p. 197), devem refletir aspectos 

distintivos entre os respondentes e não diferenças nas perguntas.  

 

Dentre as vantagens da técnica de entrevistas, Lakatos e Marconi (1994, p. 198) 

incluem: 

 

• Maior flexibilidade, permitindo ao entrevistador repetir ou esclarecer 

perguntas, formular de maneira diferente; especificar algum significado, 

como garantia de ser compreendido. 

• Oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser 

observado naquilo que diz e como diz: registro de reações, gestos etc. 

• Possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser 

comprovadas, de imediato, as discordâncias. 

 

Por outro lado, algumas desvantagens ou limitações dessa técnica são 

apresentadas pelas autoras: 

 

• Possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou 

inconscientemente, pelo entrevistador, pelo seu aspecto físico, suas atitudes, 

idéias, opiniões etc. 

• Disposição do entrevistado em fornecer as informações necessárias. 
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• Retenção por parte do entrevistado, de informações relevantes, por receio da 

revelação da sua identidade. 

• Ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada. 

 

Estas desvantagens ou limitações, segundo Lakatos e Marconi (1994), podem ser 

superadas ou minimizadas, caso o pesquisador seja experiente e se utilize do bom senso. 

 

De fato, a presença do entrevistador foi importante para: 

 

• esclarecer o objetivo das perguntas; 

• formular as perguntas de maneira diferente, quando necessário; 

• discutir o contexto ao qual determinadas perguntas estavam relacionadas; e 

• dirimir dúvidas acerca do significado de termos técnicos/acadêmicos e sua 

aplicação, permitindo ao entrevistado oferecer a resposta adequada. 

 

O roteiro de entrevistas, Anexo B, é composto de questões fechadas e 

abertas. As questões fechadas, como as abertas, possibilitaram informações 

adicionais, permitindo ao respondente emitir comentários, exemplos etc. Em 

algumas situações, conforme salienta Yin (2001, p. 112), as questões que permitem 

ao respondente apresentar suas próprias interpretações fazem com que ele deixe 

de ser apenas um respondente e se aproxime do papel de um “informante”. Dessa 

forma, fornece ao pesquisador percepções e interpretações sobre um assunto, como 

também pode sugerir fontes para a busca de evidências corroborativas. O roteiro 

está estruturado de modo a:  

 

• conhecer o perfil das empresas pesquisadas; 

• conhecer características do sistema de orçamento, planejamento de 

produção, produção e acumulação de custos, buscando identificar se há 

diferenças fundamentais sobre os diversos aspectos abordados, entre as 

empresas pesquisadas; e 

• conhecer a percepção dos gestores quanto à aplicação dos conceitos de 

mensuração econômica nos sistemas de orçamentos e acumulação de custos, 

assim como eventuais melhorias advindas de sua utilização. 
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Para obtenção dos dados secundários valemo-nos do exame de textos publicados 

sobre o assunto em livros técnicos, artigos de revistas especializadas, trabalhos 

científicos, dissertações e teses. Buscou-se, com a pesquisa bibliográfica, realizar uma 

análise e adequação aos propósitos da tese dos conceitos já consolidados na área 

abrangida pela pesquisa.  

 

Precedendo as respostas ao roteiro, esclarecimentos adicionais sobre o objetivo 

do trabalho foram oferecidos ao entrevistado, bem como alguns gestores fizeram relatos 

sobre a empresa, permitindo discutir o sistema físico-operacional das áreas abrangidas 

pela pesquisa, os conceitos de mensuração utilizados no sistema de orçamentos e de 

acumulação de custos e particularidades sobre a forma de concorrência existente no 

mercado em que atuam. Esta situação se mostrou importante para que houvesse uma 

avaliação crítica da literatura consultada. 

 

6.4 Resultados e Análise da Pesquisa 

 

Esta seção descreve os resultados obtidos empiricamente. Para cada questão da 

Seção 6.4.2 à Seção 6.4.6 foram expostos os seus objetivos e, quando pertinente, 

buscou-se na literatura a fundamentação necessária sobre o assunto questionado. 

  

Os resultados estão apresentados em Tabelas, apoiando-se fundamentalmente no 

processo de tabulação dos dados que privilegia, quando adequado para a análise, a 

média e a mediana como medidas de tendência central. Conforme Stevenson (1981, p. 

19-23), as medidas de tendência central (média, mediana e moda) são usadas para 

indicar um valor que tende a tipificar, ou a representar melhor, um conjunto de 

números. Stevenson (1981) ressalta, ainda, que a média poderia ser considerada a mais 

importante das três medidas mencionadas, dado o fato de ser sensível a todos os valores 

do conjunto analisado, e para esse conjunto, ser única. É afetada, porém, por valores 

extremos, que podem reduzir sua representatividade quanto ao conjunto de dados. 

Salienta-se também que a mediana, ou elemento central dos dados ordenados, fornece 

informações relevantes neste caso, já que não é influenciada por valores extremos.  
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Por outro lado, alguma medida de dispersão − amplitude total ou o desvio 

padrão − acompanha a média, de forma a indicar a concentração dos dados em torno da 

medida de tendência central. 

 

Os resultados obtidos, de cada questão, foram analisados qualitativamente de 

uma forma descritiva com o intuito de identificar e descrever o comportamento dos 

fatores que contribuem para o processo de estimativa de custos quando da formação do 

preço de venda e para o resultado das encomendas. 

 

6.4.1 Características Gerais das Empresas 

 

Este grupo de questões enfoca informações gerais sobre as empresas 

pesquisadas. Estas informações compreendem o número de funcionários, a época de 

fundação da empresa, a composição do capital, natureza jurídica, mercado dos produtos 

da empresa, quantidade de propostas de preços realizadas mensalmente e quantidade 

que se transformam em contratos, procedência dos materiais utilizados nas encomendas 

e a forma pela qual as empresas são contatadas pelos clientes para participar de 

concorrências.  

 

Serve de ponto de apoio para observar se há diferenças fundamentais no 

ambiente operacional e nos sistemas de orçamentos e de acumulação de custos entre as 

empresas, em função da composição da amostra. 

 

Questão 1.1. Número aproximado de funcionários. 

 

Foi pesquisado o número de funcionários com o intuito de identificar o porte das 

empresas que integram a amostra. Para isso, foi utilizado o critério empregado pelo 

CIESP e FIESP 32. 

 

                                                 
32 Ver Nascimento (2002, p. 106). 
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Tabela 1 - Número aproximado de funcionários 

Porte da empresa, conforme o número de funcionários Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Micro empresa, até 10 funcionários 0 0 

Empresa pequena, de 11 a 99 funcionários 4 40 

Empresa média, de 100 e 499 funcionários 4 40 

Empresa de grande porte, acima de 500 funcionários 2 20 

TOTAL 10 100 

 

 

Questão 1.2. Fundação da empresa. 
 

Tabela 2 - Período da fundação da empresa 

Respostas  Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa% 

1950 4 40 

1960 1 10 

1970 3 30 

1980 1 10 

1990 1 10 

TOTAL 10 100 

 

 
Questão 1.3. Composição do capital. 
 

Tabela 3 - Composição do capital 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Nacional 5 50 

Estrangeiro 5 50 

TOTAL 10 100 
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Questão 1.4. Natureza jurídica da empresa. 
 

Tabela 4 - Natureza jurídica da empresa 

 

Respostas 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sociedade Anônima de Capital Aberto 0 0 

Sociedade Anônima de Capital Fechado 1 10 

Sociedade Limitada 9 90 

TOTAL 10 100 

 

 

Questão 1.5. Mercado dos produtos da empresa. 
 

Tabela 5 - Mercado dos produtos da empresa 

Mercado Média % 

Nacional 90 

Externo 10 

TOTAL 100 

 

 

Questão 1.6. Participação no mercado nacional. 
 

Não foi possível obter a participação das empresas no mercado nacional, tendo 

em vista que cada uma destas empresas pode atender a mais de um Setor Industrial, com 

linha de produtos diversificada e diferentes condições competitivas em razão dos 

produtos fabricados e tecnologia empregada. Esta situação é consistente com a literatura 

pesquisada, conforme tratado na Seção 2.5. 

 
Questão 1.7. Número médio mensal de propostas de preços realizadas e proporção 

das que se transformam em contratos. 

 

Para melhor visualizar as respostas oferecidas e considerando que o número 

médio de propostas realizadas e a proporção que se transformam em contratos varia de 

empresa para empresa, conforme a família de produtos que ofertam e o tempo de 

fabricação, julgou-se que este dado seria melhor apresentado relacionando a quantidade 
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média de propostas realizadas e a quantidade média que se transformam em contratos 

com o tempo médio de fabricação das encomendas, conforme a Tabela 21.  

 

Tabela 6 - Proporção de propostas que se transformam em contratos 

TEMPO MÉDIO DE FABRICAÇÃO 

(% DAS ENCOMENDAS) 

EMPRESA QUANTIDADE 
DE 

PROPOSTAS 
(MÉDIA) 

PROPORÇÃO DE 
PROPOSTAS QUE 

SE 
TRANSFORMAM 
EM CONTRATOS 

 
< 6 MESES 

> 6 MESES E 
< 12 MESES 

 
> 12 MESES 

A 6 por ano 60%  20% 80% 

B 120 por mês 40% 70% 20% 10% 

C 1.000 por mês 10% 100%   

D 300 por mês 50% 100%   

E 3 por mês 50% 100%   

F 35 por mês 20% 60% 40%  

G 40 por mês 8% 95% 5%  

H 250 por mês 5% 20% 80%  

I Não respondeu Não respondeu 80% 18% 2% 

J Não respondeu 8% 100%   

 

Salienta-se que foram obtidas oito respostas para esta questão. Uma empresa 

indicou apenas a proporção que se transforma em contratos e uma não respondeu. 

 

Questão 1.8. Procedência dos materiais que integram os produtos fabricados pela 

empresa (em média). 

 

Tabela 7 - Procedência dos materiais 

Mercado Média % 

Nacional 82,3 

Importado 17,7 

TOTAL 100 

 

A proporção de materiais de procedência nacional apresentou significativa 

dispersão entre as empresas, sendo o valor mais elevado de 100% e o menor de 40%. 

Em apenas uma das empresas a participação de materiais importados foi superior à dos 

nacionais. 
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Questão 1.9. Forma pela qual a empresa é contatada pelos clientes para 

oferecimento de proposta técnico-comercial. 

 

Tabela 8 - Forma de contato pelos clientes 

Formas Média % Desvio 

padrão % 

Mediana % 

Anúncios públicos de editais de licitação 16,0 30,9 5,0 

Consulta de clientes antigos 73,0 32,8 82,5 

Consulta de clientes novos 8,5 13,3 0 

Outras formas, por exemplo, internet 2,5 6,4 0 

TOTAL 100   

 

Vale ressaltar que, apesar do destaque para a consulta de clientes antigos, a 

forma de contato pelos clientes mostrou-se bastante diversificada dentre as diferentes 

empresas pesquisadas. Três delas contavam com apenas um meio, sendo em uma os 

editais de licitação e nas outras duas a consulta de clientes antigos. As demais 

apresentaram uma combinação variada de formas de contato. A presença de valores 

extremos, como neste caso, tende a enviesar a média. A mediana, medida de tendência 

central não influenciada por valores extremos, porém, confirma a ordem de utilização 

dos meios de contato. 

 

6.4.2 Sistema de Orçamentos de Custos 

 

Este grupo de questões buscou identificar os conceitos de mensuração utilizados 

no sistema de orçamentos para a estimativa de custos dos produtos, assim como 

algumas variáveis relevantes utilizadas pela área de orçamentos tanto para determinar os 

custos dos insumos aplicados nos produtos como para o processo de formação do preço 

de venda desses produtos. 
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Questão 2.1. Método de custeio utilizado para o cálculo do custo-hora de 

fabricação. 

 

Ao longo do tempo, como destacado na Seção 5.1, diferentes métodos de custeio 

têm surgido como respostas às mudanças que ocorrem no ambiente das empresas.  

 

Nos últimos tempos, para manterem-se competitivas, as empresas vêm 

substituindo mão-de-obra por sofisticadas máquinas e equipamentos, o que faz 

aumentar os custos indiretos, notadamente os fixos. À luz das discussões recentes entre 

pesquisadores e estudiosos, o tratamento dado a esses custos pela Contabilidade 

Financeira deixa a desejar para fins gerenciais. 

 

As empresas de produção sob encomenda, conforme a pesquisa, têm como 

característica vender capacidade instalada, necessitando, para isso, manter sua estrutura 

com equipamentos e mão-de-obra qualificada. Assim, contemplam certa estabilidade de 

emprego para a mão-de-obra, de modo que os seus custos podem ser considerados como 

fixos, contribuindo para acirrar a defesa de um ou outro método de custeio. 

 

Objetivo da questão: identificar o método de custeio utilizado para cálculo do custo-

hora de fabricação, e se o mesmo resulta de uma preocupação da classificação dos 

custos em fixos e variáveis. 

 

Tabela 9 - Método de custeio utilizado para cálculo do custo-hora 

 

Método de custeio 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Absorção 8 80 

Variável 33 2 20 

Outros 0 0 

TOTAL 10 100 

 

As respostas oferecidas indicam que o critério mais utilizado é aquele que efetua 

o rateio dos custos fixos aos produtos. Observa-se que oitenta por cento das empresas 
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utilizam o Custeio por Absorção que, de acordo com Guerreiro et al. (2001, p. 5), gera 

informações inadequadas para a tomada de decisões relativas ao planejamento de preços 

de venda dos produtos. Esta situação é corroborada por Martins (2000, p. 214) quando 

afirma que “não há, normalmente, grande utilidade para fins gerenciais no uso de um 

valor em que existam custos fixos apropriados”. 

 

O emprego do Custeio por Absorção, constatado pela pesquisa, está de acordo 

com Sardinha (1995, p. 77), que defende: 

 

Empresas que possuem, proporcionalmente, um alto percentual de custos fixos em seus 
custos totais, assim como empresas que comercializam seus produtos por meio de 
contratos [...], têm um grande apelo em empregar a abordagem por absorção para tomada 
de decisão de preço. E uma das razões para a decisão de preço ser comumente baseada na 
abordagem por absorção é a crença de que o valor definido salvaguardará a empresa de 
um possível prejuízo, isto é, os custos serão cobertos pelo preço, que ainda contribuirá 
com uma margem de lucro. 

 

Questão 2.2. Nível de ocupação da fábrica (carga de trabalho) utilizado para 

determinação do custo-hora de fabricação 34. 

 

Como tratado na Seção 3.1.1, devido às características operacionais das 

empresas que produzem sob encomenda, o nível de ocupação da fábrica flutua em razão 

dos pedidos que são encerrados e de novos que são conquistados, situação esta que, pelo 

Custeio por Absorção, determina diferentes custos unitários, em função dos custos 

fixos. 

 

Objetivo da questão: verificar se o custo-hora de fabricação está sujeito a variações de 

um período para outro em decorrência do nível de ocupação da fábrica considerado em 

seu cálculo. 

 

                                                                                                                                               
33 Destaca-se que as empresas que responderam empregar o método de Custeio Variável incorporam os custos fixos 
às despesas administrativas (ver Questão 2.5 sobre o tratamento dado às despesas). 
34 Este custo compreende o custo de transformação (mão-de-obra e custos indiretos de produção). 
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Tabela 10 - Nível de ocupação da fábrica considerado para cálculo do custo-hora 

 

Nível de ocupação 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Do mês de validade do custo-hora 2 20 

Considerada normal 35 8 80 

TOTAL 10 100 

 

A definição de um nível de ocupação da fábrica é uma variável importante, 

quando do uso do método de Custeio por Absorção, para o cálculo do custo-hora de 

fabricação, em decorrência dos custos fixos. Nesse sentido, salientam Figueiredo e 

Caggiano (1997, p. 66), “Para decisões gerenciais baseadas no custo unitário [...], o 

nível de atividade é uma variável fundamental que deve ser levada em conta, pois 

fornece subsídios relevantes para este tipo de decisão”. 

 

As respostas a essa questão apontam que a maioria das empresas desta amostra 

(80%) “fixa” um volume de produção, contornando, dessa forma, a possibilidade de 

variabilidade do custo-hora. 

 

A utilização do nível de ocupação em que a empresa está operando, conforme 

respostas oferecidas por duas empresas, conduz a flutuações do custo-hora, uma vez que 

a carteira de pedidos é sujeita a oscilações em função de encerramentos e novas 

encomendas conquistadas. Esta situação impossibilita a comparabilidade do custo de 

diferentes períodos, podendo ser resolvida com a definição de um nível de ocupação 

considerado normal. 

 

No entanto, para determinação de um nível de ocupação considerado normal 

existe um grau de subjetivismo, conforme salientam Figueiredo e Caggiano (1997, p. 

68), que inevitavelmente levará a alguma sub ou superabsorção dos custos fixos, 

dependendo de se o nível real de atividade está acima ou abaixo daquela capacidade. 

Entretanto, ressalvam as autoras, a determinação de uma capacidade normal 

                                                 
35 Capacidade normal: Estimativa de capacidade de produção, resultante de um estudo de longo prazo, em que as 
variações sazonais a curto prazo são ajustadas (ou eliminadas). 
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freqüentemente oferece uma base mais confiável para o cálculo de custos para a tomada 

de decisões. 

 

Questão 2.3. Como são valorizados os materiais, peças, componentes e 

subcontratações na estimativa de custos do produto? 

 

Cada produto destas empresas pode ser considerado diferente dos demais já 

fabricados ou que estejam em processo de fabricação. Isto não implica dizer que os 

materiais que os compõem sejam distintos, isto é, totalmente diferentes para cada 

produto. Chapas de aço, tubos, perfis, parafusos e outros, são materiais comuns à 

maioria dos produtos de uma empresa que produz sob encomenda. Neste caso, 

normalmente, fazem parte da política de estoques, tendo, nos registros da Contabilidade, 

seus custos históricos. Os demais materiais são adquiridos, conforme especificações, 

exclusivamente para cada encomenda e, portanto, cotados junto aos seus fornecedores. 

  

Objetivo da questão: verificar a aderência do tratamento dado à mensuração destes 

insumos no sistema de orçamentos ao conceito de mensuração econômica do preço de 

mercado a vista.  

 

Tabela 11 - Valorização de insumos na estimativa de custos 

Critérios Número de 

Respostas 

Pelo custo da última compra 2 

Pelo custo da última compra corrigido 3 

Pelo valor de mercado a vista 6 

Pelo valor de mercado a prazo 3 

Outro critério 0 

 

Ressalta-se que o número de respostas ultrapassa o tamanho da amostra, tendo 

em vista ser comum no processo de cálculo da estimativa de custos a utilização de mais 

de um critério para valorizar estes insumos. Isso se explica devido às características de 

cada um deles, ou seja, há materiais diretos que fazem parte da política de estoques; 

desse modo, a empresa possui registro histórico de valor para os mesmos, podendo estes 
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materiais ser valorizados tanto pelo valor da última compra como por esse valor 

corrigido, ou mesmo pelo seu valor de mercado, a vista ou a prazo. 

 

Os demais materiais e serviços subcontratados têm sua valorização decorrente de 

cotações realizadas junto aos fornecedores. Neste caso, a pesquisa demonstra ser 

utilizado tanto o valor de mercado a vista como a prazo, sendo, na maioria das vezes, 

considerada a primeira opção. 

 

Questão 2.4. Quando utilizado o custo da última compra corrigido, qual é o 

critério de atualização?  

 

Objetivo da questão: esta Questão complementa a 2.3, buscando conhecer os 

mecanismos empregados para corrigir o custo da última compra, quando utilizado este 

procedimento. 

 

Tabela 12 - Critério de atualização do custo corrigido da última compra 

Respostas Número de 

respostas 

Índice de inflação 2 

Outros critérios 1 

 

Somente três empresas afirmaram corrigir o custo da última compra. Duas delas 

declararam realizar esta atualização pela evolução da inflação, enquanto uma utiliza um 

índice interno calculado pela evolução média dos custos da mão-de-obra e dos 

materiais.  

 

Não se inclui nestas respostas o material importado, que possui registro histórico 

em moeda estrangeira, sendo neste caso, valorizado pela cotação dessa moeda no 

momento da estimativa de custos do produto.  
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Questão 2.5. Tratamento dado às despesas operacionais (Despesas Administrativas 

e de Vendas) no sistema de orçamentos. 

 

A literatura sobre Contabilidade de Custos descreve Despesas como gastos para 

obtenção da receita e não relativos à produção. Desse modo, tanto pelo Custeio por 

Absorção como Variável, são levadas ao resultado do exercício. 

 

Objetivo da questão: tendo identificado os métodos de custeio utilizados (Questão 2.1) 

e o nível de ocupação da fábrica (Questão 2.2) para determinação do custo-hora de 

fabricação, busca-se conhecer também o tratamento dado às despesas operacionais, já 

que as mesmas podem ser consideradas gastos repetitivos e não dependentes do nível de 

ocupação da fábrica. 

