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RESUMO 

BIANCHINI, Mauricio. Gestao de Custos Utifizando o Oryamento Gerencial 

Matricial como Ferramenta de Gestao. A eficaz gestao de custos tomou-se vital para 

a manuten(f3o das atividades das empresas, diante do ambiente altamente 

competitive encontrado no setor indt,i..Strial. Os ClJStos diretos e indiretos das 

atividades das empresas nee..essitam ser controtados e p!anejados e sao parte vital 

para a superayao das metas definidas no pfanejamento estrategico 

0 on;amento empresarial pode ser empregado como eficaz ferramenta para a 

gestao de custos. Este trabaiho identmca os meios para empregar o oryamento 

gerencial matricial como ferramenta de gestao, perm1tindo o controle e 

gerenciamento dos custos. 

Atraves de urn estudo de caso em uma central dosadora de concreto 

analisou-se o uso do on;amento matrici.aJ como ferramenta de gestao e estudou-se 

as particularidades do sistema de orvarnento matriciaf empregado pela empresa. 

Palavras-chave: oryamento empresariat, custos, gestao. 
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1~ INTRODU«;AO 

Diante da acirrada concorrencia as empresas industriais buscam cada vez 

mais obter ganhos de escala e meihores contratos com seus fornecedores, sendo a 

gestao eficaz de custos fundamental para o sucesso dos neg6cios. 

0 planejamento estrategico e fundamental para o sucesso das corporag6es e 

o or~mento empresarial chega a ser confundido com controle. 

0 atendimento ao or~amento empresarial impfica no acirrado controle de 

custos e receitas, deste modo o uso do or~ento como ferramenta de gestae 

apresenta-se com um caminho para o atendimento e superavao de metas, tomando

se uma eficaz ferramenta de gestae de custos. 

Como o or~mento empresarial esta sempre ligado ao planejamento 

estrategico da empresa, o uso deste como ferramenta de gestae proporciona 

alinhamento de custos, receitas e seus controles. 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Oesenvotver uma ferramenta (p!aniiha) para se gerir custos e proporcionar 

subsidies para a tomada de decis5es gerenciais corn base no or\'.amento matricial 

atraves de urn estudo de caso. 

2.2. ESPECiFICO 

Estudar o sistema de orcamento matriciaf da empresa anafisada e identificar 

suas propriedades para seu emprego coma ferramenta de gestae. 

3. JUSTiFICATIVA 

Com a globaliza9Bo da economia, as empresas passaram a enfrentar urn 

numero maior de concorrentes, caracteristicas como rigidez, falta de foco nas 

necessidades do diente, absessao com atividades em vez de resultados, falta de 

inovayao e despesas gerais elevadas, estiveram presentes nas empresas o tempo 

todo. Entretanto, a partir dos anos oitenta, observou-se uma attera~ao na refayao de 

for~as entre cliente e fomecedor. 
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0 controle tern passado das maos do fomecedor as do cliente, que agora e 0 

foco dos neg6cios, passando a informar o que deseja, quanta deseja, como deseja e 

quanta pagara pelo produto ou servi\Xf. Neste contexte, onde os clientes passaram a 

exercer o poder, as empresas necessitam desenvolver novas formas de 

gerenciamento (FREIRES, 2000). 

As mudangas ocorridas no ambients competitive fazem com que gerentes 

necessitem de informa~aes para methorar a quatidade, pontualidade e eficiencia das 

atividades que executam, atem de compreender precisamente o custo e a 

lucratividade de cada urn de seus produtos1 servi90s e cHentes (KAPLAN 1998). 

As grandes corporayi)es bern como seus CEOs (Chief Executive Officers) e 

diretores possuem metas bastante definidas e que sao premissa para o sucesso do 

neg6cio e dos profissionais envolvidos, sendo o or~mento gerencial prioridade nas 

atividades da empresa. 

4. METOOOLOGIA 

Urn estudo de caso em profundidade pode ser considerado representative de 

muitos outros ou mesme de tedos os cases semelhantes. Esses cases podem ser 

indivfduos, institui¢es, gmpos, comunidades, etc (GIL, 1993). 

YIN {2005) justifica sua utiiizav§o e detalha o procedimento: 

"Esfudos de caso podem contribuir para o conhecimento que temos de 
fenomenos individuals, organizacionai-s, socials, politicos e de grupos... tendo se 
constituido em estrategia comum de pesquisas na psicologia, na sociologia, na 
ciencia poli#ca, no trabalha social, na administragao e no pl.anejatnento sociaL surge 
do desejo de compreender fen6meoos sociais complexos ... o estudo de caso permite 
uma investiga~ para se preservar as caracteristicas holfsticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real - tais como... cicJos de vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanqas ocorridas em regil5es urbanas etc." 