 

Tabela 13 - Tratamento dado às despesas operacionais no sistema de orçamentos 

 

Tratamento 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Percentual aplicado sobre o custo de fabricação 7 36 70 

Percentual aplicado sobre o preço de venda (mark-up) 3 30 

TOTAL 10 100 

 

Estes percentuais (aplicados sobre o custo de fabricação ou sobre o preço de 

venda) resultam de uma relação observada entre o montante de despesas operacionais e 

o montante dos custos de fabricação ou receitas destas empresas.  

 

No entanto, por este tratamento, um produto que tenha um custo estimado 

elevado, tende a receber um valor estimado de despesas, também elevado, sem 

considerar que as despesas operacionais fixas estão relacionadas a um período de tempo 

e não com o montante dos custos ou receitas.  

 

Assim, pode-se superavaliar o preço ofertado de um produto, em função de o 

mesmo ter um elevado custo estimado. Nesta situação, o preço ofertado pode superar o 

                                                 
36 Destas empresas, duas, que responderam utilizar o método de Custeio Variável para o cálculo do custo-hora de 
fabricação, incorporam os custos fixos às despesas administrativas. 
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limite máximo que o cliente esteja disposto a pagar e, desse modo, desclassificar a 

empresa da concorrência. 

 

Embora a investigação dos motivos que podem levar à desclassificação de uma 

empresa em concorrências não seja objeto de investigação desta tese, é possível que o 

tratamento dado a essas despesas seja um fator importante, já que pode elevar 

demasiadamente o preço de venda. 

 

Questão 2.6. A empresa acrescenta, no custo estimado ou no mark-up, estimativas 

para contingências?  

 

As atividades realizadas pela área de orçamentos, pelas quais se realiza a 

estimativa de custos e leva à definição do preço, estão sujeitas a uma série de riscos, 

tanto internos como externos à empresa. Os riscos internos são aqueles que os 

responsáveis pelo cálculo da estimativa de custos dos produtos tanto podem controlar 

como influenciar, tais como a estimativa de horas de fabricação ou a discriminação dos 

materiais na estimativa de custos, ou resultam de omissões, interpretações errôneas de 

informações etc. Já os externos são aqueles fora do controle da empresa (inflação, taxa 

de juros, câmbio, ações governamentais etc). 

 

Salienta-se que os riscos internos podem ser menores para os produtos em que a 

empresa possua maior especialização e maiores para aqueles que demandariam 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 

 

Objetivo da questão: conhecer se as empresas empregam mecanismos visando a 

minimização esses riscos. 
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 Tabela 14 - Incorporação de contingências na estimativa de custos e preços 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Observações 

Sim 9 90 • Uma empresa “ajusta” o número de horas orçado 

• Duas empresas “ajustam” o custo de fabricação 

• Uma empresa “ajusta” o número de horas orçado 

e o preço de venda 

• Uma empresa “ajusta” o número de horas orçado 

e o custo dos materiais 

• Duas empresas “ajustam” o mark-up 

• Duas empresas atribuem um fator no mark-up 

conforme análise de risco do produto/cliente 

Não 1 10  

TOTAL 10 100  

 

A maioria dos gestores, 90%, respondeu realizar algum tipo de ajuste na 

estimativa de custos do produto ou no preço a fim de se proteger dos efeitos decorrentes 

de riscos, procedimento este, que está de acordo com a literatura, conforme tratado na 

Seção 3.3. 

 

Como base para esses ajustes, considera-se o nível de acertos verificados em 

encomendas anteriores, o conhecimento dos gestores acerca do comportamento dos 

clientes e dos concorrentes, a expectativa do nível de inflação futura, a vulnerabilidade 

da moeda em relação a moedas fortes etc. Sua intensidade varia conforme a 

complexidade do produto e o interesse da empresa em conquistar aquela encomenda ou 

em manter um vínculo para futuros negócios com o cliente, bem como em função do 

nível de ocupação em que a fábrica estará operando no período de fabricação daquela 

encomenda. 

 

Por esse procedimento, as empresas buscam uma proteção relativa do preço de 

venda de seus produtos. No entanto, é justo pensar que os custos também sejam 

afetados por este procedimento, uma vez que os fornecedores cotados para fabricar 

componentes específicos para a encomenda, podem se valer desse mesmo processo. 

Como efeito negativo desse procedimento, poderão as empresas (fabricantes e 
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fornecedores) “exagerarem” o nível de proteção, comprometendo a participação em 

uma concorrência que teriam interesse em conquistar. 

 

Pôde-se observar, durante as entrevistas, que os efeitos nos custos dos materiais 

importados, os quais representam, em média, 17,7% dos materiais que integram os 

produtos fabricados, conforme respostas à Questão 1.8, em decorrência de oscilações da 

taxa de câmbio, podem ser negociadas com os clientes, neutralizando, dessa forma, os 

efeitos desses aumentos de custos no resultado.  Excetua-se a essa condição, os 

contratos com clientes caracterizados de empresas públicas ou de economia mista, em 

razão da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), que institui normas para 

licitações e contratos resultantes de concorrência pública. Nestes casos, é provável que 

as empresas busquem mecanismos de proteção, conforme tratado nesta Questão. 

 

6.4.3 Planejamento de Produção 

 

A produção de bens fabricados sob encomenda é iniciada apenas uma vez 

recebido o pedido do cliente. Nessa situação, a carteira de pedidos tende a substituir a 

previsão de demanda como ponto de partida para o planejamento de produção que, por 

sua vez, se desenvolve tendo como base as datas de entrega combinadas com os 

clientes. 

 

De acordo com De Paula (2001, p. 1-2), o principal fator a ser resolvido na 

esfera do planejamento da produção em ambiente de produção sob encomenda, 

especialmente no seqüenciamento das atividades, é o problema da alocação dos recursos 

múltiplos disponíveis, no sentido de assegurar a data de conclusão das encomendas. 

Deste modo, as empresas têm grandes dificuldades, não somente em seqüenciar 37 sua 

produção, como também em conciliar uma alta taxa de utilização e produtividade dos 

recursos produtivos com os prazos de entrega acordados com os clientes. 

 

Neste contexto, realizar uma venda com prazo de entrega pré-fixado sem uma 

programação global eficaz é perigoso, correndo-se riscos de: 

                                                 
37 Isso ocorre, pois a cada novo pedido deve-se rever toda a seqüência das ordens de produção em andamento, 
alterando-se prioridades. 
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• elevar os custos de produção, pela não utilização dos recursos nas datas 

previstas; 

• prejudicar a capacidade futura; 

• realizar prejuízos financeiros devido ao pagamento de multas ou outras 

penalidades pelo não cumprimento dos prazos contratuais; e 

• não receber o valor da venda nas datas originalmente previstas. 

 

Além desses problemas, outros também são encontrados nesse ambiente de 

produção: 

 

• sazonalidade dos pedidos de diferentes produtos; e 

• pedidos que necessitam ser intercalados à produção daqueles já existentes etc. 

 

Tais características geram alguns fatores negativos ao nível de planejamento, 

sendo os principais: 

 

• dificuldade em realizar o seqüenciamento dos trabalhos com vistas a reduzir a 

ociosidade de máquinas e equipes; 

• as restrições ou gargalos produtivos flutuam de um setor para outro, dependendo 

do conjunto de produtos em fabricação; 

• o Departamento de Vendas não possui informações seguras para fechar o prazo 

de entrega de novos pedidos; e 

• dificuldades em cumprir os prazos de entrega. 

 

Estes problemas e características tornam bastante complexas tanto as atividades 

de planejamento como de controle da produção. Os roteiros de produção e os tempos de 

processo são sujeitos a mudanças constantes, pois dependem do ritmo de pedidos que 

entram na carteira, o que torna difícil prever como o trabalho será distribuído entre os 

vários grupos de máquinas ou entre os diversos setores. 

 

Conforme De Paula (2001, p. 14), a natureza intrínseca de recursos múltiplos 

restritos na manufatura acaba gerando disputas e conflitos de prioridades de entrega, 
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que se agravam com a ocorrência de eventos indesejados e não previstos, como atrasos 

na entrega de materiais e componentes pelos fornecedores, quebra de máquinas, 

ausências de funcionários, erros de fabricação, dentre outros. 

 

Costa (1996, p. 223) menciona, ao discutir os fatores que funcionam como 

diferencial de competitividade para o mercado de bens sob encomenda em um processo 

de concorrência, que a capacidade da empresa fornecedora cumprir seus compromissos 

em conformidade com os prazos é um fator “ganhador” de pedidos. Como base para sua 

argumentação, o autor descreve a seguinte situação: estando duas empresas capazes de 

produzir com preços dentro de limites razoáveis, padrões de qualidade e tempo total de 

processamento conforme o admitido pelo mercado, o cliente escolherá aquele 

fornecedor em que mais confia quanto a entregar a sua encomenda no prazo estipulado, 

não arriscando um projeto que envolve usualmente investimentos bem mais 

significativos do que o item em questão. Nesse sentido, é fundamental que os 

fabricantes de bens sob encomenda estejam organizados de forma a atingir níveis 

elevados de pontualidade de entrega. 

 

Assim, este grupo de questões buscou identificar alguns fatores que afetam a 

fabricação da encomenda, bem como as ações desenvolvidas na esfera do planejamento 

de produção que contribuem tanto para a pontualidade de entrega, importante fator para 

a competitividade das empresas, como para o resultado das encomendas. 

 

Questão 3.1. Efetua-se o planejamento (i) da produção e, (ii) das compras de 

materiais diretos, à medida que os projetos e desenhos são liberados pela 

Engenharia? 

 

Aguardar a finalização do projeto do produto para iniciar a fabricação pode 

representar menos tempo para a fábrica cumprir suas atividades. No entanto, conforme 

Costa (1989, p. 33), a necessidade de projetar previamente os itens que serão fabricados 

e os longos tempos habitualmente exigidos para a especificação do produto e do 

processo impõem a necessidade de iniciar a fabricação antes de completado o projeto do 

produto. Em que pese essa necessidade, tais práticas podem representar ônus ao 

fabricante, na medida que o projeto do produto, conforme Ries e Cláudio (1996, p. 135), 
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está sujeito a freqüentes modificações durante o ciclo de produção. Ocorrendo 

modificações, as mesmas acabam proporcionando custos à empresa em decorrência do 

aumento do estoque de produtos em processo, abandono de atividades, retrabalhos, 

replanejamentos etc. 

 

Objetivo da questão: investigar em que momento o planejamento da produção e de 

compras é iniciado, tendo em vista a possibilidade de mudanças do projeto do produto 

durante o ciclo de fabricação. 

 

Tabela 15 - Realização de planejamento de produção e compras na medida da 

liberação dos projetos pela Engenharia 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 10 100 

Não 0 0 

TOTAL 10 100 

 

As respostas oferecidas apontam que o procedimento descrito por Costa (1989) 

se aplica em todas as empresas da amostra. Este procedimento, se por um lado é 

importante para que a empresa tenha condições de cumprir os prazos combinados com 

os clientes e assim conquistar pedidos, por outro pode levar a um aumento do estoque 

de produtos em processo, contribuindo para tornar o ambiente mais complexo e, assim, 

levar a tempos maiores para a execução das atividades. 

 

Além disso, poderá o cliente vir a alterar as especificações do produto quando 

sua fabricação já tenha sido iniciada. Como conseqüência, algumas atividades  precisam 

ser refeitas ou abandonadas. Mesmo que isso possa ser repassado ao preço de venda, os 

custos decorrentes de reprogramações das encomendas em fabricação, bem como os 

possíveis custos para não prejudicar o cumprimento do prazo de entrega de encomendas 

de outros clientes podem não ser recuperados. 

 

Questão 3.2. As compras críticas (componentes que exigem longo tempo para 

serem fabricados) são realizadas anteriormente à conclusão do projeto definitivo? 
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De acordo com Pereira (1983, p. 240-241), a grande quantidade de materiais 

diferentes e complexos empregados na produção sob encomenda, aliada ao alto nível de 

investimentos que os mesmos requerem, torna a gestão de estoques uma das mais 

difíceis de se realizar dentro da área industrial. Nesse sentido, conforme o autor, a 

primeira remessa de materiais a ser providenciada refere-se aos materiais críticos ou 

especiais, assim chamados devido às dificuldades para sua obtenção.  

 

Estando as especificações destes materiais compatíveis com as existentes no 

mercado fornecedor, as compras são efetuadas, conforme salienta Costa (1989, p. 70), 

muitas vezes, antes mesmo da especificação do projeto do produto, e desse modo, não 

se subordinando a um programa de produção especificado. 

 

Como decorrência desse procedimento, há os custos gerados por aquisições 

antecipadas, os quais devem ser considerados na formação do preço de venda, não 

prejudicando, dessa forma, o resultado previsto da encomenda. 

 

Objetivo da questão: essa questão, da mesma linha de investigação da questão anterior, 

teve o intuito de verificar em que momento os gestores tomam a decisão de comprar 

esses componentes.  

 

Tabela 16 - Realização de compras críticas antes da conclusão do projeto definitivo 

 

Respostas 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 9 90 

Não 1 10 

TOTAL 10 100 

 

As respostas oferecidas apontam que a aquisição destes materiais anteriormente 

à conclusão do projeto definitivo é comum a quase todas as empresas da amostra, 

situação esta coincidente com a literatura. A única resposta “não” é de uma empresa 

cuja família de produtos não utiliza componentes complexos. 
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Questão 3.3. Havendo problemas de capacidade (surgimento de gargalos de 

produção), como são realizados os ajustes na programação (em ordem de 

prioridade)? 

 

No ambiente de produção sob encomenda, o ritmo de conquista de novos 

pedidos, alterações constantes no mix de produção bem como a concorrência que se 

estabelece entre as diversas atividades das diferentes encomendas pelo uso dos recursos 

– mão-de-obra, máquinas e equipamentos – tem como conseqüência a geração de 

gargalos de produção. Como cada pedido tem sua própria seqüência de fabricação, 

envolvendo um conjunto de recursos produtivos diferente daquele que é crítico em 

outro produto, é comum ocorrer uma profusão de gargalos, numa situação em que o 

gargalo flutua de um setor para outro. 

 

Objetivo da questão: investigar as ações desenvolvidas pelos gestores para a solução 

dos gargalos de produção. 

 

Tabela 17 - Ajustes da programação no caso de gargalos 

Tipos de ajustes  

Ordem de 

prioridade 

Horas-Extras / 

2o Turno 

SubContratações 

não previstas 

Remanejamento de 

encomendas de 

menor valor 

Contratação de 

Mão-de-obra 

 

Número de 

Empresas 

Primeira 8 1  1 10 

Segunda 1 6 3  10 

Terceira  2 4  6 

 

Observa-se a predominância da realização de horas-extras ou de trabalho em 

segundo turno para resolver os problemas de gargalo de produção. Esta prática pelas 

empresas está de acordo com a característica deste segmento de indústria, que mantém a 

mão-de-obra estável, recorrendo a horários extraordinários quando a demanda aumenta. 

 

Ao subcontratar terceiros para realizar as atividades que poderiam causar atrasos 

em virtude do gargalo, estariam transferindo para os mesmos a “margem de ganho” que 

a atividade proporciona para o resultado da encomenda. Embora não desejável, esta 
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alternativa é a segunda opção para seis empresas da amostra, que encontram nela a saída 

para não comprometer o prazo de entrega da encomenda. 

 

Questão 3.4. São realizados cálculos dos custos das alternativas da questão anterior 

para subsidiar a escolha? 

 

Qualquer que seja a decisão para resolver o problema decorrente do gargalo de 

produção (Questão 3.3), a solução encontrada provocará reflexos nos custos da 

encomenda. Por certo, há alternativas cujos custos são maiores que outras, ou que se 

apresentam como a melhor opção diante da possibilidade de atrasar a entrega da 

encomenda. Mesmo que o atraso também venha a ser considerado como uma 

alternativa, deve-se avaliar os custos financeiros, das multas contratuais e outras 

penalidades que a empresa venha a sofrer em relação ao custo das alternativas descritas. 

 

Objetivo da questão: verificar se os gestores se certificam que a ação escolhida é 

aquela que menos prejudica o resultado da encomenda. 

 

Tabela 18 - Uso de cálculos de custos para a escolha 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 6 60 

Não 4 40 

TOTAL 10 100 

 

Verifica-se que 60% das empresas buscam escolher, a partir de cálculos de 

custos, a alternativa que se apresenta como menos prejudicial para o resultado da 

encomenda ou que minimize os efeitos de um eventual atraso do prazo de entrega. 

Salienta-se que é expressivo o número de empresas que decidem sem a realização de 

cálculos, que representa 40% da amostra. 

 

Questão 3.5. É feito o controle do andamento da produção (rastreabilidade) a fim 

de assegurar o cumprimento do prazo contratual da encomenda? 
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De acordo com Tubino (1997, p. 192), enquanto nas empresas de produção em 

massa são privilegiados os itens de controles associados a custos, as empresas com 

produção sob encomenda dão prioridade aos itens de controle associados ao prazo de 

entrega. Para cada encomenda, é importante que se desenvolva um sistema de 

gerenciamento que assegure o cumprimento do prazo contratual e o resultado esperado. 

 

Para atingir esses objetivos, a evolução da fabricação da encomenda deve ser 

verificada regularmente visando à identificação de possíveis desvios em relação ao 

planejado para que se apliquem ações corretivas ou tomem medidas preventivas diante 

de tendências observadas e, também, que alertem os gestores para questões que possam 

causar problemas futuros. Na medida em que os desvios são identificados, requer-se 

ajustes nos planos, ou que se antecipe decisões que minimizem o surgimento de 

gargalos de produção. 

 

Objetivo da questão: verificar se as empresas realizam o gerenciamento da produção 

comparativamente à programação durante o período de fabricação, associando o estágio 

de fabricação que o produto se encontra com o nível de execução em que deveria estar, 

a fim de minimizar os efeitos das situações descritas nas questões anteriores em 

decorrência de eventual atraso na data de entrega. 

 

Tabela 19 - Realização de controle do andamento da produção 

 

Respostas 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 10 100 

Não 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Todas as empresas responderam realizar algum tipo de controle, o que é 

consistente com a visão de Tubino (1997, p. 192), quando diz que as empresas que 

trabalham sob encomenda dão prioridade aos itens de controles associados à entrega. 

 

A deficiência, detectada durante as entrevistas, refere-se a que os controles 

exercidos não associam os recursos aplicados na encomenda durante o período de 
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fabricação com o consumo de recursos que as atividades realizadas exigiram. Desse 

modo, os controles atendem a uma das finalidades, o cumprimento do prazo de entrega, 

enquanto deixam de ser eficientes para atender à outra, que visa garantir o resultado da 

encomenda (ver Questão 5.5). 

 

Questão 3.6. Quais ações são desenvolvidas para que uma encomenda seja 

concluída dentro do prazo contratual, quando se percebe que a fabricação está se 

distanciando da programação? 

 

Paralelamente às ações respondidas na Questão 3.3, outras podem se apresentar 

como alternativas complementares quando se percebe que o prazo de entrega pode não 

ser atingido, como, por exemplo, renegociar novo prazo com o cliente. É provável que o 

cliente, até mesmo como forma de precaução contra a possibilidade de atrasos, estipule 

uma data de entrega que lhe permita alguma folga para não comprometer o projeto do 

qual o equipamento é parte integrante. 

 

Objetivo da questão: verificar se as empresas desenvolvem outras ações além daquelas 

descritas na Questão 3.3. 

 

Tabela 20 - Ações desenvolvidas ao perceber o distanciamento da programação 

 

Ações Desenvolvidas 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Somente os ajustes na programação (Horas-extras/2o 

turno, subcontratações, remanejamento de encomenda 

de menor valor, contratação de mão-de-obra) 

6 60 

Priorizar a produção da encomenda 1 10 

Renegociar novo prazo com o cliente 2 20 

Aumentar a produtividade 1 10 

TOTAL 10 100 

 

As respostas dadas demonstram que 60% das empresas não realizam outros 

esforços que aqueles descritos da Questão 3.3, e que 40% das empresas, 

concomitantemente a esses esforços, desenvolvem outras estratégias como priorizar a 
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produção da encomenda, renegociar novo prazo de entrega ou desenvolver esforços no 

sentido de aumentar a produtividade. 

 

Tais ações podem ser entendidas como suficientes na maioria dos casos, ao 

constatar-se, analisando as respostas à questão sobre a pontualidade de entrega (Questão 

4.6), que 80% das encomendas são entregues com algum atraso, e, nem por isso, estas 

empresas sentem-se penalizadas pelos clientes, pois, durante as entrevistas, os gestores 

responderam negativamente quando questionados se o não cumprimento do prazo 

contratual lhes causava a perda de clientes. Isto é consistente com as respostas à 

Questão 1.9, quando os gestores apontaram que, em média, 73,0% das consultas para 

oferecimento de proposta técnico-comercial, são provenientes de clientes antigos. 

 

Isso nos permite supor que os clientes “apertam” o prazo de entrega de modo a 

sentirem-se seguros que um eventual atraso não prejudique seu projeto. Embora 

entregar em atraso nestas condições propicia “uma folga” ao fornecedor, não deixa de 

ser-lhe prejudicial quanto ao resultado da encomenda pelos motivos descritos na 

introdução deste grupo de questões. 

 

6.4.4 Produção 

 

O termo produção aqui empregado, tanto pode ser usado no sentido de 

manufatura como de fabricação para referir-se ao mesmo ambiente. Representa uma 

função cujo propósito é a transformação de materiais, com a utilização de máquinas, 

instalações, pessoas e serviços, no produto objeto da encomenda do cliente. 

 

Dadas as condições em que opera o planejamento de produção, descritas na 

Seção 6.4.3, busca-se com as questões da presente Seção investigar outros elementos 

presentes no ambiente de produção que também dizem respeito ao cumprimento do 

prazo de entrega e ao resultado das encomendas e da empresa. 
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Questão 4.1. Tempo médio de fabricação das encomendas. 

 

O tempo despendido para a produção tanto poupa custos para a empresa como 

proporciona benefícios para o cliente. Nesse sentido, Slack (1993, p. 50) afirma “Mover 

solicitações e materiais através da operação mais rapidamente faz uma operação mais 

enxuta e mais produtiva”. Para o autor, o tempo ganho é um investimento na satisfação 

do cliente e na redução dos custos de manufatura. Os atrasos de entrega, além dos 

custos e eles associados, causam outros decorrentes da perda de prestígio, de eficácia, 

de oportunidades etc., os quais afetam diretamente a competitividade da empresa. 

 

Moreira (1996, p. 66-68) denomina o tempo decorrido entre o pedido do cliente 

e o recebimento do produto, de tempo de espera do cliente. Para o cliente, quanto menor 

este tempo, maior a velocidade de entrega. Uma velocidade maior pode proporcionar 

benefícios tanto para o cliente como para a empresa. O cliente recebe o produto mais 

rapidamente, o que lhe permite uma flexibilidade maior, enquanto a empresa ganha uma 

vantagem competitiva. Nas palavras de Moreira (1996), o próprio fato de ser mais 

rápida é em si um “know-how” distintivo que a deixa à frente dos competidores. Ainda 

conforme o autor, outro benefício sensível está na redução potencial do material em 

processo (a rapidez não permite formar grandes estoques). Menos material em processo 

implica menos capital em jogo e menos estoques permitem que os problemas existentes 

apareçam com mais facilidade. 

 

Quanto mais tempo o produto gasta para ser fabricado, mais custos de controle 

de material, armazenagem, movimentação entre outros, ele consome. Além desses 

custos, quanto mais tempo para ser fabricado, mais expostos à inflação estarão o preço e 

os custos, gerando efeitos opostos nos seus valores. Isto porque o preço é um valor 

fixado no momento da venda para recebimento no futuro, cujo reajustamento está 

sujeito a uma limitação legal, de que a periodicidade mínima é de um ano. Por outro 

lado, o custo é um valor presente, portanto sujeito a correções em função de aumentos 

de preços dos insumos com a passagem do tempo. Isso pode ser explicado, uma vez 

que, à época do cálculo da estimativa de custos do produto não se realiza um contrato 

com os fornecedores de insumos, que os tornaria valor fixo como o preço da 
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encomenda, mesmo porque, nesse momento, não se tem certeza da conquista do pedido. 

Desta maneira, o tempo contribui para tornar o resultado da encomenda incerto.  

 

Objetivo da questão: conhecer o tempo de fabricação a fim de subsidiar as discussões 

a respeito dos resultados das encomendas. 

 

Tabela 21 - Tempo médio de fabricação das encomendas 

Respostas Média % Desvio 

padrão % 

Mediana % 

Menor que 6 meses 72,5 36,2 87,5 

Maior que 6 meses e menor que 12 meses 18,3 25,4 11,5 

12 meses ou mais 9,2 25,1 0 

TOTAL 100   

 

As encomendas com tempo de fabricação menor que seis meses destacam-se, em 

média, com 72,5%. É importante frisar, porém, que cada empresa apresenta uma 

combinação própria de encomendas com diferentes prazos. Quatro das empresas 

possuíam em sua carteira apenas encomendas cuja fabricação exigia tempo inferior a 

seis meses, enquanto uma delas contava com 80% de projetos com duração de 12 meses 

ou mais. 

 

Conforme Corrêa e Gianesi (1996, p. 48), quanto mais distante no futuro for a 

ocorrência dos eventos, piores são as previsões. Se o ciclo de produção é mais curto, é 

provável que as previsões feitas para um futuro mais próximo tenham melhor qualidade, 

resultando em decisões melhores e necessitando de menos ações corretivas. 

 

Observa-se que, em média, 72,5% das encomendas têm tempo de fabricação 

inferior a seis meses, tempo este que pode ser caracterizado como um futuro próximo. 

Desse modo, conforme Corrêa e Gianesi (1996), necessitam menos atenção gerencial 

consumindo menos recursos da organização, comparativamente às encomendas de prazo 

superior, porém, isso não as torna imunes aos efeitos dos aspectos temporais aludidos, 

trazendo conseqüências ao resultado das encomendas. 
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Questão 4.2. Tempo médio que os materiais, peças e componentes adquiridos 

especificamente para uma encomenda aguardam para serem consumidos. 

 

De acordo com Corrêa e Gianesi (1996, p. 48), o “material que passa rápido pelo 

sistema produtivo não pode gastar muito tempo na forma de estoque em processo, 

esperando para ser processado”. Material esperando para ser processado não agrega 

valor ao produto, significa capital parado, acarretando custos desnecessários. Como 

benefícios de menos estoques, além da redução de custos, incluem-se definir melhor 

aqueles problemas mascarados por estoques elevados, podendo levar à sua solução com 

a conseqüente melhora do processo como um todo. 

 

Desse modo, a redução de estoques pode ser vista como redução de custos. No entanto, 

esta condição, na produção sob encomenda se contrapõe à necessidade de garantir a 

pontualidade de entrega. A manutenção de estoques em níveis baixos poderia tornar-se 

uma política arriscada, pois os produtos têm características peculiares, sendo fabricados 

esporadicamente ou uma única vez. A existência de estoques (em processo) constitui 

uma proteção contra estes riscos. Contribui também para a formação de estoques o fato 

que estas empresas iniciam algumas atividades, como compras de determinados 

materiais diretos, antes mesmo de concluir os projetos dos produtos. 

 

Objetivo da questão: diante do paradoxo da necessidade de reduzir estoques para 

reduzir custos e ter estoques para manter a pontualidade, busca-se verificar o tempo 

médio durante o qual os materiais específicos de uma encomenda ficam estocados até o 

seu consumo. 
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Tabela 22 - Tempo médio de estocagem de materiais 

Tempo médio Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

7 dias 1 10 

10 dias 1 10 

12 dias 1 10 

15 a 60 dias 1 10 

30 dias 5 50 

60 dias 1 1 

TOTAL 10 100 

 

As respostas apontam que os estoques destas empresas variam de sete a sessenta 

dias. O tempo mais comum, ou moda, para 50% da amostra, é de 30 dias. Este tempo 

pode ser considerado demasiadamente longo diante das tecnologias de gestão de tempo 

relacionadas aos estoques de materiais, porém, válido em situação de produção sob 

encomenda. 

 

Costa (1996, p. 55-124) analisou as tecnologias de gestão de tempo, nas quais 

são abordados os problemas relacionados aos estoques. O MRP (Material Requirements 

Planning – Planejamento das Necessidades de Material) é uma dessas tecnologias. 

Trata-se de uma técnica de gestão de materiais que viabiliza o cálculo das quantidades 

(quanto) e momentos (quando) em que se fazem necessários os materiais. 

 

A lógica do “quanto” de materiais parte da demanda dos produtos finais, e o 

cálculo do “quando” toma por base as datas de entrega do produto final deduzindo-se os 

tempos estimados de fabricação até a identificação das datas em que devem ser feitas as 

compras. 

 

A idéia central do MRP é a concepção de um plano para aquisição dos materiais 

de modo que estejam disponíveis no momento em que serão usados. Embora válido em 

sistemas de produção repetitiva, ganha contornos que tornam difícil sua aplicação na 

produção sob encomenda, em que diferentes produtos são fabricados seguindo roteiros 

de fabricação distintos, situação esta que contribui para a ocorrência de tempos de 

espera para processamento. Desse modo, salienta Costa (1996, p. 71), diante da 
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variabilidade intrínseca ao contexto de produção sob encomenda, a estimativa 

antecipada dos tempos de produção (e o “quando” da aquisição dos materiais) 

transforma-se num autêntico jogo às escuras. 

 

O JIT (Just-in-time), outra tecnologia de gestão de tempo, pelo qual se instaura 

um fluxo contínuo de materiais através da fábrica estendendo-se até os fornecedores, 

tem sua aplicação eficiente em ambiente de produção com um fluxo contínuo de 

processamento em que os materiais são adquiridos no tempo certo para o seu 

aproveitamento. Costa (1996, p. 81) menciona que, embora a filosofia JIT venha sendo 

usada com sucesso em situações de produção repetitiva, há dificuldades de sua 

aplicação em empresas que competem com base na variabilidade de produção e a 

produção é pouco repetitiva. 

 

Questão 4.3. Volume médio de atividades subcontratadas (equivalente em número 

de horas de fabricação), que não foram previstas quando do cálculo da estimativa 

de custos do produto. 

 

Ao realizar a estimativa de custos são identificadas as atividades não executadas 

pelas empresas, requeridas para o produto, as quais necessitam ser subcontratadas. No 

entanto, dado o surgimento de gargalos nesse ambiente de produção, a subcontratação 

de outras atividades, não previstas inicialmente, se apresenta como alternativa a ser 

considerada, conforme constatou-se nas respostas à Questão 3.3. 

 

A subcontratação de atividades não previstas pode ser vista como custo ou 

benefício. Consiste em custo pois equivale a transferir para a empresa executora a 

margem de ganho que o fabricante teria naquela atividade e apresenta-se como 

benefício na medida em que é uma decisão tomada tendo em vista manter a 

pontualidade de entrega. 

 

Objetivo da questão: considerando que a subcontratação de atividades não previstas 

representa um fator que contribui para tornar incerto o resultado das encomendas, 

busca-se investigar o volume de sua ocorrência.  
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Tabela 23 - Volume médio de atividades subcontratadas não previstas 

Volume Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Entre 1% e 5% 6 60 

Aproximadamente 10% 2 20 

Desprezível 2 20 

TOTAL 10 100 

 

Dado que estas empresas vendem capacidade de produção, não é interessante, do 

ponto de vista de otimização do resultado, a transferência de atividades para terceiros. 

Como o custo de transformação representa 49% do custo de fabricação (ver Questão 

5.6), e a maioria das empresas desta amostra transfere atividades para terceiros, pode-se 

dizer que este é mais um fator que contribui para as incertezas do resultado. 

 

Questão 4.4. A empresa realiza análise dos motivos que levaram a discrepâncias 

entre o número de horas orçadas e o número de horas trabalhadas, das 

encomendas encerradas? 

 

Conforme Zaccarelli (1975, p. 263), o “controle do plano de fabricação é feito 

com base nas comparações entre os trabalhos programados e os trabalhos realizados”. 

No caso de produção contínua, esta comparação pode ser feita em termos de unidades. 

Salienta o autor que, nos casos em que a produção é muito diversificada – caso da 

produção sob encomenda – a comparação só pode ser feita em termos da relação entre o 

número de horas aplicadas nos trabalhos realizados e o número de horas previstas para 

os mesmos. 

 

Devido à natureza das empresas que produzem sob encomenda, esta relação 

assume grande relevância, tanto para avaliar o desempenho das áreas de produção como 

para subsidiar a estimativa de horas para as próximas encomendas. 

 

Objetivo da questão: verificar se as empresas identificam e analisam os motivos que 

determinam as diferenças entre o número de horas orçadas e o número de horas 

trabalhadas e quais medidas corretivas são tomadas na presença de discrepâncias. 



 133
 

 Tabela 24 - Análise dos motivos e medidas corretivas quanto a discrepâncias entre 

horas orçadas e trabalhadas 

Discrepância  Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 
Relativa % 

Observações 

5% 2 20  

10% 1 10  

Não faz 6 60 • Duas empresas não realizam a análise por 

encomenda, mas no conjunto das 

encomendas encerradas se a margem bruta 

da empresa cai. 

• Duas empresas não realizam esta atividade, 

pois, segundo os gestores, a relação custo x 

benefício não é vantajosa.  

• Uma empresa respondeu realizar esta 

análise somente quando percebe que 

ocorrem discrepâncias acentuadas nos 

resultados das encomendas, em torno de 

20%. 

• Uma empresa respondeu que não realiza 

esta análise, pois, incorpora nas horas 

orçadas um “fator de ajuste” para cobrir 

eventuais variações. 

Não ocorre 1 10 • Esta empresa respondeu que realiza 

acompanhamento mensal a fim de detectar 

possíveis variações, tendo em vista que 

80% de suas encomendas ultrapassam o 

período de um ano para serem fabricadas. 

TOTAL 10 100  

 

Embora “vendam” horas de fabricação, de modo geral, as empresas desta 

amostra não realizam um acompanhamento sistemático entre as horas trabalhadas das 

atividades executadas durante o processo de fabricação com as horas orçadas para estas 

atividades.  
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O confronto, quando realizado, ocorre após a conclusão da encomenda com o 

intuito de compreender as “macro” variações, verificar se as mesmas são decorrentes de 

problemas constatados durante a produção e também, para avaliar o desempenho das 

áreas de produção, bem como a eficácia com que a estimativa de custos do produto foi 

realizada. 

 

É interessante destacar a visão de dois gestores quando relataram que não se preocupam 

em administrar uma encomenda individual, mas ter o controle do conjunto das 

encomendas em carteira. Neste caso, o controle resulta da sensibilidade dos gestores 

sobre o comportamento do resultado global da empresa. Se o resultado diminui buscam 

identificar a encomenda responsável e compreender as causas. 

 

Questão 4.5. A empresa realiza análise dos motivos que levaram a discrepâncias 

entre a quantidade orçada dos principais materiais e a quantidade consumida, das 

encomendas encerradas? 

 

Objetivo da questão: esta questão complementa a linha de investigação da Questão 

4.4, questionando os motivos que determinam discrepâncias entre a previsão de 

consumo e o consumo efetivo dos materiais. 
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Tabela 25 - Análise dos motivos para discrepâncias  entre quantidade orçada e 

utilizada de materiais 

Discrepância Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

 

Observações 

5% 3 30  

10% 1 10  

Não faz 5 50 • Duas empresas não realizam a análise por 

encomenda e sim, no conjunto das 

encomendas encerradas se a margem 

bruta da empresa cai. 

• Duas empresas responderam não realizar 

esta atividade, pois a relação custo x 

benefício não compensa. 

• Uma empresa respondeu que não realiza 

esta análise, pois, incorpora nos materiais 

orçados um “fator de ajuste” para cobrir 

eventuais variações. 

Não ocorre 1 10 • Esta empresa respondeu que realiza 

acompanhamento mensal a fim de 

detectar possíveis variações, tendo em 

vista que 80% de suas encomendas 

ultrapassa o período de um ano para 

serem fabricadas. 

TOTAL 10 100  

 

As respostas fornecidas para esta questão permitem avaliações semelhantes às 

respostas à Questão 4.4. 

 

Questão 4.6. Porcentual de encomendas concluídas no prazo contratual. 

 

A confiança do cliente em relação ao cumprimento do prazo de entrega pode ser 

uma arma competitiva importante. Dependendo dos objetivos e pressa do cliente, Pires 

(1995, p. 62) diz que pode se sobrepor à questão do custo e da qualidade. 
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Nesta mesma linha de raciocínio, Costa (1996, p. 223) afirma que, num processo 

de concorrência em que o produto é integrante de um projeto maior, a confiança que o 

cliente tem em que a entrega do produto será feita em obediência ao prazo estabelecido 

é considerado um diferencial de competitividade. 

 

Isto é importante para que o projeto do cliente não seja prejudicado pela entrega 

em atraso de um equipamento. Nesse sentido, Slack (1993, p. 70) afirma que os clientes 

valorizam a confiabilidade de entrega do fornecedor porque a sua própria confiabilidade 

interna assim o requer. 

 

Objetivo da questão: investigar o cumprimento do prazo contratual, tendo em vista a 

importância que este fator assume para o cliente e para a empresa, que além de 

conquistar a confiança do cliente, minimiza no resultado das encomendas, os efeitos dos 

custos financeiros e outras penalidades decorrentes do não cumprimento do prazo de 

entrega. 

 

Tabela 26 - Porcentual de encomendas concluídas no prazo contratual 

Cumprimento do prazo contratual  

65% 80% 85% 90% 95% 100% 

Total de 

Empresas 

Freqüência Absoluta 1 1 1 2 3 2 10 

 

Embora a questão da pontualidade seja crucial para os clientes e tenha o poder 

de ser benéfica para a empresa, oito empresas da amostra não concluem as encomendas 

nos prazos combinados. 

 

Esta situação parece não perturbar as empresas pesquisadas, como pode se 

observar nas respostas à Questão 6.10, em que os gestores colocam o cumprimento do 

prazo contratual na quarta posição dentre os fatores que consideram ser determinantes 

para os clientes decidirem pelo fornecedor ao contratar uma encomenda. Isso leva a crer 

em algum mecanismo regulador neste mercado pelo qual os clientes determinam um 

prazo de entrega anterior ao momento em que o equipamento seria instalado em sua 

planta, de modo a compensar possíveis atrasos dos fornecedores. 
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Considerando-se válido este argumento, o cliente se beneficia de cláusulas 

contratuais que apenam o atraso ao passo que o fabricante, além incorrer em multas, 

arca com os custos financeiros dele decorrentes. 

 

6.4.5 Sistema de Acumulação de Custos 

 

A literatura descreve que, enquanto a Contabilidade Financeira sofre influências 

de autoridades reguladoras que estabelecem padrões contábeis e fiscais, a Contabilidade 

Gerencial se ajusta às necessidades dos gestores, ficando livre para fixar critérios de 

procedimentos. 

 

No entanto, conforme salienta Horngren (1985, p. 13), “as organizações muitas 

vezes carregam o peso de um sistema criado em resposta às exigências legais [...]”, 

limitando desta forma, as informações fornecidas aos gestores. 

 

Esta situação é descrita por Parisi (1995, p. 41) ao referir-se às críticas feitas por 

estudiosos da área contábil quanto ao uso da Contabilidade na empresa. Estudando os 

trabalhos de autores como Kaplan, Catelli e Guerreiro, Parisi (1995) chega às seguintes 

conclusões: 

 

1. um sistema de informação de Contabilidade Financeira não atende às 

necessidades informativas do usuário interno (gestor); e  

2. os sistemas de informação gerenciais estão intimamente relacionados com a 

Contabilidade Financeira, sendo este o principal fator da perda de relevância 

da informação contábil nas empresas. 

 

Essas críticas concentram-se basicamente no sistema de custos com o uso do 

custo histórico e do método de custeio empregado, Custeio por Absorção. 

 

Ainda segundo Parisi (1995, p. 42), “O que norteia as críticas [...] é a questão da 

relevância da informação. [...] um sistema de informações gerenciais influenciado por 

princípios e convenções adotados na Contabilidade Financeira acaba não observando as 

características do modelo decisório dos gestores”. O que se depreende pelo exposto é 
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que os procedimentos empregados pela Contabilidade Financeira não são suficientes 

para produzir informações aos gestores.  

 

Mesmo a Contabilidade Gerencial não está imune às críticas. Souza (2001, p. 

28) afirma “o que se tem como consenso é que, a fim de que possa efetivamente 

cumprir seu papel, deve ela estar permanentemente atualizada com instrumentos que 

direcionem decisões condizentes com o ambiente operacional [...]”. 

 

O ambiente operacional descrito por Souza (2001, p. 28) refere-se à nova forma 

de competição, tanto em nível doméstico como mundial, a que as empresas estão 

sujeitas. Não oferecendo informações gerenciais adequadas a este ambiente, a 

Contabilidade Gerencial, que agora o autor chama de tradicional, passa a ser objeto de 

severas críticas. 

 

Os críticos observam que as mesmas práticas de Contabilidade Gerencial que 

foram desenvolvidas há mais de vinte ou trinta anos, quando a realidade competitiva era 

bastante diferente da atual, continuam sendo utilizadas. Johnson e Kaplan (1996, 

prefácio), assim se manifestam a respeito: 

 

Os sistemas de contabilidade gerencial das corporações são inadequados para a realidade 
atual. Nesta era de rápida mudança tecnológica, de vigorosa competição global e 
doméstica e de uma enorme expansão da capacidade de processamento das informações, 
os sistemas de Contabilidade Gerencial estão deixando de fornecer informações úteis e 
oportunas para as atividades de controle de processos, avaliação do custo dos produtos e 
avaliação de desempenho dos gestores. 

 

Em face das considerações acima expostas, este grupo de questões buscou 

investigar o sistema de custo e alguns procedimentos utilizados para tratar os efeitos da 

inflação, entregas em atraso e acumulação dos custos durante o período de fabricação.  
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Questão 5.1. O sistema de apuração de custos gerencial (informações de uso 

interno) é o mesmo utilizado para fins legais (informações para uso externo)? 