"0 estudo de crdSo e uma estrategia de pesquisa para examinar 
acontecimentos contemporaneos, mas quando miD se podem manipular 
comportamentos refevanres ... acrescenta duas tontes de evidencias que usualmente 
nao sao incluidas nos repert6rios de um historiador: a observagao direta dos 
acontecimentos que estao sem:Jo estudados e entrevistas das pessoas neles 
envolvidas." 

Cada estrategia apresenta vantagens e desvantagens que dependem 

basicamente do tipo de questao da pesquisa, do controle do pesquisador sobre o 

ambiente ou de eventos comportamentais e quai o foco do fenomeno a ser 

estudado, se hist6rico ou contemporaneo (YIN, 2005). 
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Os objetivos que os pesquisadores tern quando reaJizam suas pesquisas 

determinam a finaiidade da mesma: basica se esta figada ao incremento do 

conhecimento cientifico sem quaisquer objetivos comerciais ou aplicada se 

fomentada por objetivos comerciais, ou voltada para o desenvotvimento de novas 

processes ou produtos orientados para a necessidade do mercado (APPOUNARIO, 

2006). 
/ 

A metodologia aqui adotada e urn estudo de caso, atraves de metoda misto, 

com estrategia flexfvel, tratando-se de pesquisa aplicada Dividido nas seguintes 

etapas: 

1 } Revisao bibliografica abordando sistema de gerenciamento de custos, 

sistemas de or98mentos, sistemas de gestao e planejamento estrategico. 

2) Estudo de caso analisando o sistema de on;amento matricial empregado 

peta empresa, identificando particularidades, sistema de defini<;ao de 

metas e pacotes, informa¢es gerenciais, controles, pontos fortes e 

pontes fracas; 

3) Com base nas etapas anteriores da pesquisa efaborou-se uma ferramenta 

para a gestao de custos e subsidio para decisaes gerenciais, imp!antando 

a mesma na empresa e analisando-se seu desempenho. 

4) Analise final do sistema de gestao de custos apficando o on;amento 

matricial como ferramenta de gestao. 

_j 



5. REViSAO TEORICO-EMPiRICA 

5.1. ORCAMENTO EMPRESARfAl 

5. 1. 1. Concerto de Orgamento 
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A capacidade de previsao de uma empresa esta na competencia de gerenciar 

cenarios futuros de forma dinamica, rapida e eficaz. 

0 or98rnento e urn instrumento de forrnalizar;ao, sendo o rneio de controle 

mais usado tanto em empresas como no govemo. Representa a quantifica<;ao das 

metas e objetivos da empresa, estando aHnhado ao pfanejamento estrategico da 

mesma e abrangendo dados de caraterfinanceiro e quantitativa. 

Em rela~o ao horizonte temporal, os or~mentos podem ser de Iongo prazo 

- On;amento Estrategico ~ ou de curta prazo ~ Orgamento Operacional ou Tatico 

(NASCIMENTO, 2002). 0 on;amento operacional compoe-se da previsao da 

estrutura economica e de atividades para o exercfcio financeiro seguinte, enquanto o 

or98mento estrategico refere-se a urn horizonte rnaior de projer;ao, alern de possuir 

caracterfsticas tecnicas de elaborayao mais simplificadas. 

No orgamento estrategico, o grau de detalhamento e sua exatidao sao 

menores, no orgamento operacional o grau de detalhamento e bastante elevado e 

este deve ser executado com urn elevado grau de precisao. Enquanto o or9(3mento 

operacional concentra-se na melhoiia de resultados de curta prazo, o or9amento 

estrategico identifica as necessidades evidenciadas pelas novas op<;Oes 

estrategicas, tais como o desenvolvimento de novas produtos e mercados. 

(CARVALHO, 2004). 

0 or9Bmento e uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer 

organiza98o, em especial as industiias. Ete tem seu inicio nos objetivos que a 

organizat;ao almeja alcanvar, passando pela analise dos pontos fortes e das 

limita96es deste tipo de empresa, sempre buscando atocar da maneira mais eficiente 

os recursos para aproveitar as oportunidades identificadas, trazendo urn retorno 

satisfat6rio para os recursos empregados pela empresa. 
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5.1.2. Objetivos do Or9fimento (NASCIMENTO, 2002) 

0 orgamento deve imputsionar o planejamento, avaliando a utiliza<;ao dos 

pianos estabelecidos, enquanto o planejamento estrategico tem como caracterlsticas 

de elaboragao a montagem de pianos de carater generico e pouco quantitativos, o 

orc;amento e detaJhista. Se esta ferramenta tor alinhada com o planejamento da 

empresa, sera possivel verificar a viabilidade e precisao destes pianos, 

principalmente sobre os aspectos financerros do negocio. 