 

Objetivo da questão: em razão das críticas efetuadas à Contabilidade, notadamente à 

Contabilidade de Custos baseada no Custeio por Absorção para gerar informações para 

tomada de decisões, busca-se, com esta questão, verificar se as empresas aplicam outros 

conceitos de mensuração que não aqueles derivados da contabilidade financeira, no 

sistema de acumulação de custos. 

 

Tabela 27 - Coincidência do sistema de apuração de custos gerencial e para fins 

legais 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 9 90 

Não 1 10 

TOTAL 10 100 

 

Apesar das críticas à Contabilidade serem formuladas com base em sólidas 

argumentações e mesmo os gestores reconhecerem que o sistema de custos derivado dos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade apresenta falhas como sistema de 

informação, tais sistemas continuam sendo utilizados pela maioria das empresas 

pesquisadas. 

 

Diante desta contradição, é justo acreditar que os gestores desenvolvem 

mecanismos subjetivos, à margem da contabilidade, que permitem “adequar ao seu 

modelo decisório” as informações contábeis, veja, por exemplo, as respostas às questões 

2.6 e 6.4. 

 

É oportuno destacar que a empresa que assinalou não utilizar o mesmo sistema 

contábil tem como diferença principal, entre o sistema de apuração de custos gerencial e 

fiscal, a forma de determinar o custo de transformação. Enquanto para fins legais 

considera os custos incorridos nos meses de execução das encomendas, para fins 

gerenciais considera o mesmo custo utilizado quando da estimativa de custos do 
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produto, não imputando às encomendas, desse modo, variações sazonais dos custos de 

transformação. Nesta empresa, o custo dos materiais apropriados às encomendas é o 

mesmo para as duas finalidades.  

 

Questão 5.2. Qual o procedimento empregado para apropriação dos custos fixos e 

das despesas administrativas e de vendas nas encomendas? 

 

É clássica a classificação dos custos em fixos e variáveis bem como o tratamento 

dado aos mesmos. Quanto às despesas administrativas e de vendas − consideradas 

despesas operacionais − não são apropriadas aos produtos, sendo levadas ao Resultado 

do Período. Estes tratamentos são conseqüência do método de custeio utilizado: Custeio 

por Absorção ou Custeio Variável. 

 

Quando do planejamento da pesquisa havia a possibilidade de que participassem 

da amostra empresas que utilizam o método de Custeio por Absorção e Variável, os 

quais prescrevem tratamento diferenciado para os custos fixos e as despesas 

operacionais variáveis. 

 

Ressalta-se que o tratamento dado às despesas merece uma reflexão quanto ao 

aspecto temporal de sua ocorrência em confronto com a realização da receita. 

 

Despesas são consideradas gastos para realizar receitas. Martins (2000, p. 26) 

diz que despesa compreende bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para 

a obtenção de receitas. Para Horngren et al. (2000, p. 27), “as despesas operacionais são 

todos os outros gastos que contribuem para geração de receita que não sejam os custos 

das mercadorias vendidas”. Neste caso, os autores estão se referindo às despesas 

administrativas e despesas de vendas. 

 

Se despesas são gastos para gerar receitas, os custos dos produtos vendidos 

configuram-se em despesas, uma vez que os mesmos são consumidos diretamente na 

geração da receita e são a ela associáveis. Quanto às despesas administrativas e de 

vendas, em uma demonstração de resultados, tal associação, como ressalta Iudícibus 
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(2000, p. 58), é mais de ordem prática do que uma precedência no tempo de uso dos 

recursos. 

 

De acordo com Iudícibus (2000, p. 59), as despesas operacionais são ativos 

consumidos no esforço de produzir receitas. No entanto, muitas vezes uma empresa 

aufere uma receita num dado momento quando o esforço para produzir esta receita 

ocorreu em momento anterior. Esta situação é típica nas empresas que produzem sob 

encomenda, cujos esforços para obter um pedido, no presente, são imputados às 

encomendas que demandaram esforços para conquistá-las no passado. 

 

Objetivo da questão: verificar qual é o tratamento dado aos custos fixos e às despesas 

operacionais. 

 

Tabela 28 - Procedimento para apropriação dos custos fixos  

 

Tratamento 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Incorporado à taxa do custo-hora 8 80 

Incorporado às Despesas Administrativas 2 20 

TOTAL 10 100 

 

As respostas ao questionamento sobre o tratamento dado aos custos fixos 

evidenciam que a maioria das empresas realiza a apropriação às encomendas por 

intermédio de rateios. Este procedimento não permite ao gestor a controlabilidade dos 

elementos de custos correspondentes, da contribuição que cada encomenda proporciona 

para a cobertura dos custos fixos que poderiam ser objetivamente identificados com as 

mesmas, assim como para a cobertura dos custos fixos gerais e para o resultado da 

empresa.  
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Tabela 29 - Procedimento para apropriação de Despesas Administrativas e de 

Vendas 

 

Tratamento 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Apropriadas às Encomendas aplicando um fator 

sobre o custo de fabricação 

6 60 

Apropriadas às Encomendas aplicando um fator 

sobre o valor da receita 

1 10 

Não são apropriadas às encomendas, sendo 

levadas ao resultado 

3 30 

TOTAL 10 100 

 

As respostas sobre o tratamento dado às despesas administrativas e despesas de 

vendas revelam que: 

• Seis empresas as apropriam mensalmente às encomendas, procedimento este, 

que se aproxima do método de Custeio Pleno 38.  

• Uma empresa as incorpora aos custos das encomendas, quando de sua 

conclusão, aplicando um percentual sobre o valor da receita. 

• Três empresas levam-nas ao resultado do período. 

 

A apropriação das despesas conforme demonstra a pesquisa faz com que 

encomendas de custo elevado ou preço elevado absorvam parcela maior destas 

despesas, comparativamente a outras encomendas de custos e preços menores. Este 

procedimento acaba por mascarar o resultado efetivo das encomendas. 

 

No entanto, quaisquer dos procedimentos utilizados pelas empresas se 

aproximam da percepção oferecida por Iudícibus (2000), quando diz tratar-se mais de 

ordem prática do que uma precedência no tempo do uso dos recursos. 

 

                                                 
38 O Custeio Pleno caracteriza-se pelo princípio básico de que os produtos devem receber uma parcela correspondente 
aos recursos totais consumidos pela empresa, sejam eles ocorridos no ambiente de fabricação ou fora dele. 
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Questão 5.3. Aplica-se algum critério especial para tratar os efeitos da inflação nos 

custos e receitas acumulados nas encomendas? 

 

A variação do poder de compra da moeda deve ser considerada para que seu 

impacto não distorça a comparação dos resultados realizados com os resultados 

previstos das encomendas. A questão dos efeitos da inflação nos valores oriundos da 

Contabilidade vem sendo tratada há algum tempo tanto por autores brasileiros como de 

outros países. Crozatti (2002, p. 46) menciona que “Para melhor eficácia na mensuração 

e avaliação de desempenho, percebe-se a necessidade da correta mensuração dos objetos 

e eventos que, além de amenizar o efeito da inflação nos relatórios, indiquem o 

resultado eventualmente obtido com este fenômeno econômico”. 

 

Na presença de inflação, a acumulação de custos e adiantamentos de receitas a 

valores históricos não permite a comparabilidade do custo orçado e da receita prevista 

com os respectivos valores acumulados das encomendas. Martins (2000, p. 39) assim se 

manifesta a esse respeito: “Quando se acumulam custos de dois, três ou mais meses para 

se fabricar um produto, tem-se no puro custo histórico um instrumento paupérrimo de 

informações”. Segundo o autor, “o correto, tecnicamente, seria transformar esses 

diversos custos originados em momentos diferentes em quantidades de moeda 

constante”, salientando o autor, “que é a mesma coisa que se efetuar a correção desses 

valores”. Os comentários e sugestões de Martins são válidos também para os 

adiantamentos de receitas. 

 

Objetivo da questão: investigar se, adicionalmente às práticas contábeis tradicionais 

(uso de custos históricos / valores reais), os gestores desenvolvem mecanismos que 

permitam identificar os efeitos da inflação nos resultados das encomendas. 
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Tabela 30 - Uso de critérios especiais para tratar os efeitos da inflação nos custos e 

receitas 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 2 20 

Não 8 80 

TOTAL 10 100 

 

Embora dois gestores responderam adotar algum procedimento para tratar os 

efeitos da inflação, a maioria das empresas (80%) não considera nenhum procedimento 

especial nesse sentido, o que representa uma perda da qualidade da informação, 

sugerindo que o impacto desta variável tem pouca significância para os gestores dessas 

empresas, ou, conforme mencionamos na análise da resposta 5.1, que os gestores 

desenvolvem mecanismos subjetivos, à margem da contabilidade, que permitem 

“adequar ao seu modelo decisório” as informações contábeis e, assim, “compensar” os 

efeitos da variação do poder de compra da moeda. 

 

Questão 5.4. Ao encerrar uma encomenda em data anterior ou posterior ao prazo 

de entrega contratual, evidenciam-se os efeitos financeiros no resultado da 

encomenda? 

 

Pelo fato do preço contratual não sofrer reajustes em intervalos inferiores a doze 

meses, uma entrega antecipada em relação ao prazo prometido proporciona um ganho 

financeiro ao adiantar o recebimento, além de reduzir o tempo de exposição deste valor 

aos efeitos da inflação, bem como dos custos. Efeito oposto proporciona uma entrega 

posterior ao prazo contratual.  

 

Objetivo da questão: investigar se o resultado das encomendas contempla os efeitos 

provocados por uma entrega antecipada ou em atraso. 
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Tabela 31 - Análise dos efeitos financeiros de antecipação ou atraso da entrega 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 1 10 

Não 9 90 

TOTAL 10 100 

 

A maioria das empresas respondeu efetuar entregas em atraso (Questão 4.6). 

Embora estas entregas em atraso penalizem as empresas pelos efeitos da inflação, os 

mesmos não são evidenciados no resultado das encomendas, do mesmo modo que os 

benefícios de uma antecipação, reduzindo desse modo, a qualidade da informação. 

 

Questão 5.5. Realiza-se o controle dos custos acumulados em todo o período de 

fabricação das encomendas, comparando o real com o estimado? 

 

A estimativa de custos é o referencial empregado para medir e monitorar o 

desempenho dos custos da encomenda, e o controle dos custos visa à garantia que a 

encomenda seja concluída conforme os custos estimados.  

 

O controle de custos, de acordo com o PMBOK – Project Management Body of 

Knowledge (2000, p. 90-91) está associado a: (a) influenciar os fatores que determinam 

mudanças no orçamento a fim de assegurar que estas sejam benéficas; (b) determinar 

que o orçamento foi alterado; e (c) gerenciar as mudanças reais quando e se ocorrerem.  

 

Para isso, o controle dos custos inclui: 

 

• monitorar o desempenho do custo para detectar e entender as variações em 

relação ao planejado; 

• assegurar que todas as mudanças apropriadas estão devidamente registradas no 

orçamento; 

• informar as partes envolvidas afetadas sobre as mudanças; 

• atuar no sentido de manter os custos esperados dentro de limites aceitáveis;  
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• evitar que mudanças incorretas, indevidas ou não autorizadas sejam incluídas no 

orçamento. 

 

Dessa forma, o gerenciamento dos custos incorridos, associados aos recursos 

físicos consumidos, devem estar relacionados aos custos estimados para os recursos 

físicos consumidos, evitando que mudanças incorretas, indevidas ou não autorizadas 

sejam incluídas no orçamento.  

 

Objetivo da questão: tendo investigado se as empresas exercem o controle físico da 

produção realizada comparativamente à prevista durante o período de fabricação 

(Questão 3.5), busca-se conhecer se, adicionalmente, realizam os correspondentes 

controles de custos. 

 

Tabela 32 - Controle de custos reais acumulados em relação aos previstos 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 5 50 

Não 5 50 

TOTAL 10 100 

 

Metade da amostra respondeu que não realiza esse controle. A outra metade, que 

afirmou realizá-lo, estabelece o custo estimado como o custo máximo permitido, e, 

neste caso, o controle consiste em comparar os custos acumulados a este custo, sem, no 

entanto, associar as atividades que determinaram estes custos com as atividades que 

deveriam ter sido realizadas. 

 

Questão 5.6. Composição do custo da divisão fabril. 

 

Conforme tratado ao longo desta tese, as empresas que produzem sob 

encomenda podem ser consideradas empresas que “vendem” horas para a fabricação de 

um produto específico requerido pelo cliente. Por outro lado, dada a sua elevada 

qualificação no setor de produção sob encomenda, a mão-de-obra costuma ser mantida 
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mesmo na ocorrência de flutuações de demanda, podendo ser, desse modo, 

caracterizada como custo fixo. 

 

Objetivo da questão: conhecer como são aplicados os recursos demandados pelas 

atividades de produção representa uma informação de fundamental importância para a 

eficácia da gestão dessas empresas. Diante disso, busca-se conhecer a participação 

percentual de cada elemento componente dessa estrutura no âmbito das empresas que 

formam a amostra. 

 

Tabela 33 - Composição do custo da divisão fabril 

Composição do Custo de Fabricação Média % Desvio 

Padrão % 

Mediana % 

Materiais, peças, componentes e 

subcontratações 

51 14,1 52,5 

Mão-de-obra direta 30 9,1 30 

Custos indiretos 19 11,0 17,5 

TOTAL 100   

 

A composição dos custos mostra-se ligeiramente diferenciada entre as empresas, 

sendo que a participação de materiais, peças, componentes e subcontratações varia entre 

35 e 75% e a mão-de-obra direta, no intervalo de 10 a 40%. 

 

Ressalta-se que, para análise desta tabela, duas empresas responderam que os 

custos fixos, considerados custos indiretos, são agregados às despesas administrativas, o 

que sugere uma participação um pouco maior para os custos indiretos. Desse modo, 

evidencia-se uma representação equilibrada entre os custos dos materiais diretos 

consumidos pelas encomendas e os custos de transformação (mão-de-obra direta e 

custos indiretos). 

 

É de aceitação geral que a mão-de-obra direta, como conseqüência dos avanços 

tecnológicos verificados no ambiente de fabricação, vem gradativamente tendo sua 

participação reduzida no custo dos produtos. Conforme Moore e Creese (1990, p. 18), a 

“mão-de-obra direta vem reduzindo sua percentagem dos custos de manufatura de uma 
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empresa, constituindo menos que quinze por cento, atualmente”. Esta constatação é 

também objeto do artigo publicado no Boletim IOB – Temática Contábil e Balanços, 

(BOL. 11/94, p. 80), o qual menciona que, em média, os custos da mão-de-obra direta 

têm participação abaixo dos 25%, sendo freqüentes os casos em que essa participação se 

situa na faixa de 8% a 12% dos custos totais de produção. 

 

Referindo-se à participação do custo da mão-de-obra dentro da manufatura, 

Drucker (1998, p. 202) descreve que “Hoje em dia, porém, uma fábrica na qual o custo 

de mão-de-obra direta é 25 por cento é uma rara exceção”. 

 

Esta tendência é confirmada em pesquisa recentemente realizada por Souza 

(2001, p. 134), cuja amostra evidencia que os custos da mão-de-obra direta representam 

6,7% dos custos de fabricação. No entanto, não é o que se observa na maioria das 

empresas pesquisadas. 

 

Conforme mencionado, a mão-de-obra para estas empresas assume a característica de 

custo fixo, decorrendo daí, todas as críticas relacionadas ao tratamento dado a estes 

custos. No caso desta amostra, os custos fixos são apropriados às encomendas com o 

uso de rateios ou incorporados às despesas administrativas, tal como descrito na questão 

5.2. 

 

6.4.6 Questões Gerais 

 

O êxito empresarial pode ser caracterizado pelo cumprimento, da melhor forma 

possível, daquilo que se objetiva. O entendimento de como o êxito é alcançado, no 

entanto, varia conforme as percepções e referências das pessoas a esse respeito. 

Guerreiro et al. (2001, p. 5) realizaram um extenso trabalho, no qual uma das premissas 

assumidas é que os indivíduos se comportam orientados pelas suas crenças e valores. 

Por vezes, o êxito é alcançado a partir de decisões que os gestores tomam, a partir de 

suas percepções, outras vezes, apoiados por ferramentas de gestão adequadas. 

 

No âmbito deste trabalho, o êxito pode ser considerado como o resultado da 

empresa, conseqüência dos resultados gerados pelas encomendas. Esses resultados, por 
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sua vez, adquirem diferentes dimensões, dependendo do método de custeio utilizado e 

dos conceitos de mensuração empregados. 

 

Guerreiro et al. (2001, p. 5) assumem que o método de Custeio por Absorção 

gera informações inadequadas para a análise de rentabilidade no âmbito empresarial. 

Conforme Guerreiro et al. (2001, p. 5), inúmeros autores da área de custos e 

contabilidade gerencial consideram que a rentabilidade dos produtos deve estar 

fundamentada em informações baseadas no método de Custeio Variável com utilização 

do conceito de Margem de Contribuição e custos fixos identificados. Para esse autores, 

o uso do método de Custeio por Absorção conduz à tomada de decisões incorretas. 

 

Os argumentos descritos por Guerreiro et al. (2001, p. 5), pertinentes ao âmbito 

desta tese, dizem respeito à utilização de conceitos de mensuração econômica como 

meio de gerar informações adequadas e que levem a decisões corretas. 

 

Neste sentido, este grupo de questões buscou investigar, basicamente, se as 

empresas fazem uso dos conceitos de mensuração econômica e se, na visão dos 

gestores, o emprego destes conceitos no processo de mensuração possibilitaria a tomada 

de decisões eficazes. 

 

Salienta-se que algumas questões deste grupo, cujas respostas, em tese, seriam 

previsíveis, foram formuladas a fim de servir de preparação para a questão que objetiva 

identificar a visão dos gestores acerca dos conceitos de mensuração econômica.  

 

Questão 6.1. Na formação do preço de venda a prazo, qual a taxa de juros 

considerada sobre o preço a vista? 

 

As operações realizadas com prazo de recebimento são adicionadas, sobre as 

operações a vista, de um valor de juro, calculado por uma taxa que reflita a condição da 

empresa estar capitalizada ou não. Estando capitalizada, o juro deve corresponder ao 

benefício que uma aplicação alternativa proporciona à empresa (custo de oportunidade). 

Contrariamente, deve corresponder ao custo de captação desse recurso no mercado. 
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Objetivo da questão: investigar o parâmetro empregado pelas empresas para 

determinar o cálculo dos juros nas vendas a prazo. 

 

Tabela 34 - Taxa de juros nas vendas a prazo 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Taxa de juros praticada pelo mercado, quando da 

realização de empréstimos 

2 20 

Taxa de juros pela qual o mercado remunera as 

aplicações financeiras 

4 40 

Outras formas 39 1 10 

A empresa não considera 3 30 

TOTAL 10 100 

 

Em consulta realizada pelo autor a uma grande instituição financeira com sede 

na cidade de São Paulo, constatou-se que, em média, a taxa de juros que remunera as 

aplicações financeiras de curto prazo, no mês de Janeiro/2003, situava-se em torno de 

1% ao mês, e a taxa de juros que o sistema financeiro praticava para empréstimos de 

curto prazo, ao redor de 5% ao mês. Observa-se que a remuneração de aplicações 

financeiras situa-se em nível muito inferior aos juros pagos para a realização de 

empréstimos.  

 

Desse modo, não incorporar juros pelo prazo de pagamento ou utilizar a taxa de 

aplicação em situação de falta de recursos financeiros ou taxa de captação na hipótese 

da empresa encontrar-se capitalizada, implica distorções para a definição do preço de 

venda a prazo. Desse modo, a adoção de uma ou outra taxa proporciona um impacto 

importante no preço de venda, podendo constituir-se em fator de desclassificação em 

uma concorrência, ou em caso de conquista, na realização do resultado da encomenda 

diferente daquele previsto. 

 

                                                 
39 Esta empresa respondeu que decide a taxa a ser utilizada após comparar a taxa de juros que o mercado remunera as 
aplicações financeiras com o custo financeiro dos principais fornecedores de materiais. 
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Dada a diversidade de procedimentos que as empresas adotam, como 

apresentado pela pesquisa, é justo acreditar que as mesmas desenvolvem práticas de 

proteção para o resultado como aquelas descritas na Questão 2.6. 

 

Questão 6.2. Para subsidiar a elaboração da proposta técnico-comercial ao cliente, 

é elaborado o fluxo de caixa da encomenda? 

 

De acordo com Assaf Neto e Silva (1997, p. 35), em contextos econômicos 

modernos de concorrência de mercado, exige-se das empresas maior eficiência na 

gestão financeira de seus recursos. Uma boa gestão dos recursos financeiros reduz 

substancialmente a necessidade de capital de giro, promovendo maiores lucros pela 

redução principalmente das despesas financeiras. 

 

Neste contexto, o fluxo de caixa permite, ao relacionar os ingressos e saídas 

(desembolsos) de recursos monetários em determinado período de tempo, prognosticar 

eventuais excedentes ou escassez de caixa, possibilitando ao gestor determinar o 

impacto provocado no resultado de uma encomenda e, assim, auxiliar na formação do 

preço de venda, bem como negociar a forma de pagamento com o cliente. 

 

Objetivo da questão: investigar se é elaborado o fluxo de caixa, e de que forma, como 

subsídio para a formação do preço de venda. 

 

Tabela 35 - Desenvolvimento de fluxo de caixa como subsídio à elaboração da 

proposta 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim, descontando para a data base do preço 2 20 

Sim, em valores orçados, sem descontar à 

data base 

4 40 

Não 4 40 

TOTAL 10 100 
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Como pode ser observado na questão anterior, são vários os procedimentos 

utilizados para a formação do preço de venda a prazo. Guerreiro e De Angelo (1999, p. 

34) mencionam que o preço a prazo deve gerar uma Margem de Contribuição 

equivalente à gerada pelo preço a vista.  

 

No contexto desta questão, acrescenta-se aos dizeres de Guerreiro e De Angelo 

(1999) que o fluxo de caixa do preço a prazo deve gerar uma Margem de Contribuição 

equivalente ao fluxo de caixa gerado pelo preço a vista. 

 

O fluxo de caixa, em que pese sua importância como auxiliar à formação de um 

preço para uma encomenda a ser entregue no futuro, não é elaborado por quatro 

empresas dessa amostra. Por outro lado, quatro empresas elaboram o fluxo de caixa sem 

considerar os aspectos temporais tanto para a receita como para os desembolsos de 

recursos que as encomendas demandam. Neste caso, o fluxo de caixa demonstra apenas 

os saldos históricos proporcionados pela encomenda, não determinando o custo ou a 

receita financeira correspondentes, o que prejudica a visão prognosticada por Guerreiro 

e De Angelo (1999). 

 

Questão 6.3. Em sua opinião, quando o resultado real de uma encomenda se 

distancia do resultado estimado, qual a contribuição dos motivos abaixo? 

 

Todas as encomendas são iniciadas com um resultado previsto. Mesmo que as 

empresas monitorem o consumo de recursos nas encomendas (Questão 3.5) e gerencie 

os custos (Questão 5.5) durante o período de fabricação, esse resultado previsto pode 

não se realizar em virtude de uma série de fatores, como aqueles citados nas respostas à 

presente questão. 

 

Objetivo da questão: identificar os fatores mais representativos que contribuem para 

que os resultados esperados das encomendas não se realizem. 
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Tabela 36 - Principais motivos para a diferença entre o resultado estimado e o real 

Respostas Média % Desvio 

padrão % 

Mediana %

Especificações incorretas do produto 

fornecidas pelo cliente 

19,5 28,6 10,0 

Deficiência do sistema de cálculo da taxa do 

custo-hora de fabricação 

7,5 6,8 7,5 

Deficiência no processo de estimar o número 

de horas de fabricação 

23,0 20,6 15,0 

Deficiência no processo de estimar as 

quantidades dos materiais 

10,0 5,8 10,0 

Atrasos no prazo de conclusão da encomenda 13,0 16,4 7,5 

Divergências entre os custos orçados e 

realizados de materiais, componentes e 

subcontratações 

25,5 29,2 15,0 

Outros motivos 1,5 4,7 0 

TOTAL 100   

 

Em termos da média, o fator mais destacado é a divergência entre os custos 

orçados e realizados de materiais, componentes e subcontratações. Cada empresa 

respondeu em que proporção os fatores apresentados colaboram para as diferenças entre 

o resultado real e o estimado. A combinação da importância de cada fator, porém, 

mostrou-se variada, com o fator em destaque, por exemplo, aparecendo em um intervalo 

de 5 a 100%.  

 

Este elevado grau de dispersão, mostrado pelos altos valores do desvio padrão 

em relação às médias, aliado à presença de valores extremos (100%), torna as médias 

pouco representativas como medida de tendência central. Por outro lado, a mediana, que 

não é afetada por valores extremos, confirma a posição dos dois principais fatores, 

apresentando, porém, o valor de 15%.  

 

Segundo os gestores, os principais fatores que contribuem para que o resultado 

previsto não se realize, são: 
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1. Discrepância entre os custos orçados e realizados de materiais, componentes e 

subcontratações. Ressalta-se que estes insumos representam 51% do custo de 

fabricação (Questão 5.6).  

 

Tal variação pode ser decorrência de fatores como: 

 

a. Os critérios empregados para valorizar esses insumos na estimativa de 

custos do produto (Questão 2.3). Neste cálculo, tanto se utilizam custos 

históricos, custos históricos corrigidos, como preço de mercado a vista e 

preço de mercado a prazo. Situação análoga ocorre com a apropriação 

dos custos nas encomendas, cujos valores dependem de negociações com 

os fornecedores, podendo ser representados por valor a vista ou a prazo, 

ou mesmo, valores com descontos. 

b. Que o preço desses insumos, quando da cotação para fins de cálculo da 

estimativa do custo do produto, normalmente são fornecidos com um 

limite de prazo para efetivação do pedido de compra. Ao não realizar um 

contrato de fornecimento neste momento, é provável que, quando da 

efetivação de sua compra, o fornecedor tenha efetuado atualizações no 

preço. 

 

2. Deficiência no processo de estimar o número de horas de fabricação. Ressalta-se 

o número de horas de fabricação, que constitui a principal base, tanto para 

estimativa como para apropriação do custo da mão-de-obra direta e dos custos 

indiretos de fabricação. Importante destacar que estes custos em conjunto, 

representam 49% do custo de fabricação (Questão 5.6). 

 

Como descrito na Seção 3.3, o cliente tanto pode fornecer o projeto como pode 

adquirir a elaboração do projeto e fabricação do produto. No segundo caso, a 

estimativa de custos do produto é realizada tendo por base um pré-projeto ou 

engenharia simplificada de um produto sendo que, às vezes, o cliente fornece 

apenas a descrição de como espera que o produto seja. 
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Em qualquer uma dessas situações, a estimativa de horas é feita sem realizar um 

estudo detalhado das atividades requeridas para as diferentes etapas de 

fabricação, sendo determinada a partir de uma visão ampla do projeto e, desse 

modo, sujeitando-se a erros. 

 

3. Especificações incorretas do produto fornecidas pelo cliente. 

 

Além das dificuldades citadas acima para fins de cálculo da estimativa de custos 

do produto, Souza et al. (2000b, p. 441) mencionam a falta de clareza nas 

especificações fornecidas pelos clientes, dificultando a atividade do estimador, 

sugerindo que “Algumas empresas contratantes, deixam deliberadamente 

lacunas em algumas especificações do produto para obter vantagem em um 

segundo momento”. 

 

Questão 6.4. Para avaliação do resultado final das encomendas, a contabilidade 

gerencial considera valores de mercado a vista para os principais materiais, peças, 

componentes e subcontratações? 

 

A premissa para que se possa realizar uma avaliação de resultado sem vieses, é 

que não se deve acumular custos de insumos adquiridos em diferentes datas, bem como 

nas condições de pagamentos a vista e a prazo.  

 

Objetivo da questão: investigar se as empresas empregam este procedimento de modo 

a identificar variações positivas ou negativas resultantes dos níveis de preços desses 

insumos nos resultados das encomendas. 

 

Tabela 37 - Consideração do valor de mercado a vista para avaliar o resultado 

final da encomenda 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 4 40 

Não 6 60 

TOTAL 10 100 
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Retomando a Questão 5.1, verifica-se que o sistema de apuração de custos 

gerencial se vale do mesmo sistema utilizado para fins legais. Naquela oportunidade, 

sugeriu-se que os gestores desenvolvem mecanismos para adequar as informações 

contábeis ao seu modelo decisório. 

 

Isso vem ao encontro da presente Questão, quando se investiga o uso de valores 

de mercado a vista para os principais insumos das encomendas. As respostas apontam 

que 40% das empresas desta amostra utilizam o valor de mercado a vista para os 

principais insumos, enquanto 60% não o fazem. 

 

Questão 6.5. Assinale sua percepção, conforme escala a seguir, se a adoção de um 

sistema que desse esse tratamento, permitiria melhor avaliação do resultado das 

encomendas: 

 

Conforme Catelli (1995, p. 3), a Contabilidade de Custos tradicional, 

fundamentada nos Princípios Fundamentais de Contabilidade voltados ao atendimento 

dos requisitos informativos formais, societários e fiscais, apresenta pouca relevância 

para o processo de tomada de decisões empresariais. 

 

Nesse sentido, o resultado de uma encomenda apurado com o uso do Custeio por 

Absorção e valorizando os insumos por custos históricos e valores a prazo, necessita ser 

analisado com muito cuidado, pois poderia estar condenando um resultado a ser 

pretensamente negativo, quando, na realidade, contribui para cobrir custos fixos e gerar 

resultados positivos para a empresa. 

 

Sob a ótica do Sistema de Gestão Econômica, para a mensuração correta do 

resultado, os insumos devem ser apropriados às encomendas pelos valores de mercado 

na condição a vista. 

 

De acordo com Guerreiro e De Angelo (1999, p. 34), “O Sistema de Gestão 

Econômica adota a premissa de que o mercado é o grande validador dos valores 

econômicos, ou seja, dos preços dos bens ou serviços consumidos ou produzidos”. 
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Assim, os valores econômicos dos insumos correspondem aos valores de mercado a 

vista dos bens na data de referência. 

 

Objetivo da questão: investigar a opinião dos gestores quanto ao uso desse conceito de 

mensuração econômica.  

 

Tabela 38 - Percepção quanto à eventual melhoria da avaliação do resultado das 

encomendas advinda do uso do valor de mercado a vista 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Concordo totalmente 4 40 

Concordo 4 40 

Nem concordo, nem discordo 0 0 

Discordo 2 20 

Discordo totalmente 0 0 

TOTAL 10 100 

 

As respostas dadas refletem a importância percebida pelos gestores, de que a 

adoção deste conceito contribui para melhorar a compreensão dos resultados das 

encomendas. A maioria (80%) dos gestores desta amostra concordam ou concordam 

totalmente e, quem discorda, ressalte-se, não discorda totalmente. 

 

Combinando estes dados com a questão anterior, em que 60% das empresas não 

consideram o valor de mercado a vista para os principais insumos quando da avaliação 

do resultado das encomendas, percebemos que, embora os gestores entendam que o 

emprego deste procedimento proporciona informações mais significativas para o seu 

modelo decisório, não o aplicam de forma ampla. 

 

Questão 6.6. A empresa avalia os resultados das encomendas pela Margem de 

Contribuição? 

 

Sendo possível identificar custos fixos por encomenda, tem-se que a Margem de 

Contribuição deve, primeiramente, cobrir estes custos fixos, e o conjunto de 
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encomendas deve proporcionar um montante de Margem de Contribuição suficiente 

para cobrir os custos fixos mais as despesas fixas comuns e ainda gerar o lucro. 

 

A apropriação dos custos fixos às encomendas, com o uso do Custeio por 

Absorção, pelo qual se obtém o lucro, faz com que o custo por encomenda dependa 

diretamente do nível de ocupação da fábrica e também dos critérios de rateios 

empregados, já que, dependendo da base de rateio escolhida, pode ser apropriado um 

valor diferente para cada encomenda, o que, em última instância, tornaria o seu lucro 

maior ou menor. 

 

Essa constatação é corroborada por Martins (2000, p. 203) ao afirmar que  

 
A alocação de Custos Fixos é uma prática contábil que pode, para efeito de decisão, ser 
perniciosa; por sua própria natureza, o valor a ser atribuído a cada unidade depende do 
volume de produção e, o que é muito pior, do critério de rateio utilizado. Por isso, 
decisões tomadas com base no “lucro” podem não ser as mais corretas. 

 

Assim, para tomada de decisões e como instrumento de avaliação, os gestores 

têm na Margem de Contribuição, uma informação mais adequada que o lucro. 

 

Objetivo da questão: esta questão foi elaborada, inicialmente, como apoio à próxima 

questão, e também para verificar se as empresas avaliam a efetiva contribuição das 

encomendas para a cobertura dos custos fixos, despesas operacionais e para a formação 

de seu resultado global. 

 

Tabela 39 - Avaliação do resultado das encomendas pela Margem de Contribuição 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 2 20 

Não 8 80 

TOTAL 10 100 

 

Observa-se pelas respostas que apenas duas empresas utilizam a Margem de 

Contribuição como instrumento avaliativo, empresas estas que fazem uso do Custeio 

Variável para determinação do custo-hora de fabricação (Questão 2.1). 
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Importante ressaltar que o significado de Margem de Contribuição é, muitas 

vezes, confundido com margem de lucro pelos gestores, situação esta constatada 

durante as entrevistas. Após assinalar a alternativa “sim”, houve a intervenção do 

entrevistador que efetuou uma breve explanação do conceito de Margem de 

Contribuição, permitindo a alguns gestores a mudança de alternativa, ficando assim em 

conformidade com outras questões relacionadas a esse assunto.  

 

A maioria das empresas, ao utilizar o Custeio por Absorção, tem por este método 

a identificação do lucro das encomendas, valores estes, conforme diversos autores, de 

pouca utilidade para fins decisoriais. 

 

Questão 6.7. Assinale sua percepção, conforme escala a seguir, se a adoção do 

método de Custeio Variável permitiria melhor avaliação do resultado das 

encomendas: 

 

Objetivo da questão: investigar se, na ótica dos gestores, a Margem de Contribuição 

permite melhor compreensão do resultado das encomendas, bem como a opinião dos 

gestores sobre este conceito de mensuração. 

 

Tabela 40 - Percepção quanto à melhor avaliação do resultado das encomendas 

advinda do uso do método de Custeio Variável 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Concordo totalmente 4 40 

Concordo 3 30 

Nem concordo, nem discordo 0 0 

Discordo 2 20 

Discordo totalmente 1 10 

TOTAL 10 100 

 

Como descrito na questão anterior, o conceito de Margem de Contribuição não é 

bem entendido por alguns gestores. Após exemplificar, durante as entrevistas, com uma 
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situação comparativa entre o método de Custeio por Absorção e o Variável diante da 

decisão de aceitar ou rejeitar um pedido especial, alguns gestores mudaram a decisão 

inicial de rejeitar (ver Seção 7.1.2). 

 

Retomando a Seção 5.1 sobre a origem do método de Custeio Variável, verifica-

se que J. N. Harris, que vivia sob um paradigma, acabou por criar uma nova solução. A 

nova metodologia permitiu a mudança do paradigma vigente. Por analogia, depreende-

se com as respostas à questão anterior, que ainda os gestores utilizam ferramentas que 

funcionam bem em um contexto em que a maioria pratica o mesmo paradigma. No 

entanto, as respostas à presente questão permitem supor que os gestores estão, de algum 

modo, propensos à mudança de paradigma. 

 

Questão 6.8. A empresa considera os conceitos de centros de lucro para avaliar o 

desempenho dos seus departamentos de produção? 

 

Conforme Figueiredo e Caggiano (1997, p. 215-216), o problema de controle em 

virtude do aumento do tamanho das organizações tem sido resolvido pela criação de 

estruturas organizacionais baseadas no conceito de divisões.  

 

Cada uma dessas divisões passa a ser responsável não apenas por custos, mas 

também por receitas e, portanto, por resultados. Daí, a denominação “centros de lucro”. 

Para isso, requer-se o estabelecimento de preços 40 para os produtos e serviços gerados 

por essas divisões. 

 

Salientam Figueiredo e Caggiano (1997) que esse processo de descentralização é 

fundamentado na crença de que o mesmo melhora a lucratividade das corporações, 

citando entre as razões para isso: 

 

• A responsabilidade pela tomada de decisão passa para os gestores situados no 

ponto de decisão; 

                                                 
40 Esses preços são denominados Preços de Transferência. Para a divisão que transfere o produto ou serviço, 
configura-se em receita, e para a divisão receptora, em custos. Assim, ao conjunto de atividades executadas por um 
centro de lucro são associados seus respectivos custos e receitas, cuja confrontação determina o seu resultado. 
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• Quanto maior o grau de liberdade que os gestores possuem, mais motivados 

estarão para alcançar os objetivos organizacionais e, em particular, as metas de 

lucro; 

• A oportunidade que se oferece de usar a informação contábil para medir a 

contribuição de cada divisão no cumprimento das metas de lucro também revela 

as áreas de fraqueza e pode sugerir possibilidade de aperfeiçoamento. 

 

Para Figueiredo e Caggiano (1997), as medidas contábeis convencionais de 

avaliação de desempenho, como o retorno sobre o capital empregado, podem ser úteis 

na avaliação financeira de cada divisão quando elas são completamente independentes 

umas das outras, no entanto, quando as atividades das divisões estão interligadas a 

ponto de a saída prever uma parte substancial do input de outra divisão, o uso de 

medidas contábeis tradicionais de avaliação de desempenho torna-se menos claro. 

 

Objetivo da questão: verificar se as empresas possuem mecanismos de avaliação do 

desempenho dos departamentos de modo a evidenciar a eficácia das decisões tomadas 

por seus gestores. 

 

Tabela 41 - Uso do conceito de centro de lucro para avaliação dos departamentos 

de produção 

Respostas Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Sim 6 60 

Não 4 40 

TOTAL 10 100 

 

As empresas que responderam afirmativamente esta questão tratam as divisões 

como áreas de negócios, aproximando-se dos conceitos de centros de lucro.  

 

No entanto, quando se discutiu, durante as entrevistas, o processo de avaliação 

de desempenho, com o uso do Preço de Transferência para produtos e serviços entre 

unidades, não se configurou que estas unidades correspondem a centros de lucro, pois a 
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avaliação de desempenho resulta da relação entre custos orçados e realizados pelas 

divisões, o que se caracteriza em centro de custo. 

 

Questão 6.9. Assinale sua percepção, conforme escala a seguir, se a adoção dos 

conceitos de centros de lucro permitiria melhor avaliação do desempenho dos 

departamentos. 

 

Objetivo da questão: verificar se na opinião dos gestores, a adoção dos conceitos de 

centros de lucro poderia contribuir para melhorar a eficácia dos departamentos e, 

conseqüentemente, o resultado das encomendas. 

 

Tabela 42 - Percepção quanto à eventual melhoria da avaliação de desempenho 

advinda do uso do conceito de centros de lucro 

 

Respostas 

Freqüência 

Absoluta 

Freqüência 

Relativa % 

Concordo totalmente 5 50 

Concordo 2 20 

Nem concordo, nem discordo 1 10 

Discordo 2 20 

Discordo totalmente 0 0 

TOTAL 10 100 

 

Observa-se que a maioria dos gestores (70%) está de acordo que a criação de 

centros de lucro contribui para avaliar o desempenho dos departamentos, embora vejam 

dificuldades em sua implementação nas respectivas empresas. 
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Questão 6.10. Atribua percentagens aos fatores abaixo que, em sua opinião, são 

determinantes para o cliente decidir por contratar uma encomenda com sua 

empresa. 

 

Para ser competitiva, uma empresa busca diferenciar-se de seus concorrentes na 

disputa pela preferência dos clientes. Esta diferença pode ser obtida em fatores como 

preço, qualidade, assistência técnica, financiamento, dentre outros. Em se tratando de 

bens de capital fabricados sob encomenda, a importância relativa desses fatores varia de 

cliente para cliente e de produto para produto. Para determinado cliente, o preço de um 

produto representa o fator mais relevante na escolha do fornecedor. Para esse mesmo 

cliente, quando da compra de outro produto, o prazo de entrega poderá ser o principal 

fator considerado. Em outras situações, privilegia-se a qualidade, a assistência técnica 

etc. Isto implica que são muitas as distinções que tornam uma empresa competitiva 

dentro desse segmento de indústria. 

 

Neste contexto, as empresas devem identificar os fatores competitivos que os 

clientes valorizam no fornecedor. Hill (1993, p. 42-45) discriminou os possíveis 

critérios adotados pelos clientes para decidirem pelo fornecedor, classificando-os em 

fatores qualificadores e fatores ganhadores de pedidos. Para o autor, um fator 

qualificador é aquele que o cliente considera necessário ou mínimo que o fornecedor 

deve possuir para participar de uma concorrência. Estar abaixo desse mínimo 

desqualifica a empresa e estar muito acima, não necessariamente proporciona uma 

vantagem competitiva. São nulos os esforços em aumentar o nível de desempenho 

nesses fatores. Já um fator ganhador é aquele que distingue uma empresa de outra, 

sendo determinante da escolha do cliente, de quem será o seu fornecedor. É 

compensador à empresa, portanto, aumentar o desempenho nestes critérios. 

 

Objetivo da questão: investigar a percepção dos gestores acerca dos principais fatores 

decisórios de seus clientes para contratar uma encomenda com seus fornecedores, o que 

pode sugerir, por parte destes, a formulação de estratégias competitivas sobre os 

critérios que julgam ser ganhadores de pedidos. 
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Tabela 43 - Fatores relevantes para a decisão dos clientes por um fornecedor 

Fatores Média % Desvio 

padrão % 

Mediana 

% 

Preço 33,5 28,9 35 

Qualidade 28,7 27,2 25 

Conformidade com as especificações requeridas 

pelos clientes (inclusive acomodando revisões nas 

especificações, alterando projetos, processos e 

materiais durante a fabricação) 

20,5 14,4 25 

Pontualidade (cumprimento do prazo contratual de 

entrega) 

15,3 11,3 15 

Outros 2,0 4,2 0 

TOTAL 100   

 

O preço destaca-se como principal fator, embora as médias estejam enviesadas 

pela presença de valores extremos (por exemplo, uma das empresas declarou ser a 

qualidade 100% determinante para a decisão do cliente). A mediana, porém, confirma, 

em termos gerais, a ordem geral de importância dos distintos fatores, embora esta varie 

significativamente de empresa para empresa, como pode ser percebido pelo elevado 

desvio padrão em relação ao valor das médias. 