Na medida em que a empresa define o perfil de gastos de cada unidade, ela 

evidencia o tipo de prioridade que a mesma dara aos seus objetivos. A comunicayao 

mais adequada e obtida quando 0 processo de elaboravao do orc:;amento e 
participative, envolvendo os diversos nfveis hierarquicas da organizayao, sendo o 

orc;amento empresarial uma excelente ferramenta de comunicayao de metas a toda 

a organizayao (WELSCH, 1996). 

As empresas sao ptanejadas por estruturas organizacionais, estas estruturas 

precisam trabalhar de forma interdependente para o atingimento dos objetivos da 

organiza<;ao como urn todo, o papet da coorctenavao neste processo e vital. Na 

medida em que o or98mento tra~ os objetivos das diferentes areas da organizayao, 

toma-se possivel avaliar e aiinhar as ayaes individuais para fazer com que cada 

funcionario e setor, atuem de forma integrada na reaHzacao dos objetivos comuns 

(WELSCH, 1996}. 

0 oryamento representa o instrumento principal de avaliayao de desempenho 

sob a 6tica financeira. Na medida em que sao estabeiecidas as atribui96es e metas 

dos indivlduos, o desempenho real e cotejado como previsto para cada centro de 

responsabilidade e analisadas as causas das variay5es. (SARDENBERG, 2003) 

Como componente do sistema de controle gerencial, o on;amento deve 

contribuir para o aprendizado organizacionaL Neste sentido, as anaiises de 

varia¢es devem contribuir para a identificacao da causa do naa cumprimento das 

metas on;amentarias. Servindo de referencia para a tomada de ac;Oes para a 

correc;ao de nao conformidades. 
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5.1.3. Jntegra98o do Orcamento com a Estrategia 

0 orgamento da organizac;Bo deve ter uma integrayao clara com o 

planejamento estrategico. Na medida em que esta integr~o ocorre, as aloca¢es 

de gastos de can~ter iatico sao feitas, considerando os objetivos da organiza9ao. 

Apesar da importancia desta integrat;ao, pesquisas apontam que muitas empresas 

etaboram oryamentos desconectados da formutacao estrategica. A separayao 

destas atividades faz com que o foco de controls das organiza96es se concentre na 

consecu9ao de metas de curta prazo (KAPLAN E NORTON, 1997). 

0 on;amento requer uma discussao dos objetivos em todos os nfveis 

hierarquicos da organizac;Bo, o que gera urn aumento da integragao e do 

comprometimento par parte dos colaboradores, uma vez que eles envolvem-se 

diretamente com os resultados planejados. Outro ponto importante e o detathamento 

por meio de metas que preveem o que devera ser feito - Como? Quando? E por 

quem? Ainda, pode ser citada a possibitidade de se identificar problemas com 

antecedencia, o que aumenta a chance de se encontrar so!u96es apropriadas e 

eficazes. 

0 processo orcamentario deve estar alinhado a visao estrategica da empresa 

e antes de atribuir os numeros financeiros, a empresa deve estudar o ambiente onde 

atua e entender sea estrutura esta adequada ao mercado, seja atraves do produto 

ou servi~o requerido peio cliente, novas tecnologias, concorrentes, produtos 

substitutivos, parceiros, seja pefos processes intemos e seus requerimentos para 

atingir·a visao estrategica. 0 orqamento deve ser iniciado de forma unica onde tudo 

o que se fa<;a na empresa esteja focada na tradut;ao do intento estrategico e 

privilegiar os valores que norteiam as a9oes da empresa para cumprir as metas e 

objetivos tragados 

5.1.4 Processo Gerencial de EJabora9Bo do Or<;amento 

A responsabi!idade pela elaborayao do or~mento deve ser dos gestores das 

atividades da empresa. No entanto, e necessaria que este processo seja gerenciado 

pela controladoria para que aja sinergia entre os pianos. 
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As atribui9oes e responsabilidades desta area devem ser {NASCIMENTO, 

2002): 

• Definir as poffticas gerais para elaboragao do orcamento; 

• Definir as hip6ieses e a conjuntura economica; 

• Coordenar o processo de elaboragao do on;amento e das revisoes 

ocorridas durante o ano; 

• Dar suporte tecnico as demais unidade.s; 

• Verificar a congruencia e a coerencia do or~mento; 

" Apoiar a alta administracao. 

0 processo de elaboragao do on;amento anual inicia-se em geral a partir do 

segundo semestre do ano corrente, na grande maioria dos casos, com frequentes 

revisoes ao Iongo do ano ort;ado. 

Para a estimativa dos vafores a serem or~.ados, sao utifizados vanos criterios, 

tais como a proje~ao baseada nas estimativas de anos anteriores, a abordagem do 

on;amento base zero e estimativa com base na analise profunda dos custos 

(ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2000). 

5.1.5. Projegao Baseada nas Estimativas de Anos Anteriores 

Denominada de abordagem incremental, consiste em estimar os val ores 

futuros com base em urn aumento ou reduyao em compara<;ao com o ano anterior. 