 

Observa-se que o preço, na visão dos gestores, representa o principal fator para o 

cliente decidir contratar uma encomenda, situação esta que o classifica, da forma como 

Hill (1993) discriminou os fatores competitivos, em fator ganhador de pedidos. É 

importante ressaltar que essa constatação é diferente daquela descrita por De Nardi 

(2002, p. 57) que conduziu uma pesquisa com empresas que produzem sob encomenda, 

concluindo que o preço é considerado um fator secundário, pois, cada processo de 

compra implica um projeto criado especificamente para o cliente. 

 

O segundo fator mais importante, indicado pelos gestores, corresponde à 

qualidade. Trata-se de uma vantagem que é conquistada por um histórico de 

fornecimento, em que o cliente passa a “confiar” nos produtos da empresa. Assim, a 

empresa tem nesse fator, um nível mínimo de desempenho a ser atingido. 
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Fabricar em conformidade com as especificações requeridas pelos clientes, 

inclusive acomodando revisões nas especificações, alterando projetos, processos e 

materiais durante a fabricação, é considerado o terceiro fator mais importante, na visão 

dos gestores para o cliente decidir pelo fornecedor. Conforme Costa (1996, p. 224), 

fabricar em conformidade com as especificações técnicas desejadas pelos clientes, faz 

desse um dos principais fatores ganhadores de pedidos. No entanto, é lógico pensar que 

um cliente não colocaria um pedido em um fornecedor em que não confia para fabricar 

conforme o desejado. Por outro lado, essas empresas têm como característica serem 

flexíveis para acomodar revisões nas especificações fornecidas pelos clientes, alterar 

projetos, processos e materiais durante a fabricação. 

 

A pontualidade de entrega ficou na quarta colocação na percepção dos gestores,  

o que pode sugerir que os clientes definem uma data de entrega anterior àquela prevista 

em seu cronograma a fim de se precaverem quanto a um eventual atraso e que as 

empresas têm controle sobre este fator, tomando medidas corretivas quando o 

cumprimento do prazo está em risco, conforme tratado ao longo do trabalho.  

 

Dada a importância atribuída ao fator preço, como revela a presente pesquisa, as 

empresas precisam estruturar-se para o estabelecimento de um preço que deva ser 

suficientemente baixo, porém, não tão baixo que não cubra os custos de produção, de 

modo que proporcione uma margem de lucro que permita a continuidade da empresa. 

 

Para isso, a empresa deve realizar uma estimativa de custos corretamente 

mensurada sem gorduras ou colchões conforme Catelli (1995 apud CORNACHIONE 

JÚNIOR, 1999, p. 172), que reflita sua realidade físico-operacional. Quanto mais 

precisas forem as informações, melhor o custo orçado e mais competitivo será o preço 

ofertado, aumentando as chances de conquistar os pedidos. 

 

No entanto, como se pôde constatar ao longo desta tese, tanto o orçamentista 

como o responsável pela formação do preço encontram dificuldades para realizarem 

suas atividades devido aos procedimentos empregados para apuração dos custos 

(método de Custeio por Absorção, para a maioria das empresas), dificuldade em definir 
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os custos de aquisição dos insumos (preço a vista, preço a prazo, custo histórico etc.), 

tratamento dado às despesas operacionais (administrativas e de vendas) etc. 

 

Desse modo, para contornar as incertezas, tanto os responsáveis pela realização 

do cálculo da estimativa de custos como pela formação do preço de venda contam com 

suas habilidades e experiências na hora de filtrar as informações. Souza et al. (2000a, p. 

7), em pesquisa desenvolvida sobre o processo decisório na estimação de custos e 

formação do preço de venda em empresas de produção sob encomenda, notaram certo 

desinteresse por parte das empresas com relação ao sistema informacional utilizado, as 

quais dão maior prioridade ao feeling (intuição de mercado) e know how (conhecimento 

adquirido através da prática e atuação no mercado) de seus estimadores em detrimento 

do próprio sistema informacional adotado. 

 

 



 167
 

CAPÍTULO 7 - ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os dados da pesquisa apresentados no Capítulo 6 revelam algumas 

características do ambiente operacional e dos conceitos de mensuração utilizados no 

sistema de orçamentos e no sistema de acumulação de custos das empresas pesquisadas, 

o que contribui para que os objetivos pretendidos sejam atingidos. 

 

Os resultados da pesquisa empírica são analisados a seguir, segundo os objetivos 

desta tese, incluindo os conceitos de mensuração utilizados no sistema de orçamentos e 

no sistema de acumulação de custos, assim como as características do ambiente 

operacional. 

 

7.1 Sistema de orçamentos 

 

O preço foi apontado pelos gestores das empresas pesquisadas (Questão 6.10) 

como o principal fator competitivo a partir do qual o cliente escolhe o fornecedor ao 

contratar uma encomenda, o que revela a necessidade de uma estimação de custos 

bastante confiável.  

 

No entanto, a pesquisa constatou que uma das características marcantes no 

sistema de orçamentos − que, por vezes, utiliza informações nem sempre precisas a 

respeito do produto que se está cotando − é o emprego de conceitos de mensuração 

derivados dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, os quais, conforme a literatura 

mais recente, amplamente abordada neste trabalho, geram informações inadequadas 

para a tomada de decisões relativas a preços. Vale lembrar que estas empresas possuem, 

predominantemente, custos estruturais (mão-de-obra e custos indiretos) e que existe 

uma preocupação central dos gestores em definir critérios de rateio desses custos aos 

produtos. 

 

Examinam-se, agora, os conceitos de mensuração utilizados no sistema de 

orçamentos discutindo que os conceitos de mensuração objetos deste trabalho, 

derivados do Sistema de Gestão Econômica proporcionam melhores informações do 

que aquelas geradas pelo uso de conceitos derivados dos Princípios Fundamentais de 
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Contabilidade para a estimativa dos custos dos produtos no processo de formação de 

preços, podendo assim, contribuir para a competitividade das empresas, situação esta 

que já foi descrita, quando da análise das respostas de cada questão.  

 

Ao final da análise dos conceitos de mensuração para este tópico, discute-se a 

Margem de Contribuição objetivada.  

 

7.1.1 Método de Custeio 

 

A Questão 2.1 investiga os métodos de custeio empregados para o cálculo do 

custo-hora de fabricação que alimenta o sistema de orçamento para estimativa do custo 

do produto. As respostas oferecidas indicam que 80% das empresas desta amostra 

utilizam o método de Custeio por Absorção e 20% empregam o método de Custeio 

Variável.  

 

A prática da maioria das empresas, embora de acordo com Sardinha (1995, p. 

77), que diz resultar de um apelo muito forte devido à elevada participação dos custos 

estruturais nos custos totais, contrasta com o que diz grande parte dos autores de 

contabilidade gerencial, ao apontar o Custeio Variável, com o conceito da Margem de 

Contribuição, como sendo superior para gerar informações, neste caso, para a formação 

de preços.  

 

Nas empresas pesquisadas, os custos estruturais representam, em média, 49% do 

custo de fabricação, de acordo com as respostas à questão 5.6. Nestas empresas, 

conforme a literatura, estes custos são fundamentalmente fixos, existindo quer se 

conquiste mais um pedido ou não. 

 

7.1.2 Margem de Contribuição 

 

A pesquisa apontou que as empresas pesquisadas, ao utilizarem o Custeio por 

Absorção, levam à adoção do mark-up como mecanismo de formação do preço de 

venda (Questões 2.5 e 2.6). Busca-se, desse modo, conforme Sardinha (1995, p. 77), 
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salvaguardar a empresa de um possível prejuízo, pois este procedimento busca cobrir 

todos os custos, despesas e impostos. 

 

Um problema proporcionado por este procedimento advém da estrutura de 

custos das empresas pesquisadas, em que, tal como apontado pela pesquisa, os custos 

estruturais representam em média, 49% dos custos totais (Questão 5.6). Assim, 

dependendo da composição do custo de uma encomenda em particular, por esse 

procedimento, a mesma teria a faculdade de “absorver” parcela significativa dos custos 

estruturais, sendo importante frisar que tais custos existirão quer conquiste esta 

encomenda ou não. A mesma situação se estende às despesas operacionais. 

 

Como destacado na análise à Questão 2.5, desse modo, pode-se superestimar o 

preço de venda, situação esta que pode levar à desqualificação de uma concorrência, ou 

então, que poucas encomendas em carteira possam “absorver” os custos estruturais e as 

despesas operacionais. 

 

a. Alternativamente a esta prática, a abordagem da contribuição, derivada 

do Custeio Variável, apresenta diversas vantagens sobre o método de 

Custeio por Absorção como guia para decisões relativas a preço, 

conforme tratado na Seção 5.2. 

 

Durante as entrevistas discutiu-se, com os gestores das empresas que utilizam o 

Custeio por Absorção, a abordagem da Margem de Contribuição para decisão do preço 

de venda, utilizando o seguinte exemplo para argumentação: 

 

Considere que sua empresa esteja operando com uma capacidade ociosa de 30%. Seu 
custo de transformação foi calculado em $ 30,00 por hora. Um cliente lhe faz uma 
proposta para compra de um serviço extraordinário se dispondo a pagar $ 20,00 por hora. 
Qual sua decisão, aceita ou não a proposta? Como decisão imediata (que provavelmente 
possa ocorrer numa situação real em que o cliente exige uma proposta em um curto 
espaço de tempo), o pedido seria rejeitado. 

Após ponderar sobre o comportamento do custo fixo e sua incidência no custo-hora, a 
decisão foi reformulada, concluindo que a não inclusão dos custos fixos permitiria tomar a 
decisão correta, evidenciando que a abordagem da contribuição se revela superior. 
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A reformulação da decisão, conforme o exemplo acima, não é fato isolado, pois, 

remetendo à Questão 6.7 que investigou a percepção dos gestores sobre o uso do 

Custeio Variável, as respostas apontam que 70% dos gestores concordam que a análise 

dos resultados das encomendas pela Margem de Contribuição permite melhor avaliação 

do que os resultados apurados pelo método em uso (Custeio por Absorção). Desse 

modo, a Margem de Contribuição permitiria aos gestores avaliar os limites de preços 

que podem ser praticados. 

 

Ainda, conforme Sardinha (1995, p. 82), o emprego da Margem de Contribuição 

para determinação do preço fornece informações mais detalhadas do que a abordagem 

por absorção, pois os padrões de comportamento dos custos variáveis e fixos são 

delineados explicitamente. 

 

7.1.3 Impactos Tempo-Conjunturais 

 

Conforme discutido na Seção 5.3, o tempo decorrido entre a data do cálculo da 

estimativa de custos do produto e a conclusão da encomenda e recebimento do cliente 

afeta tanto os custos como as receitas, em função da inflação e outros fenômenos 

econômicos. O tratamento inadequado destas variáveis afeta diretamente o resultado 

previsto quando da formação do preço de venda. 

 

Observa-se, nas respostas à Questão 2.6, que os gestores realizam ajustes 

arbitrários no número de horas orçados, custo estimado de fabricação, preço de venda 

etc., na tentativa de obter proteção, também, contra os Impactos Tempo-Conjunturais. 

 

Completando esta proteção, a simulação de um preço, com o auxílio do fluxo de 

caixa que leve em consideração o valor da moeda no tempo, revelar-se-ia um 

instrumento auxiliar de grande valia. No entanto, como revelam as respostas à Questão 

6.2 sobre a elaboração do fluxo de caixa quando da formação do preço, 40% das 

empresas responderam não elaborar este instrumento neste momento e 40% o elaboram 

sem considerar os efeitos temporais tanto para os ingressos da receita como para os 

desembolsos dos custos. 
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7.1.4 Valor de Mercado a Vista 

 

Outro critério de mensuração importante para o sistema de orçamentos diz 

respeito à valorização dos materiais, peças, componentes e subcontratações a serem 

aplicados ao produto. Em conjunto, os custos desses insumos representam 51% do custo 

de fabricação, conforme demonstram as respostas à Questão 5.6. 

 

A falta de padronização do procedimento de mensuração leva à utilização de 

diversos critérios (custo da última compra, custo da última compra corrigido, valor de 

mercado a vista, valor de mercado a prazo), conforme apontam as respostas à Questão 

2.3, que investigou como esses insumos são valorizados. 

 

A diversidade de valores, conseqüência dos critérios utilizados, não possibilita 

conhecer o quanto representa o custo destes insumos na estimativa de custos do 

produto, uma vez que compara valores que só são comparáveis ao considerar-se sua 

posição no tempo. 

 

Retomando a Seção 5.4 que analisou esse conceito de mensuração, o ideal para 

fins de estimativa de custos seria utilizar o valor que a empresa pagaria agora pelo 

insumo, na condição a vista. O emprego de outros critérios seria justificado quando da 

imaterialidade do insumo ou da dificuldade de se obter o seu preço de mercado, tendo 

em vista que o prazo que o cliente oferece para fornecer o preço pode ser bastante 

reduzido. 

 

7.1.5 Margem de Contribuição Objetivada 

 

A definição de um preço a ser ofertado em uma concorrência deve levar em 

conta a promoção de um equilíbrio operacional e econômico para a empresa, e não 

apenas o resultado individual de uma encomenda. Guerreiro e Catelli (1995, p. 5), 

enumeram os seguintes quesitos que o preço deve atender: 

 

a. estimular a conquista de pedidos para ocupar a disponibilidade fabril; 
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b. assegurar a cobertura de todos os custos e despesas da empresa, 

considerando os níveis de eficiência desejados; 

c. assegurar a reposição dos ativos da fábrica, abrangendo os avanços 

tecnológicos; 

d. assegurar a remuneração do capital investido pelos acionistas no mesmo 

nível do custo de oportunidade de mercado. 

 

Com base nessas considerações, Guerreiro e Catelli (1995, p. 5) entendem que 

torna-se necessária a implementação de um sistema de simulação do resultado 

econômico. Esse sistema tem como ponto de partida o cálculo da Margem de 

Contribuição objetivada.  

 

Conforme Guerreiro e Catelli (1995, p. 9),  

 
Esse montante em última instância é uma função da capacidade instalada para a geração 
de serviços, uma vez que a estrutura de custos fixos é um problema de capacidade 
instalada e essa mesma capacidade determina o montante de ativos operacionais a serem 
remunerados. 

 

De certo modo, a visão de dois gestores participantes da pesquisa aproxima-se 

dessa condição, quando disseram não se preocupar com o resultado individual das 

encomendas, e sim com o resultado global da empresa, embora os critérios de 

mensuração utilizados por suas empresas derivem daqueles dos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. 

 

Sendo cada produto destas empresas único, portanto, não há um preço de 

mercado que sirva de referência. As empresas podem, porém, a partir da realização de 

simulações de preços, encontrar um valor que atenda aos propósitos de contribuir para o 

montante de Margem de Contribuição desejado, sem perder a perspectiva dos possíveis 

preços (mínimo e máximo) aceitáveis pelos clientes, situação esta tratada na Seção 1.3, 

e os praticados pelos demais concorrentes. 

 

É importante destacar que os gestores têm a percepção acerca dos fatores 

competitivos que são valorizados pelos clientes quando da decisão da escolha de quem 
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será o fornecedor, se os mesmos são qualificadores ou ganhadores de pedido, conforme 

tratado na discussão que precedeu a resposta à Questão 6.10.  

 

Assim, como os gestores têm a percepção dos fatores que os clientes valorizam 

em cada concorrência e que, em geral, os sistemas de orçamentos contemplam critérios 

de mensuração bastante próximos de uma empresa e outra, poderá a empresa manter o 

sistema de orçamento atual com o intuito de tentar identificar, a partir do 

comportamento dos preços ofertados em outras concorrências e da percepção dos 

gestores, os prováveis preços dos concorrentes. 

 
Aliando essa informação aos preços das propostas ganhadoras de concorrências 

anteriores e preços de propostas desqualificadas nessas concorrências, seria possível 

“prever” os preços mínimos e máximos aceitáveis pelos clientes. Nesse sentido, o 

processo de precificação obedece a duas técnicas: o compound princing e o target 

pricing.  

 

O compound pricing tem como pressuposto que a determinação do preço de 

venda baseia-se na estrutura operacional da empresa, consistindo, portanto, na técnica 

tradicional baseada em custos. O target pricing considera a força da competitividade do 

mercado, neste caso, considerando os preços dos concorrentes e os limites de preços 

aceitáveis pelos clientes.  

 

7.2 Sistema de Acumulação de Custos 

 

Passa-se, agora, a examinar os conceitos de mensuração utilizados no sistema de 

acumulação de custos comparativamente ao arcabouço conceitual do Sistema de Gestão 

Econômica.  

 

7.2.1 Método de Custeio 

 

Apesar de que a pesquisa revelou tanto o uso do método de Custeio por 

Absorção como do Custeio Variável pelas empresas da amostra, na prática os dois 

métodos, do modo como são empregados, tanto no sistema de orçamento como no 
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sistema de acumulação de custos, conduzem a resultados semelhantes devido ao 

tratamento dado aos custos fixos e às despesas operacionais (administrativas e de 

vendas).  

 

Quando é empregado o Custeio Variável, os custos fixos são segregados dos 

custos de produção e incorporados às despesas administrativas (Questão 5.2). Estas por 

sua vez, juntamente com as despesas de vendas, tanto com o uso de um método como 

de outro, ou são absorvidas pelas encomendas com a aplicação de taxas de absorção, ou 

são levadas ao resultado. Dessa forma, esses procedimentos não traduzem a verdadeira 

natureza do processo físico-operacional das empresas. 

 

A Questão 5.1 buscou identificar se o sistema de custos gerencial é o mesmo 

utilizado para fins legais, o que foi respondido afirmativamente por 90% das empresas. 

A única empresa discordante utiliza um sistema que se aproxima muito daquele que 

gera informações para fins legais. Seu sistema de custos gerencial considera, para os 

materiais, o mesmo custo para fins legais e valoriza as horas de fabricação pelo mesmo 

custo-hora utilizado quando da estimativa de custos.  

 

Ao tratar do procedimento dado aos custos fixos (Questão 5.2), 80% das 

empresas responderam que os mesmos compõem a taxa de custo-hora utilizada para 

valorizar as horas de fabricação, configurando-se a predominância do Custeio por 

Absorção. No entanto, pode-se concluir que 70% das empresas caminham para a 

utilização de um sistema de custos que se aproxima do Custeio Pleno, ao apropriar, 

além dos custos fixos, as despesas operacionais às encomendas (Questão 5.2). 

  

Considerando que os custos de mão-de-obra direta e custos indiretos 

representam, em conjunto, 49% do custo de fabricação e que a carteira de pedidos é 

pontuada de pedidos que se encerram e novos pedidos conquistados, o Custeio por 

Absorção tende a transformar os custos fixos em custos variáveis, podendo tanto 

“beneficiar” como “prejudicar” o resultado das encomendas. 

 

O uso do Custeio Variável no sistema de orçamentos e no sistema de 

acumulação, associado a um controle quantitativo dos recursos consumidos em relação 
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ao estimado, possibilitaria melhores condições para monitorar o desempenho das 

encomendas que o Custeio por Absorção e, assim, a aplicação de medidas corretivas, 

evitando que mudanças incorretas, indevidas ou não autorizadas, sejam realizadas e que 

as encomendas recebam custos que não aqueles por elas consumidos. 

 

Durante as entrevistas, discutiu-se com os gestores o método de Custeio 

Variável, inclusive com o uso de um exemplo hipotético demonstrando que, por esse 

método, pedidos rejeitados poderiam ser aceitos.  

 

A Questão 6.7 buscou conhecer a percepção dos gestores quanto à adoção do 

método de Custeio Variável, se permitiria melhor avaliação do resultado das 

encomendas, tendo 70% dos gestores respondido que concordam ou concordam 

totalmente. 

 
7.2.2 Margem de Contribuição 

 

A pesquisa constatou que apenas 20% das empresas avaliam o resultado das 

encomendas pela Margem de Contribuição (Questão 6.6), o que é consistente com as 

respostas dadas à Questão 2.1, sobre o método de custeio utilizado para o cálculo do 

custo-hora de fabricação.  

 

Na Seção 5.2 abordou-se que a Margem de Contribuição tem a faculdade de 

facilitar a análise do desempenho de um produto individual, no presente caso, de uma 

encomenda, de modo que estes resultados não sejam obscurecidos pelo uso de rateios de 

custos fixos. 

 

Isso é consistente com a percepção de 70% dos gestores, que responderam que a 

adoção do método de Custeio Variável, pelo qual se determina a Margem de 

Contribuição, permite melhor avaliação do resultado das encomendas (Questão 6.7).  

 

Pelo uso do Custeio por Absorção, tem-se que os custos apropriados às 

encomendas dependem do nível de ocupação da fábrica e também do critério de rateio 

empregado para os custos indiretos, o que dificulta a compreensão do comportamento 
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dos custos e, assim, torna mais complexa a atividade dos gestores para acompanhar e 

administrar os custos das encomendas.  

 

7.2.3 Impactos Tempo-Conjunturais 

 

A pesquisa de campo demonstrou que os custos das encomendas são acumulados 

em valores históricos, não sendo corrigidos pelos efeitos inflacionários nas empresas 

pesquisadas. Isso é constatado nas respostas à Questão 5.1, quando os gestores 

responderam que o sistema de apuração de custos gerencial é o mesmo utilizado para 

fins legais. Considerando que tanto os custos como a receita estão expostos à inflação e 

outros fenômenos econômicos, quanto maior o período de tempo para a fabricação da 

encomenda, maior o efeito destes fenômenos no seu resultado. 

 

Constata-se pelas respostas à Questão 5.3 da pesquisa que 80% das empresas 

não adotam nenhum critério que dê um tratamento adequado à inflação e outros 

fenômenos econômicos. Talvez os gestores acreditem que a inflação não provoca 

impacto importante no resultado das encomendas, tendo em vista que, em média, 72,5% 

das encomendas têm prazo de execução inferior a seis meses (Questão 4.1), tempo este 

que pode ser considerado curto, pelos gestores, para que os efeitos da inflação afetem os 

resultados. 

 

Observa-se que, quando há um controle dos custos incorridos, esses custos, 

históricos, são confrontados com aqueles utilizados na estimativa de custos do produto. 

A não correção dos custos históricos não permite que se comparem os resultados 

realizados com aqueles estimados, o que pode ser constatado na Questão 6.3, quando os 

gestores apontaram que o motivo que mais contribui para que o resultado esperado de 

uma encomenda não se concretize relaciona-se a divergências entre os custos previstos e 

realizados de materiais, componentes e subcontratações.  

 

Mais uma vez, recorre-se a Martins (2000, p. 39) para salientar que quando se 

acumulam custos de dois ou mais meses para fabricar um produto, o custo histórico é 

um instrumento paupérrimo para gerar informações. Desse modo, não permite aos 
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gestores tomar decisões, como por exemplo, fazer cumprir os custos previstos, em 

termos quantitativos e monetários, a fim de preservar o resultado das encomendas. 

 

7.2.4 Custo Corrente Corrigido 

 

Retomamos novamente as respostas à Questão 5.1, que indicam que o sistema de 

apuração de custos para fins gerenciais é o mesmo utilizado para fins legais. Dessa 

forma, os insumos aplicados em uma encomenda são apropriados pelo valor de 

aquisição.  

 

Como foi discutido na Seção 5.5, o uso do valor original de aquisição, sem 

considerar os efeitos da variação do poder aquisitivo da moeda se revela insuficiente 

para decisões, e, no presente caso, para a compreensão do resultado das encomendas. O 

ideal seria considerar o valor de mercado na condição a vista no momento do consumo e 

então, sua correção até a data de encerramento da encomenda para que se confronte com 

a receita, também corrigida, de modo a obter um resultado mais realístico. 

 

Como atenuante, ressalva-se que a Questão 6.4 aponta que 40% dos gestores, 

para fins de avaliação do resultado das encomendas, consideram os valores de mercado 

a vista para os principais insumos consumidos por uma encomenda. 

 

7.3 Percepção dos gestores em relação aos conceitos de mensuração do Sistema de 

Gestão Econômica 

 

A pesquisa aponta que as empresas, em ampla maioria, utilizam conceitos de 

mensuração derivados dos Princípios Fundamentais de Contabilidade nos sistemas de 

orçamentos e de acumulação de custos. Amparado por extensa literatura, foi descrito, no 

decorrer deste trabalho, que tais conceitos não são os mais adequados para a tomada de 

decisões. 

 

Submetidos a um processo de reflexão quanto ao uso do Custeio por Absorção 

para determinar o custo de um pedido especial, gestores que rejeitariam uma eventual 

oferta do cliente, cujo preço aparentemente era inferior ao custo, após ponderar a 
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apuração do custo desse pedido com o uso do Custeio Variável, aceitariam a referida 

proposta. Esta situação está descrita na Seção 7.1.2. 

 

Situação análoga é percebida quanto ao uso do Custeio Variável no sistema de 

acumulação de custos, em que 70% dos gestores assinalaram concordar que permitiria 

melhor avaliação do resultado das encomendas. 

 

Outro conceito de mensuração do Sistema de Gestão Econômica que os gestores 

têm a percepção de que permitiria melhor avaliação do resultado das encomendas 

corresponde ao valor de mercado a vista para valorizar os insumos consumidos. A 

concordância quanto ao uso deste conceito recebeu o maior percentual de respostas, 

totalizando 80%. 

 

Também foi positiva a percepção dos gestores quanto à adoção de centros de 

lucro, ao invés de centros de custos, para avaliação do desempenho dos departamentos, 

quando 70% dos gestores apontaram nesta direção.  

 

O nível de concordância com o uso de conceitos de mensuração derivados do 

Sistema de Gestão Econômica emite um sinal da percepção positiva dos gestores de que 

tais conceitos permitiriam informações mais adequadas para a formação do preço de 

venda e avaliação do resultado das encomendas. 

 

A percepção positiva dos gestores quanto ao uso dos conceitos de mensuração 

do Sistema de Gestão Econômica mostra que os mesmos estão propensos a aceitar 

perspectivas diversas. O fato que a maioria dos gestores não utiliza os conceitos do 

Sistema de Gestão Econômica, ainda que percebam sua superioridade, levanta um 

questionamento que, embora não se inclua no escopo desta tese, pode constituir um 

subsídio para futuras pesquisas. Seriam os conceitos de mensuração do Sistema de 

Gestão Econômica desconhecido pelos gestores, ou estes o conheceriam e não teriam se 

preocupado em analisá-lo comparativamente aos conceitos de mensuração tradicionais 

quanto aos seus benefícios? Por outro lado, talvez a razão desta situação seja a 

comodidade de utilizar um único sistema de informação contábil ao invés de 

desenvolver um para cumprir com as exigências legais e outro para fins gerenciais. 
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Como salienta Motta (1991, p. 70), “Agir na ambigüidade significa compreender as 

contradições inerentes ao mundo organizacional. É aceitar e buscar informações que 

contradizem as existentes, para se aproximar mais da realidade [...]”. 

 

7.4 Ambiente operacional 

 

O gerenciamento da encomenda inclui processos que visam assegurar que a 

mesma será concluída conforme as especificações requeridas pelo cliente, dentro do 

prazo combinado e obedecendo as estimativas, quantitativas e monetárias, dos recursos 

que foram consumidos. 

 

Desses fatores, o prazo combinado e fabricar a encomenda conforme a 

estimativa de consumo de recursos que serviu de base para a estimativa de custos 

correspondem às tarefas mais complexas para os gestores, exigindo um gerenciamento 

adequado a fim de obter o resultado previsto para a encomenda. 

 

Quanto ao cumprimento do prazo, a pesquisa constatou que, no ambiente de 

fabricação, ocorrem situações que exigem decisões para não atrasar a entrega das 

encomendas (Questões 3.3 e 3.6). Salienta-se que a entrega em atraso, além de poder 

prejudicar a empresa em futuras concorrências, também afeta diretamente o resultado da 

encomenda, uma vez que o preço de venda não sofre correções e os custos, em regra, 

estão sujeitos a atualizações até a data de sua ocorrência e, a partir daí, estão sujeitos aos 

efeitos da passagem do tempo.  

 

Nesse sentido, é de se esperar um elevado nível de pontualidade de entrega. No 

entanto, não é o que se observa nestas empresas. Quando questionadas sobre o 

cumprimento do prazo (Questão 4.6), apenas 20% das empresas responderam que 

entregam todas as encomendas no prazo contratual, e as demais apresentam entre 65% e 

95% de pontualidade.  

 

Esta constatação pode sugerir que os clientes “apertam” o prazo para se 

precaverem de um eventual atraso de entrega e os clientes os aceitam “sabendo” que 

não serão prejudicados nas próximas concorrências. Desse modo, pelo lado das 
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empresas, isso pode significar que as mesmas tendem a aceitar um prazo mais curto, 

como se isso representasse uma vantagem competitiva diante dos demais concorrentes 

e, para compensar os efeitos financeiros decorrentes de eventuais atrasos, utilizam 

critérios subjetivos para a formação do preço de venda, como aqueles apontados pelas 

respostas à Questão 2.6, quando se investigou a realização de “ajustes” no custo ou no 

preço para compensar eventuais riscos. 

  

Quanto ao cumprimento das estimativas quantitativas de consumo de recursos, a 

pesquisa constatou que há discrepâncias entre a quantidade de horas orçadas e 

realizadas e entre a quantidade de materiais orçados e efetivamente consumidos, 

contribuindo desse modo, para modificar o resultado previsto das encomendas.  

 

Visando à minimização dessas divergências, a implementação de um sistema de 

controle das atividades previstas e do consumo de materiais durante o período de 

execução da encomenda forneceria informações aos gestores para a tomada de decisões 

a fim de cumprir um cronograma de fabricação.  

 

No entanto, as respostas às Questões 4.4 e 4.5 que, respectivamente, 

investigaram a preocupação sobre essas divergências, apontam que 60% das empresas 

não realizam nenhuma análise das divergências entre as horas realizadas com as horas 

orçadas e que 50% não realizam essa análise com relação às divergências dos materiais. 

A análise, quando realizada, ocorre após a conclusão da encomenda, momento em que 

não apresenta mais nenhum efeito prático. 

 

Ainda nessa linha, a Questão 5.5 buscou identificar se as empresas realizam o 

controle dos custos acumulados em todo o período de fabricação, comparativamente aos 

custos estimados. Como resposta, constatou-se que 50% das empresas não realizam 

nenhum controle e que 50% fixam o custo orçado como custo máximo, e o controle 

consiste em comparar os custos acumulados com este valor.  

 

Essa constatação é coerente com a literatura, que aponta que nestas empresas dá-

se prioridade aos itens de controle associados ao prazo de entrega. Esse assunto foi 

objeto da Questão 3.5, cujas respostas apontam que 100% das empresas exercem algum 



 181
 

tipo de controle visando a manter o cumprimento do prazo de entrega. Constatou-se, 

durante as entrevistas, quando das respostas à essa questão, que os controles exercidos 

não associam os recursos aplicados nas encomendas com aqueles previstos para as 

atividades realizadas. Mais uma vez, destaca-se que essa prática é consistente com as 

respostas à Questão 5.5. 

 

Foram pesquisadas também, as seguintes ocorrências durante a fabricação, que 

contribuem para afetar o resultado das encomendas: 

 

• Gargalos de produção – conforme a literatura, a competição que se estabelece 

entre as encomendas pelo uso dos fatores de produção, provoca o surgimento de 

diversos gargalos no ambiente de produção. A Questão 3.3 procurou saber como 

são resolvidos os gargalos e, como resposta, a primeira opção, apontada por 80% 

dos gestores, é realizar horas-extras ou trabalhar em segundo turno, enquanto a 

segunda opção aponta que 60% dos gestores recorrem a subcontratação de 

atividades não previstas. Além destas alternativas, outras poderiam se apresentar 

como válidas, como por exemplo, renegociar o prazo de entrega, condição esta 

que apenas 20% dos gestores responderam tentar, conforme indicam as respostas 

à Questão 3.6 quando se investigou se os gestores procuram também outras 

alternativas quando se percebe que o prazo de entrega está se distanciando da 

programação. É importante salientar que, quando questionados se a decisão de 

realizar horas-extras, trabalhar em segundo turno, subcontratar etc. é suportada 

por cálculos de custos, apenas 60% dos gestores declararam fazê-lo (Questão 

3.4). 

• Subcontratações não previstas – essas subcontratações de atividades equivalem a 

transferir para terceiros a margem de ganho que as mesmas proporcionariam 

para a empresa. Em razão disso, buscou-se conhecer o quanto elas representam 

(Questão 4.3) em número de horas de fabricação. Para 60% das empresas, as 

subcontratações representam até 5% das horas de fabricação, para 20% 

representam aproximadamente 20% das horas de fabricação, sendo desprezível 

no restante das empresas.  

 



 182
 

7.5 Características comuns às empresas pesquisadas  

 

A pesquisa aponta que, tanto no sistema de orçamentos de custos como no 

sistema de acumulação de custos, são empregados conceitos de mensuração derivados 

dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. A pesquisa aponta também que os 

conceitos de mensuração que formam o arcabouço conceitual do Sistema de Gestão 

Econômica são, quando empregados, utilizados de forma integrada aos conceitos de 

mensuração contábil-societário, não proporcionando, desse modo, um todo organizado 

que seja adequado para a tomada eficaz de decisões. 

 

Desse modo, o sistema de orçamentos oferece informações que dificultam ao 

gestor formar um preço de venda livre de vieses, não somente por deficiências de 

informações sobre o produto objeto da proposta a ser ofertada ao cliente como pela 

incerteza do custo estimado. Para viabilizar seu modelo decisório, recorre a mecanismos 

subjetivos para decidir sobre o preço.  

 

Por outro lado, o sistema de acumulação de custos com critérios derivados dos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade não permite conhecer o custo correto da 

encomenda quando de seu encerramento e, desse modo, não permite conhecer o 

resultado correto da encomenda e sua contribuição efetiva ao resultado da empresa. 

 

De modo geral, a pesquisa aponta que o ambiente operacional e os sistemas de 

orçamentos e de acumulação de custos apresentam-se bastante semelhantes entre as 

empresas pesquisadas, independentemente do porte, data de fundação, origem do 

capital, natureza jurídica etc., sendo as particularidades inerentes à forma de gestão de 

cada uma.  

 

Algumas das semelhanças do ambiente operacional são: 

 

• 100% das empresas efetuam o planejamento da produção e das compras de 

materiais diretos à medida que os projetos e desenhos são liberados pela 

engenharia. 
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• 90% das empresas efetuam as compras de materiais críticos, anteriormente à 

conclusão do projeto definitivo do produto. 

• 80% das empresas recorrem à realização de horas-extras na presença de 

gargalos de produção. 

• 100% das empresas responderam realizar o gerenciamento da produção com 

o objetivo de não comprometer o prazo de entrega das encomendas. 

• 80% das empresas responderam não concluir as encomendas no prazo 

contratual. 

 

As semelhanças quanto ao uso dos conceitos de mensuração no sistema de 

orçamentos podem ser observadas: 

 

• Pela predominância do Custeio por Absorção no sistema de orçamentos por 

80% das empresas. Excetuam-se apenas duas empresas que responderam 

utilizar o Custeio Variável que, no entanto, devido ao tratamento dado aos 

custos fixos, com a incorporação dos mesmos aos custos estimados mediante 

uma taxa aplicada sobre o custo de fabricação, permite dizer que tal 

procedimento, em última instância não as diferencia das empresas que usam 

o Custeio por Absorção. 

• Pelo tratamento dado às despesas operacionais – administrativas e 

comerciais – 70% das empresas incorporam-nas aos custos fixos e 30% as 

consideram no mark-up, quando da formação do preço de venda. 

• Pela proteção que se busca quanto aos efeitos da inflação, taxas de juros, 

câmbio etc. e outros riscos contingenciais, em que 90% dos gestores 

declararam realizar algum tipo de ajuste para esse fim, quer seja nas horas de 

fabricação, no custo estimado, mark-up etc. 

 

As semelhanças quanto ao uso dos conceitos de mensuração no sistema de 

acumulação de custos podem ser observadas: 

 

• Pela utilização, por parte de 90% das empresas, do mesmo sistema de custos 

tanto para fins gerenciais como para fins legais. A única resposta discordante 

apresenta como diferença a forma de valorizar o custo de transformação. 
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Para fins gerenciais considera o mesmo custo utilizado quando da estimativa 

de custo do produto. O custo dos materiais é o mesmo para as duas 

finalidades. 

• Pela incorporação dos custos fixos na taxa do custo-hora de fabricação, por 

80% as empresas. 

• Pela incorporação ao custo de fabricação das encomendas, por 70% das 

empresas, das despesas administrativas e despesas comerciais. 

• Pela não aplicação de nenhum critério especial para tratar os efeitos da 

inflação nos custos e receitas acumulados nas encomendas, por 80% das 

empresas. 

• Pela não evidenciação dos efeitos financeiros no resultado das encomendas, 

quando as mesmas são entregues em data anterior ou posterior ao prazo de 

entrega contratual, por 90% das empresas. 

 

Quanto à forma de gestão, constata-se que se apresenta bastante conservadora, 

quando observado que os instrumentos contábeis utilizados e os conceitos de 

mensuração neles aplicados, basicamente os mesmos, dificultam aos gestores uma 

compreensão mais clara da causa e efeito entre os numerosos fatores que determinam o 

consumo de recursos e o custo dos produtos. Esta situação é observada por Nakagawa 

(1993, p. 35), ao dizer que contribui para isso o uso de sistemas tradicionais de custeio. 

 

Essa situação é destacada também por Johnson e Kaplan (1996, prefácio) 

quando dizem que os sistemas de contabilidade gerencial das corporações são 

inadequados para a realidade atual, mais competitiva e exigente. 

 

Ainda conforme Johnson e Kaplan (1996, p. 194), “O desafio para o ambiente 

competitivo, nos dias de hoje, consiste em desenvolver abordagens novas e mais 

flexíveis para o projeto de sistemas de contabilidade de custos, controle gerencial e 

avaliação do desempenho efetivos”. 

 

Embora estejam ao alcance dos gestores ferramentas gerenciais com abordagens 

recentemente desenvolvidas ou aprimoradas que permitem se aproximar da visão acima, 

tem-se a percepção de que aquelas em uso pelas empresas, conforme demonstrou a 
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pesquisa, ainda que possam não conduzir às melhores decisões em cada contexto dada a 

especificidade do ambiente competitivo em que estas empresas estão inseridas, atendem 

aos gestores, mesmo que sob o aspecto teórico não sejam tão amplas e completas. 

 

Refletindo sobre esta situação, denota-se que o uso dessas ferramentas retrata 

um padrão de comportamento, resultante de um mesmo paradigma comum às empresas 

da amostra, pelo qual, todas elas operam dentro de um nível próximo de “acertos” e 

“erros”. 

 

Nesse sentido, é oportuno destacar a percepção de alguns gestores declarada 

durante as entrevistas realizadas. Para eles, as empresas estão estruturadas com uma 

carga de trabalho, por exemplo, de 10.000 horas-mês. A estrutura fabril proporciona um 

montante de custos de $ 300.000,00 por mês. Em um raciocínio simples, o custo-hora é 

de $ 30,00, devendo o preço de venda ser superior a este valor no caso de uma cotação 

referente apenas à aquisição de serviços sem o emprego de materiais.  

 

Observa-se que, por esse raciocínio, o qual se aproxima da prática observada 

pelas empresas pesquisadas, não se leva em conta a composição e o comportamento dos 

custos, nivelando o tratamento dado às cotações. 

 

Constata-se que o sistema de orçamentos em uso, próximo de uma empresa e 

outra, não propicia uma informação segura do quanto deve custar o produto que está 

sendo cotado, seja por eventuais deficiências nas informações sobre o produto ou nos 

dados referentes aos custos. Como forma de contornar o problema, os gestores recorrem 

a fatores de ajustes conforme o grau de complexidade do produto e a incerteza do 

ambiente, estabelecendo-se aí a situação acima descrita que, em maior ou menor grau, 

permite as empresas operar dentro de um nível próximo de “acertos” e “erros”. 

 

Quanto ao sistema de acumulação de custos das empresas pesquisadas, os 

mesmos se apóiam fundamentalmente nos sistemas de contabilidade de custos com 

conceitos de mensuração derivados da contabilidade financeira, que não permitem 

determinar a real contribuição das encomendas ao resultado da empresa. Contribui para 
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isso também, conforme a pesquisa, a falta de um gerenciamento sistemático dos custos 

incorridos durante a fabricação da encomenda. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Em resposta à questão de pesquisa, o estudo realizado evidencia a utilização, 

pela maioria das empresas, de conceitos de mensuração derivados dos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade tanto no sistema de orçamentos como no sistema de 

acumulação de custos. Por outro lado, quando utilizados conceitos que integram a base 

conceitual do Sistema de Gestão Econômica, a pesquisa aponta que os mesmos são 

aplicados de forma isolada, desconectados do objetivo de promover um equilíbrio 

operacional e econômico para a encomenda e, em última instância, para a empresa.  

 

Verifica-se, pela análise efetuada no Capítulo 7, a necessidade do emprego de 

conceitos de mensuração, tanto no sistema de orçamentos como no sistema de 

acumulação de custos, que subsidiem os gestores com informações adequadas para 

tomar decisões. Essa condição pôde ser observada, quando investigou-se a percepção 

dos gestores quanto ao uso dos conceitos de mensuração econômica, evidenciando que 

os mesmos, em ampla maioria, estão de acordo que as informações apresentam-se mais 

adequadas ao processo decisório do que aquelas proporcionadas pelo sistema que 

contempla conceitos derivados dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

 

Esse fato corrobora Drucker (1998, p. 202), quando critica a Contabilidade de 

Custos tradicional, dizendo que, tipicamente, o sistema tradicional de Contabilidade de 

Custos é baseado em custos de mão-de-obra direta.  