0 problema desta abordagem e que, quando utilizada de maneira 

inadequada, faz com que o or9amento seja "cego", nao considerando a dinamica do 

neg6cio. 

0 Of¥3mento incremental nao inclui prOV!S80 para reduzir OU eliminar 

despesas, a medida que a empresa muda. Tampouco tem um mecanisme para 

enfatizar os itens de gastos que criarao valor em Iongo prazo (ATKINSON et al 

2000). 
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5. 1.6. Abordagem do Or~ento Base Zero 

Requer que os gastos sejam definidos esquecendo-se o comportamento 

hist6rico. Diferentemente do orcamento incremental, o nfvel orcado para o ana 

anterior nao e dado por certo. Operayaes existentes sao analisadas e a continuagao 

da atividade ou operayao precisa ser justificada na base de sua necessidade, ou 

utilidade para a organizagao (HANSEN e MOWEN, 2001). 

5.1.7. Estimativa com Base na Analise Profunda de Custos 

Esta abordagem considera uma analise criteriosa de cada item de gasto, 

considerando os niveis projetados de atividade da empresa. Para isto, e preciso que 

a organiz~Ao tooha urn conhecimento das cau.._<>as dos seus gastos. 0 or('..amento 

baseado em atividades representa uma altemativa para uma analise mais acurada 

destes custos. Para a utmza~o deste procedimento, e necessaria que a 

organiza9ao utilize os sistemas de custeio baseadv em atividade. 0 orcamento 

ba.seado em atividade..s fornec.e uma base para di.sctls.sao em dado..s empfricos. 

(NASCIMENTO, 2002) 

0 ftuxo basico de ; prepara~ do on;amento compreende os seguintes 

aspectos: 

1) Definiyao das premissas a serem utilizadas. Estas variaveis podem ser de 

natureza extema, tais como as variaveis macroeconomicas ou intemas 

como, por exempio, as potlticas de pessoat Quando a empresa tern urn 

processo de planejamento estrategico, estes dados sao obtidos do proprio 

plano. 

2) Estimativas dos valores petos profissionais da unidade. Estimativas dos 

valores projetados com base nos criterios de projegao discutidos 

anteriormente. 

3) Negociayao. Refere-se ao processo de negociagao entre os envolvidos 

objetivando definir os vafores finais. 

4) Analise do on;amento visando avaliar poss1vets incongruencias. Esta 

analise deve ser feita pela area gestora do processo orgamentario. 

Avaliagao de vendas incongruentes com nivel de capacidade produtiva e 
urn exemplo desta analise. 
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5) Aprovagao. Fase final que consiste na aprovacao geral pelos principais 

executives da companhia. Durante o ano, quando da utiliza98o da 

ferramenta, deve-se rever o orgamento efaborado com o objetivo de mante

lo atualizado. Estas atualiza¢es podem ser de dois tipos (ANTHONY e 

GOVINDARAJAN, 2000): 

5:1.8. Revisoes 

Deve-se observar que o orgamento nao pode ser uma ferramenta rlgida e 

inflexlvel, eventuatmente o mesmo devers ser revisto, podendo haver revis5es 

decorrentes de procedimentos habrtuais e em fum;ao de eventos relevantes e 

imprevistos. 

Nas revis5es decorrentes de procedimentos habituais o or9Bmento sera 

sempre atualizado com os valores reais de cada mes. Sistematicamente, sao 

efetuadas revisaes simplificadas das premissas e dos pianos. 

Ja as revisoes em fun9i\o de eventos reievantes e imprevistos sao 

necessarias quando, ocorrem aiteragaes fundamentais nas hip6teses que 

fundamentaram o orcamento. Como J)Of exemplo, crises economicas. 

Uma abordagem aprest9ntada recentemoote e a do or~mento continuo. Esta 

sistematica consiste em atuafizar as projet;Oes a Gada periodo, fazendo com que o 

orgamento esteja sempre atuafizado. Este modelo faz com que a empresa sempre 

esteja planejando suas opera9fies. A maior desvantagem e o aito custo de 

manutengao deste sistema (r-Yi.SCIMENTO, 2002). 

5.1.9. Estrutura de urn Or~mento Operacional 

A estrutura do orgamento operacional corresponds aos itens a serem 

projetados, tais como o planejamento de vendas, custos e despesas. 

5.1.9.1. Orgamento de marketing 

Corresponde ao planejamento dos aspectos ligados a area de vendas e de 

marketing. 
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5.1.9.2. Or9firnento de produ~ao 

Compreende a defini98o da capacidade de produ98o, a quantidade a ser 

produzida bern como as necessidades de insumos e estabelecimento dos niveis de 

estoque. 

5.1.9.3. Oryamento de recursos humanos 

Defini98o da quantidade de pessoas e polfticas de recursos humanos. 

5.1.9.4. On;amento de gastos administrativos 

Gastos com a area de apoio e diretoria. 0 oryamento de despesas 

administrativas corresponds aos gastos gerais e administrativos dos diversos 

centres de responsabiiidade. Em geral sao orc;ados com base nos gastos projetados 

em cada centro de responsabmdade, sendo posteriormente consotidados para a 

montagem da demonstracao do resuttado do exercicio. 

5.1.9.5. Oryamento de resultados financeiros 

Encargos decorrentes da estrutura financeira e ganhos em funyao de sobras 

de caixa. 

5.1.9.6. Orc;amento de gastos de capital 

Previsao das necessidades de gastos de capital para fazer face ao 

planejamento. 

5.1. 9. 7. Orgamentos financeiros 

Ava!iam as consequencias financeiras dos oryamentos operacionais. 

Compoem-se do fluxo de caixa, da demonstrac;ao do resultado do exercicio e do 

balango patrimonial. Sao estimadas as despesas financeiras e receitas financeiras, 

considerando a estrutura de capitat projetada e as ta.xas de juros praticadas no 

mercado. Em geral, o controle deste.s elementos e vinculado a gerencia financ.eira. 

5.1.9.8. On;amento de marketing 

Compoe-se do pianejamento de vendas, c.om seus respectivos tributos, 

definivao de prazo e descontos, det&jrn<;iio das despesas comerdais bern como a 

polftic4 de propaganda e publicidade. 

0 or~mento de vendas corresponde a defini¢0 das quantidades de 

vendas, pr99os a serem praticados, condig5es de pagamerrto, descontos, etc. 

Corresponde ao primeiro pan?lmetro a ser estimado, pois, a partir destes valores, e 
que serao estimados os demais itens do orgamento gerat 
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Urn dos pontos mais importantes do on;amento empresarial e a previsao de 

vendas, que deve ser iniciada pela analise dos aspectos internes e externos da 

organizavao. lntemamente deve ser cuidadosamente levantado sea empresa tern 

uma capacidade produtiva que atenda as suas metas de vendas, analisado se a 

mao-de-obra esta quatificada para atingir a produtividade na qualidade pretendida e, 

por fim, se a estrutura administrativa da organizayao e adequada ao atendimento da 

demanda. Ja externamente deve se examinar a concorrencia, detalhando as suas 

forgas e fraquezas competitivas, o comportamento das pollticas economicas e o seu 

impacto sobre o consumo e ainda acompanhar atentamente a legislagao, para 

identificar novas oportunidades e promover mudangas amparadas nos aspectos 

legais. 

Para quantificar este on;amento, as empresas utitizam-se de diversos 

metodos, tais como a estimativa pefa equipe de vendas, analise de serie hist6rica e 

metodos estatisticos. 

• Estimativa peta equipe de vendas: como o pessoal de vendas encontra-se 

na linha de frente com os clientes, considera-se que sao os mais 

habilitados a elaborar as previsoos de vendas. Urn problema que podera 

surgir com a adoyao deste metodo e o pessoal de vendas tentar 

subestimar suas est~mativas, caso este parametro seja base para 

avaliagao de desempenho {MAHER, 2001 ). 

• Analise da serie hist6rica: projeta as vendas com base no comportamento 

dos perfodos anteriores. Neste caso, faz-se uma media simptes e subjetiva 

das vendas de periodos anteriores ou uiitiza-se de tecnicas estatfsticas 

como a analise de tendencias. 

• ModeJos estatlsticos: utiliza-se, principalmente, da analise de regressao, 

estudando-se o impacto de variaveis no volume de vendas. Para a 

projeyao dos pre~s de vendas, as empresas consideram varies fatores, 

tais como a concorrencia, o pre90 atual, as condi«;;es de mercado, etc. 



12 

0 or98mento das despesas relacionadas ao plano de vendas geralmente, e 
elaborado pela area de marketing. Os pnncipais componentes sao os seguintes: 

• Tributes relacionados a area de vendas; 

• Despesas com pubficidade e propaganda; 

• Transporte de mercadorias; 

• Sistemas de apoio a area de vendas; 

• Seguros de vendas; 

• Materiais de escrit6rio da area de vendas; 

• Deprecia~o dos m6veis e equipamentos da area de vendas. 

5.1.9.9. Or~mento de produ~o 

Este orc;amento e composto dos oryamentos de produ~o e de estoques de 

produtos acabados e urn planejamento dos recursos necessaries ao atendimento 

das vendas atuais e a disponibitizav§o de estoques suficientes para as vendas 

futuras (NASCIMENTO, 2002). 