 

Ao mesmo tempo em que critica, Drucker (1998, p. 202-204), prenuncia que a 

Contabilidade de Custos terá “um papel importante como sempre teve e, provavelmente, 

maior”. Para isso, essa nova Contabilidade, a qual denomina de Contabilidade de 

Manufatura, difere radicalmente da Contabilidade de Custos tradicional, em seus 

conceitos básicos. Para o autor, “Hoje em dia, o trabalho mais excitante e inovativo em 

administração é encontrado na teoria da contabilidade, com novos conceitos, novas 

abordagens, nova metodologia [...] tomando forma rapidamente”. 
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Nesse sentido, o desenvolvimento do Sistema de Gestão Econômica vem dar sua 

contribuição. Tal contribuição pode ser constatada em diversos trabalhos já realizados – 

dissertações, teses e estudos efetuados na forma de artigos apresentados em congressos 

no Brasil e no exterior – que demonstram que os conceitos de mensuração propostos 

pelo Sistema de Gestão Econômica geram informações adequadas, induzindo a decisões 

que otimizam os resultados, no caso da presente tese, das encomendas e da empresa.  

 

Embora os resultados deste trabalho derivem de uma pesquisa empírica, as 

conclusões possuem limitações decorrentes da escolha intencional da amostra utilizada, 

como mencionado na Seção 1.7. Contudo, cabe salientar que estas conclusões podem 

revelar-se em indícios de procedimentos aplicados nos sistemas de orçamentos e de 

acumulação de custos das empresas que produzem bens de capital sob encomenda, 

indícios estes que, acredita-se, poderiam ser extrapolados para as demais empresas que 

produzem sob encomenda. 

 

A revisão da literatura evidenciou que os sistemas de informação da área de 

orçamentos não possibilitam ao responsável pelo cálculo da estimativa de custos do 

produto realizar uma estimativa apurada e, conseqüentemente, o gestor responsável pela 

formação do preço de venda se vê obrigado a recorrer ao seu feeling e à experiência 

acumulada para a tomada de decisões. 

 

Embora a intuição e a capacidade de percepção complementem a capacitação 

técnica para a tomada de decisões, os gestores necessitam de ferramentas adequadas de 

apoio à gestão, pelas quais seja possível avaliar de maneira rápida um vasto número de 

alternativas que os levem a aproveitar as oportunidades como elementos de 

diferenciação e de vantagem competitiva.  

 

Dessa forma, infere-se que os conceitos utilizados não são os mais apropriados, 

tanto para a definição do preço, bem como para administrar e avaliar o resultado das 

encomendas, o que permite considerar que a rentabilidade está sendo mensurada de 

forma inadequada, tanto no sistema de orçamentos como no sistema de acumulação de 

custos, podendo, com isso, prejudicar a competitividade dessas empresas.  
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Recomendações para Futuras Pesquisas 

 
Verificou-se, no decorrer da elaboração desta tese, que há um campo de pesquisa 

bastante amplo, notadamente relacionado à Contabilidade Gerencial, para o segmento 

de indústrias produtoras de bens de capital sob encomenda. 

 
Assim, buscando ampliar o conhecimento sobre as empresas desse segmento de 

indústria, são propostas, a seguir, algumas sugestões para realização de futuras 

pesquisas: 

 
• Desenvolver uma pesquisa semelhante com uma amostra probabilística de modo 

que as conclusões possam ser extrapoladas para a população de empresas que 

formam esse segmento de indústria.   

 

• Investigar as razões para que os conceitos de mensuração do Sistema de Gestão 

Econômica sejam aplicados de forma escassa em indústrias de produção sob 

encomenda, considerando variáveis tais como o nível de conhecimento dos gestores 

e sua disposição para desenvolver um sistema de informação contábil de caráter 

gerencial. 

 

• Tendo em vista a aceitação, por parte dos gestores, de que o uso dos conceitos de 

mensuração derivados do Sistema de Gestão Econômica proporciona melhores 

informações para decisões, pesquisar se a utilização dos conceitos de mensuração 

derivados da contabilidade tradicional é conseqüência da cultura organizacional da 

empresa. 

 

• Pesquisar o sistema de orçamentos e o sistema de acumulação de custos de empresas 

que produzem sob encomenda que operam no exterior, de modo a permitir 

comparações com as empresas que operam no Brasil. 

 

• Pesquisar as práticas de contabilidade gerencial em uso por esse segmento de 

indústrias, tais como: custeio da cadeia de valores, custeio da logística interna entre 

outras. 
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• Realizar pesquisas em empresas que fabricam bens de capital com produção seriada 

e produção sob encomenda, simultaneamente, no sentido de identificar influências 

recíprocas, tanto no sistema de orçamentos como no sistema de acumulação de 

custos destas duas linhas de produtos. 

 

• Pesquisar com empresas fornecedoras de softwares, o desenvolvimento de um que 

possa ser aplicado no sistema de orçamentos e no sistema de acumulação de custos, 

incorporando os conceitos de mensuração aqui estudados e outros do Sistema de 

Gestão Econômica. 

 

• Pesquisar em que nível se encontra o uso de ferramentas de gestão, como o 

Balanced Scorecard em empresas com produção sob encomenda. 
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GLOSSÁRIO 

 

A definição dos termos utilizados nesta tese objetiva esclarecer o sentido exato 

em que foram empregados. 

 

Atividade: processo físico-operacional que consome recursos e gera produtos e 

serviços. Cotar fornecedores e comprar matéria-prima são exemplos de atividades 

realizadas pela área de compras. 

 

Contingência: precauções tomadas pelos gestores, no sentido de evitar perdas 

decorrentes de eventuais informações deficientes e dos Impactos Tempo-Conjunturais. 

 

Eficácia: significa fazer a coisa certa, no tempo certo, de forma correta, utilizando os 

recursos apropriados – é a relação entre os resultados pretendidos e resultados 

realizados. 

 

Eficiência: significa fazer certo as coisas – é a relação entre recursos utilizados e 

produtos e serviços obtidos. 

 

Evento: classe de transações que resultam da decisão dos gestores. Exemplos de 

eventos: compras, produção, venda e estocagem. 

 

Ferramentas de Gestão: recursos ou técnicas empregados na geração da informação, 

em conformidade com o Método de Gestão da empresa. Exemplos de Ferramenta de 

Gestão: Full Costing, Custeio Variável, Life Cycle Costing, Target Costing, Activity 

Based Costing. O mesmo que Instrumento de Gestão. 

 

Gestão: administração ou processo de tomada de decisão, objetivando conduzir a 

empresa ao atingimento do resultado desejado. 
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Índice de Margem de Contribuição: percentagem obtida pela divisão da Margem de 

Contribuição unitária pelo preço de venda ou, pela divisão da Margem de Contribuição 

total pela receita total. 

 

Informação: conjunto de dados estruturados que transmite um conhecimento. 

 

Instrumento de Gestão: o mesmo que Ferramentas de Gestão. 

 

Mark-up: índice ou percentual aplicado sobre o custo com o objetivo de formar um 

preço de venda referencial. O mark-up varia, em cada contexto, pela inclusão de custos 

fixos, despesas operacionais, impostos e margem de lucro. 

 

Método de Gestão: Trata-se da forma como uma empresa é gerida, em conformidade 

com sua cultura, hábitos, atitudes, sistemas, organização e administração. 

 

Modelo de Gestão: conjunto de princípios que estabelecem a maneira pela qual a 

empresa deve ser gerida. 

 

Paradigma: padrão ou modelo que serve de base ou referencial para a realização de 

algo. 

 

Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos: premissas aceitas nos meios 

contábeis, utilizados como parâmetros de suas atividades. 

 

Princípios Fundamentais de Contabilidade: denominação atualmente em vigor no 

Brasil para Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. 

 

Resultado Econômico: resultado gerado pelas atividades da empresa, mensurado por 

conceitos econômicos. 

 

Sistema Contábil Tradicional: sistema cuja metodologia capta, registra, acumula, 

resume e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, apoiado 



 193
 

nos Princípios Fundamentais de Contabilidade e, desse modo, atendem, sobretudo, ao 

usuário externo. 

 

Sistema de Acumulação de Custos: sistema que coleta dados de custos na atividade de 

produção de uma empresa. 

 

Sistema de Custos: conjunto estruturado de procedimentos que atribui valores aos 

recursos consumidos no processo de fabricação dos produtos. 

 

Sistema de Orçamentos: sistema cujo objetivo é a realização da estimativa de custos 

para formação do preço de venda. 

 

Sistema de Informação: instrumento de suporte aos gestores, que tem por objetivo a 

geração de informações que permitem aos gestores tomar decisões, cuja concepção leva 

em conta como a informação é estruturada e construída. 

 

Tecnologia de Gestão: conhecimentos configurados em um conjunto de processos que 

determinam o modo pelo qual as atividades são executadas. 

 

Transação: ato de operacionalizar um evento. Exemplo: comprar. 
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ANEXO A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ROTEIRO 

 
 
São Paulo, 24 de novembro de 2002 
 
Prezados Senhores 
 
A Universidade no Brasil tem um dever de discutir questões que afligem a sociedade. 
Em nossa área de trabalho, é imprescindível que a teoria esteja intrinsecamente ligada à 
prática. 
 
O objetivo desta carta é solicitar sua participação nessa pesquisa que estamos 
desenvolvendo com vistas à elaboração de tese a ser defendida na Universidade de São 
Paulo. Tal participação dar-se-á respondendo ao roteiro anexo. Trata-se de um 
instrumento de pesquisa, voltado para uma exploração da área de controladoria, visando 
à identificação de problemas relacionados à estimação de custos de produtos fabricados 
sob encomenda, seu processo de fabricação e o controle dos custos. 
 
O roteiro está decomposto em seções. Na primeira buscamos caracterizar a empresa, e 
as demais, relacionam-se a atividades de estimação de custos, fabricação e sistema de 
custos. 
 
Queremos ressaltar que os resultados da pesquisa serão de uso restrito e confidencial, 
sendo que os dados obtidos serão tratados de forma agregada, não havendo divulgação 
personalizada ou individualizada. Uma síntese contendo a análise dos resultados da 
pesquisa será enviada posteriormente a cada um dos respondentes. 
 
Agradecemos a contribuição que está sendo oferecida por V. Sa. 
 
Cordialmente, 
 
Evandir Megliorini 
Fone: 3605.7389 / 9766.7944 
E-mail: tiago@albnet.com.br
 

 

 

 

 

mailto:tiago@albnet.com.br
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 ANEXO B – ROTEIRO  

PRIMEIRO GRUPO – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPRESA 
 
Razão Social: ______________________________________________________ 
 
1.1 Número aproximado de funcionários: ___________________________________ 
 
1.2 Fundação da Empresa: _____________ 
 
1.3 Composição do Capital: 

Nacional ____________% 
Estrangeiro __________% 

 
1.4 Natureza jurídica da empresa: 

(  ) a. Sociedade Anônima de Capital Aberto 
(  ) b. Sociedade Anônima de Capital Fechado 
(  ) c. Sociedade Limitada 
(  ) c. Outra (especificar) 
  

 
1.5 Mercado dos produtos da empresa: 

Nacional _________%;  Externo __________% 
 
1.6 Participação no Mercado Nacional: 
 ______________% 
 
1.7 Número médio mensal de propostas de preços realizadas e proporção que se 

transformam em contratos: 
 

 
1.8 Procedência dos materiais que integram os produtos fabricados pela empresa (em 

média): 
Nacional:________%;  Importado:_______% 
 

 
1.9 Forma pela qual a empresa é contatada pelos clientes para oferecimento de proposta 

técnico-comercial (em percentagem): 
[     ] anúncios públicos de editais de licitação 
[     ] consulta de clientes antigos 
[     ] consulta de clientes novos 
[     ] outras formas (especificar) 
 
 
Caracterização do Respondente 
Nome: ____________________________________________________________ 

Denominação do cargo ocupado na empresa: _____________________________ 

Formação Escolar (maior nível): _______________________________________ 
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SEGUNDO GRUPO – SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE CUSTOS 
 

2.1 Método de custeio utilizado para o cálculo do custo-hora de fabricação: 
(  ) a. Custeio por Absorção 
(  ) b. Custeio Variável 
(  ) c. Outros (especificar) 
 
 

2.2 Nível de ocupação da fábrica (carga de trabalho) utilizado para determinação do 
custo-hora de fabricação: 
(  ) a. do mês de validade do custo-hora 
(  ) b. da capacidade normal 
(  ) c. outro nível (especificar) 
 

 
2.3 Como são valorizados os materiais, peças, componentes e subcontratações na 

estimativa de custos do produto? [Assinale a(s) alternativa(s) empregada(s)]: 
(  ) a. Pelo custo da última compra 
(  ) b. Pelo custo da última compra corrigido 
(  ) c. Pelo valor de mercado a vista 
(  ) d. Pelo valor de mercado a prazo 
(  ) e. Outro critério (especificar) 
 
 

2.4 Quando é utilizado o custo da última compra corrigido, qual o critério de 
atualização? 
(  ) a. Índice de Inflação 
(  ) b. Outros critérios 
 
 

2.5 Tratamento dado às despesas operacionais (Despesas Administrativas e de Vendas) 
no sistema de orçamentos: 
(  ) a. Percentual aplicado sobre o custo de fabricação: 

 

(  ) b. Percentual aplicado sobre o preço de venda (mark-up): 

  

  
2.6 A empresa acrescenta no custo estimado ou no mark-up, estimativas para 

contingências? 
(  ) a. Não 
(  ) b. Sim, aos quais dá-se o seguinte tratamento   
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TERCEIRO GRUPO – PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO 
 
3.1 Efetua-se o planejamento (i) da produção e, (ii) das compras de materiais diretos, à 
medida que os projetos e desenhos são liberados pela engenharia? 

(  ) a. Sim 
(  ) b. Não  
 

 
3.2 As compras críticas (componentes que exigem longo tempo para serem fabricados) 

são realizadas anteriormente à conclusão do projeto definitivo? 
(  ) a. Sim 
(  ) b. Não 
 

 
3.3 Havendo problemas de capacidade (surgimento de gargalos de produção), como são 

realizados os ajustes da programação? 
[Indicar a ordem de prioridade utilizada] 
(  ) a. Realizando-se horas-extras / 2o turno de trabalho 
(  ) b. Subcontrata-se serviços não previstos 
(  ) c. Remaneja-se encomendas de menor valor 
(  ) d. outros (especificar) 

 
 

3.4 São realizados cálculos dos custos das alternativas da questão anterior para subsidiar 
a escolha? 
(  ) a. Sim 
(  ) b. Não  
 
 

3.5 É feito o controle do andamento da produção (rastreabilidade) a fim de assegurar o 
cumprimento do prazo contratual da encomenda? 
(  ) a. Sim 
(  ) b. Não 
 
 

3.6 Quais ações são desenvolvidas para que uma encomenda seja concluída dentro do 
prazo contratual, quando se percebe que a fabricação está se distanciando da 
programação? 
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QUARTO GRUPO – PRODUÇÃO 

 
4.1 Tempo médio de fabricação das encomendas: 

- Menor que 6 meses:  ________% das encomendas 
- Maior que 6 meses e menor que 12 meses: _________% das encomendas 
- 12 meses ou mais: ________ das encomendas 
 

 
4.2 Tempo médio (dias/meses) que os materiais, peças e componentes adquiridos 

especificamente para uma encomenda aguardam para serem consumidos: 

 

 

4.3 Volume médio de atividades subcontratadas (equivalente em número de horas de 
fabricação), que não foram previstas quando do cálculo da estimativa de custos do 
produto: 
________% 

 
4.4 A empresa realiza análise dos motivos que levaram a discrepâncias entre o número 

de horas orçadas e o número de horas trabalhadas, das encomendas encerradas? 
 

 
4.5 A empresa realiza análise dos motivos que levaram a discrepâncias entre a 

quantidade orçada dos principais materiais e a quantidade consumida, das 
encomendas encerradas? 
 

 
4.6 Porcentual das encomendas concluídas no prazo contratual: 

_____ %  
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QUINTO GRUPO – SISTEMA DE ACUMULAÇÃO DE CUSTOS 

 
5.1 O sistema de apuração de custos gerencial (informações de uso interno) é o mesmo 
utilizado para fins legais (informações para uso externo)? 

(  ) a. Sim 
(  ) b. Não. Neste caso, especificar as principais características que diferenciam os 
sistemas. 
 

 
5.2 Qual o procedimento empregado para apropriação dos custos fixos e das despesas 

administrativas e de vendas nas encomendas? 
 

 
5.3 Aplica-se algum critério especial para tratar os efeitos da inflação nos custos e 

receitas acumulados nas encomendas? 
(  ) a. Não  
(  ) b. Sim (especificar) 
 
 

5.4 Ao encerrar uma encomenda em data anterior ou posterior ao prazo de entrega 
contratual, evidenciam-se os efeitos financeiros correspondente no resultado da 
encomenda? 
 
 

5.5 Realiza-se o controle dos custos acumulados em todo o período de fabricação das 
encomendas, comparando o real com o estimado? 
(  ) a. Sim 
(  ) b. Não 
 
 

5.6 Composição do custo da divisão fabril: 
______% materiais, peças, componentes e subcontratações 
______% mão-de-obra direta 
______% custos indiretos 
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SEXTO GRUPO – QUESTÕES GERAIS 

 
6.1 Na formação do preço de venda a prazo, qual a taxa de juros considerada sobre o 
preço a vista? 
(  ) a. Taxa de juros praticada pelo mercado, quando da realização de empréstimos 
(  ) b. Taxa de juros que o mercado remunera as aplicações financeiras 
(  ) c. A empresa não considera 
(  ) d. Outras formas (especificar) 

 
 

6.2 Para subsidiar a elaboração da proposta técnico-comercial ao cliente, é elaborado o 
fluxo de caixa da encomenda? 
(  ) a. Sim, descontando para a data base do preço 
(  ) b. Sim, em valores orçados, sem descontar à data base 
(  ) c. Não 
 
 

6.3 Em sua opinião, quando o resultado real de uma encomenda se distancia do 
resultado estimado, qual a contribuição dos motivos abaixo? 
[A soma dos percentuais atribuídos deve ser igual a 100%] 
a. Especificações incorretas do produto fornecidas pelo cliente: _________% 
b. Deficiência do sistema de cálculo da taxa do custo-hora de fabricação: 
________% 
c. Deficiência no processo de estimar o número de horas de fabricação: ______% 
d. Deficiências no processo de estimar as quantidades dos materiais: _____% 
e. Atrasos no prazo de conclusão da encomenda: ________% 
f. Divergências entre os custos orçados e realizados de materiais, componentes e 

subcontratações ______% 
g. Outros motivos ______% 
 
 
 

6.4 Para avaliação do resultado final das encomendas, a contabilidade gerencial 
considera valores de mercado a vista para os principais materiais, peças, 
componentes e subcontratações? 
(  ) a. sim 
(  ) b. não 
 
 

6.5 Assinale sua percepção conforme a escala a seguir, se a adoção de um sistema que 
desse esse tratamento, permitiria melhor avaliação do resultado das encomendas: 
[  ] concordo totalmente 
[  ] concordo 
[  ] nem concordo, nem discordo 
[  ] discordo 
[  ] discordo totalmente 
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6.6 A empresa avalia os resultados das encomendas pela Margem de Contribuição? 
(  ) a. sim 
(  ) b. não 
 
 

6.7 Assinale sua percepção, conforme a escala a seguir, se a adoção do método de 
Custeio Variável permitiria melhor avaliação do resultado das encomendas: 
[  ] concordo totalmente 
[  ] concordo 
[  ] nem concordo, nem discordo 
[  ] discordo 
[  ] discordo totalmente 
 
 

6.8 A empresa considera os conceitos de centros de lucro para avaliar o desempenho 
dos a  seus departamentos de produção? 
(  ) a. sim 
(  ) b. não 

 
 

6.9 Assinale sua percepção, conforme a escala a seguir, se a adoção dos conceitos de 
centros de lucro permitiria melhor avaliação do desempenho dos departamentos: 
[  ] concordo totalmente 
[  ] concordo 
[  ] nem concordo, nem discordo 
[  ] discordo 
[  ] discordo totalmente 
 

 
6.10 Atribua percentagens aos fatores abaixo, que em sua opinião, são determinantes 

para o cliente decidir por contratar uma encomenda com sua empresa, de modo 
que a soma das percentagens totalize 100%: 

[     ] Preço 
[     ] Qualidade 
[     ] Pontualidade (cumprimento do prazo contratual de entrega) 
[  ] Conformidade  com  as  especificações  requeridas  pelos clientes (inclusive 

acomodando revisões nas especificações, alterando projetos, processos e 
materiais durante a fabricação. 

[      ] Outros (especificar) 
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