0 planejamento do volume de produyao esta relacionado diretamente com o 

montante dos estoques estimados. A equa~ basica segue o seguinte modelo 

(MAHER, 2001 ): 

Estoque inicial + Entradas - Saldas = Estoque final 

Fazendo uma analogia com a produ9ao, tem-se: 

Unidades no estoque inicia! + Unidade.s a serem produzidas- Vendas = Unidade.s no estoque final 

A determinayan dns nfveis de estoque e efetuada, cnnsiderando-se o tempo 

medic de produyao de cada produto, bern como o nlvei minimo de estoques que nao 

comprometa as vendas futuras da companhia. Altemativamente, tern sido dada 

bastante atenyao a utilizacao do denominado metoda just in time de controle, que 

eliminaria eventuais volumes de estoques. 
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0 or9E1mento de produ~o dara origem ao orcamento de gastos. No 

oryamento de gastos devera haver a separayao dos custos pelo grau de 

comprametimento destes recursos ao tonga do tempo. Muitas empresas utilizam-se 

de urn or~mento de produ(_(Bo que equilibre a quantidade de recursos de curto 

prazo com media e Iongo prazo, objetivando a eficiencia da utiliza98o dos recursos. 

Em uma industria, os itens de custos de produ9So sao dassificados em tres 

tipos: a materia-prima, a mao-de-obra direta e os custos gerais de prodUi;ao. 

As materias-primas correspondem aos insumos basicos utilizados na 

produ9Bo. 0 cidculo das compras e obtido pela equa~o (MAHER, 2001 ): 

Materiais a serem adquiridos = Mate.riais a serem u!i!izados na ~ + Estoque final projetado - Estoque inicial 

estimado 

Consideram-se as necessidades de materias-primas com base nas 

estimativas da area industrial. As variaveis que compoem estas estimativas sao o 

mix de produtos, o pret;e estimado para o perlodo ort;ado bern como eventuais 

perdas na produ980. Quando a empresa tern urn sistema de custo-padrao, poderao 

ser utilizados estes dados. 

A poHtica de estoques das empresas podem ser, essencialmente, de duas 

naturezas: o modele tradicional e o just in time. Em urn modele tradicional, as 

empresas mantem niveis minimos e maximos de estoque para utilizagao. Neste 

case, sao observados os custos de oportunidade, bern como eventuais perdas de 

vendas pe!a ausencia de suprimentos em quantidades adequadas para atendimento 

dos pedidos. 

No modeto just in time, evita-se manter niveis de estoques. 0 fundamento e 
que se deve uti!izar os materiais apenas quando forem necessaries. A implica9f:io 

deste fato no modelo oryamentario e que, neste caso, nao haven~ estoques or9ados. 

A mao-de-obra direta corresponds a quantidade de trabalho aplicado 

diretamente na fabricayao do produto. Para o cidculo dos vaiores on;ados, deve-se 

considerar a quantidade de horas necessarias para atender ao volume de produ9f:io 

previsto, bern como as taxas satariais pagas pela empresa. 
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Os custos gerais de fabrica~o apresentam uma dificuldade maior em sua 

estimativa. Assim, sob a oonomina~o de custos gerais de fabrica~o, existem 

custos de natureza fixa, alguns de natureza variavef e outros serni-vafiaveis. 

Em geral, os cu.sta.s fixos e semi-varh3veis sao orgados pelos centros de 

responsabilidade com base em suas atividades reafJzadas. Os custos variaveis sao 

estimados, considerando-se a varia98o do nfvel do parametro de atividade. 

0 orvamento do custo dos produtos vendidos e resultante da composi~o dos 

tres elementos: os estoques projetados, os custos com mao-de-obra direta e a 

estirnativa dos custos gerais de fabrica~o. 

Os impastos sabre o Iuera operacional sao oriundos da propria projec;ao de 

lucratividade da companhia. Esta variavef e considerada, levando-se em conta o seu 

efeito sabre o resuitado global e nao como urn item passive! de controle pelos 

executives departamentais. 

0 oryarnento de capital considers os desembolsos efetuados para projetos de 

Iongo prazo. A projevao destes gastos nao compoe o orvamento operacional. 

No entanto, as duas projey5es devem estar integradas. 

Ap6s a elaboragao do or~mento operacional, o teste de viabilidade dos 

pianos e efetuado, analisando~se os relat6rios contabeis on;ados. 

0 balan90 patrimonial mostra as estruturas economicas, financeiras e 

patrirnoniais da empresa. A demonstrayao do resultado do exercicio resume os 

valores globais do resultado economico. Os resultados nao ligados diretamente a 
atividade da empresa, bern como os lucros e prejufzos oriundos de equivalencia 

patrimonial, e os ganhos e perdas nao-operacionais sao oryados em seu montante e 

inclufdos neste relat6rio. 

Na demonstra9ao do f!uxo de cajxa evidenciam-se as necessidades e 

aplica<;oes de recursos financeiros. A elabora<;ao dos relat6rios sinteticos projetados 

permitira que a empresa obtenha indicadores de desempenho financeiro projetados. 

1ndicadores tradicionais de am~lise financeira, bern como o valor economico 

agregado podern ser cafculados e utilizados no sistema de avaliagao de 

desempenho (NASCIMENTO, 2002). 



FJQUra :01 -Estr'Utm'a do~ nperacionaJ 

Fonte: Adaptado:de Hansen e Mowen (2001) apud Nascimento {2002J_ 
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5.1.10. Aspectos Comportamentais do Or~mento 

Em sistemas oryamentarios, os individuos da organizayao desempenham urn 

papel central, podendo originar uma serie de questoes de carater comportamental 

que afetam a utiiizac;ao desta ferramenta (ATKiNSON et al, 2000). 

Existem tres formas de participa~o das pessoas na elaboravao do 

on;amento: o oryamento autoritario, oryamanto participative e o orc;amento 

consultive. No orgamento autoritario, o superior estabeiece as metas e os padroes 

de desempenho que serao utihzados no or~mento. Neste caso, o subordinado sera 

exclufdo de todo o processo de elabora98o. A vantagem desta sistematica esta em 

urn menor custo do processo e maior coordenayao do oryamento. No entanto este 

"processo de cima para baixo" raramente funciona e pede gerar perda de 

comprometimento e desmotivac;Eto da equipe, principalmente nos cargos de 

supervisao e coordena~. (ANTONY E GOVINDARAJAN, 2001 ). 

No on;amento participative, os valores sao negociados entre os superiores e 

subordinados. A participac;ao on;-amentaria aumenta o morale o comprometimento 

com as metas. Alem disto, como os funcionarios de linha de frente conhecem rnelhor 

o processo, os valores estabelecidos tendem a espelhar a realidade de forma mais 

adequada, ocorrendo urn manor numero de desvios e conseqllsnte maior precisao. 

0 orvamento consultive consiste em soficitar a opiniao dos subordinados sabre os 

valores a serem on;ados. No entanto, a tomada de decisao nao ocorre 

conjuntamente, os pr6prios superiores avaliam as inclusaes solicitadas e decidem se 

serao consideradas. Com esta metodotogia consegue-se reduzir os impactos da 

ausencia de urn orc;amento participative. 

Urn processo adequado de or98fi1entayao deve contemplar a participavao dos 

subordinados e a defini~ dos valores pelos executives, atraves de urn processo 

interativo de extensa negociac;ao e amadurecimento das rnetas estabelecidas 

(ANTONY E GOVfNDARAJAN, 2001 ). 

No processo de on;amento, os aspectos humanos tern urn papel 

preponderante. lsto ocorre porque o orgarnento esta ligado ao processo de avaliayao 

de desempenho das pessoas. 0 montante de recursos de urn centro de 

responsabilidade pode ser encarado como simbolo de poder ou de ausencia deste. 
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Estes comportamentos acarretam em situa¢es de jogos orgamentarios e de 

atribui98o de foiga on;amentaria (ATKiNSON et al, 2000). Os jogos or99mentarios 

correspondem a manipula9('}es do or99mento efetuadas com o objetivo de facilitar o 

cumprimento das metas e, consequentemente, a obten~o dos incentives. 

A folga orvamentaria refere-se a solicita¢es de recursos em excesso por 

parte dos gerentes, objetivando o alcance dos objetivos de forma mais facil. 0 

or9amento ideal e aquele que apresenta metas alcanvaveis, ou seja, que 

representem desafios, mas que sejam atingiveis. Deve-se atentar para alguns 

princ!pios relatives ao estabelecimento de metas: 

• Metas diffceis conduzem os execuiivos a tomarem decisoes de curto prazo 

incongruentes com os objetivos de Iongo prazo. 

• Metas exequfveis reduzem a tentaiiva de comportamentos antieticos. 

• Metas adequadas aumentam a confianva na divulga~o dos prop6sitos 

para o publico extemo. 

• Metas exageradas sao reftetidas em voiume de vendas contrastantes com 

a realidade, contribuindo para o aumento do comprometimento de custos 

de capacidade. 0 cumprimento das metas leva a uma atmosfera vitoriosa 

(NASCIMENTO, 2002}. 

0 controle do or9amento podera ocorrer como controle rigido e controle a 
distancia. Organiza¢es, que possuem controtes rigidos, tern como caracteristicas a 

atuavao conjunta da alta administrav§o e subordinados para a resoluvao de 

problemas operacionais e possuem metas de Iuera de curto prazo como o parametro 

de desempenho principal. 

0 controie a d1stancia baseia-se no conceito de delega~ de autoridade. 

Neste caso, a administ~ nao considera o atingimento das metas or9adas como o 

objetivo principaL Neste sentido, o oryamento e constantemente reavaliado, 

considerando as mudan~s organizacionais e de cenarios. 0 nao atingimento das 

metas serve como parametro para am~lise de eventuais melhorias no processo de 

gestao. 
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Os fatores que afetam a escolha de controles rigidos e de controles a 

distancia, sao: 

• 0 grau de independencia com o que o executive da unidade pode atuar. 

• A extensao em que as variaveis criiicas de desempenho podem ser 

influenciadas pelo executivo da unidade; 

• A relativa incerteza rnerente a atividade; 

• 0 prazo de ocorrencia do impacto da decisao do executive. 

Estas questoes comportamentais devem ser consideradas na elaborar;ao e 

analise dos sistemas or~mentarios (NASCIMENTO, 2002). 

5.1.11. Avaliayao de Desempenho e Controle Or9Bmentario 

A analise de variayao visa investigar os motivos da ocorrencia de varia¢es 

financeiras entre os valores on;ados e os valores realizados. 

Deve ser executada sistematicamente e em pequenos intervalos de tempo, de 

modo que os desvios possam ser identificados antes de produzirem impactos 

significativos. Esta analise deve ser rigorosa e bastante criteriosa, identificando 

exatamente a conta que apresenta desvios. 

ldenttficados os desvios devem ser tomadas a~oes imediatas para o 

saneamento dos me.smos. 

E importante tambem a anaflse da eficacia dos sistemas de gestae e 

procedlmentos, sempre que ocorrem desvios. 

52. GESTAO DE CUSTOS 

5.2.1. Definivoos Basicas de Custos 

Modemamente, ainda existem divergeroas conceituais sabre custos, Werke 

(1999) enumera algumas defini~s: 

Gastos eo termo gasto (leone, 1997) e usado para definir as transavaes 

financeiras em que ha ou a diminui<;ao do disponivet ou quando se assume urn 

compromisso em troca de atgum bern de investimento ou bern de consumo. Desse 

modo, o gasto pode ser irrlf:diatame.1te dassmcado como gasto de investimento 

(aquele que gerara a aquisic;8o de urn ativo) ou como gasto de consumo. 
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Oesembolso e o pagamento pe!a aquisi<;:ao de bern ou pela aquisigao de 

serviyo (FONSECA, 1992). 

Despesa e o valor dos bens ou servi90s consumidos direta ou indiretamente 

para obtengao de receitas (MARTINS, 2000). Os custos dos produtos vendidos pela 

empresa tornam-se despesas no momenta da venda. As vezes, este termo e 
empregado para se identificarem os gastos nao relacionados com a produgao. 

Geralmente estas atividades sao separadas em comerciais, administrativas e 

financeiras. 

SA (1995) apud Zan (2006) conceitua custos como tudo o que se investe para 

conseguir urn produto, urn servi9J ou uma utiiidade. Afirma, ainda, que a maioria dos 

mestres entende por custos as apHcat;oes, para mover a atividade, seja direta ou 

indiretamente, feitas na producao de bens de vendas. 

Os custos relacionam-se c.om a fabrica~o dos produtos, sendo normalmente 

divididos, em materia-prima, mao-de-obra direta e custos indiretos de fabrica<;:ao. 

Refere~se a Custos como gasto relative a bern ou serviyo utilizado na produyao de 

outros bens e servi<;os, ou seja, o valor dos insumos usados na fabricagao dos 

produtos da empresa. 0 custo e tambem urn gasto, so que reconhecido como tal, 

isto e, como custo, no momenta da utilizagao para fabricagao de urn produto au 

execugao de urn servigo (MARTINS, 2000). 

Custo representa o valor dos bens e servi<;os consumidos na produgao de 

outros bens ou servivos. Dessa forma, em urn a organizagao, pode-se entender como 

custos as gastos incorridos para a obten9ao de um servigo prestado Assim 

definindo, parece facil a tarefa de apurar urn custo, pais exige, apenas, a apuragao 

de todos os recursos consumidos pela empresa e sua distribuigao palos produtos 

fabricados. Ao se considerar, porem, a complexidade dos recursos aplicados pela 

empresa, a existencia de consumes indiretos para suporte (apoio) a produgao, entre 

outros, percebe-se que essa ayao nao e nada simples. (ZAN, 2006) 

lnvestimentos sao OS gastos necessaries as atividades produtivas, de 

administragao e de vendas, que irao beneficiar periodos futuros; portanto, ativos de 

canflter permanents e de Iongo prazo, que, por meio de depreciagao ou amortizagao, 

irao tomar-se custos ou despesas, dependendo de sua origem e natureza (WERNKE 

1999). 
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5.2.2 Classificayao de Custos 

Oentre as varias classifica<;Qes consagradas pela literatura, os custos podem 

ser classificados de acordo com sua variabilidade, com a facilidade de identifica98o 

com a utilidade para iomada de decisoes e com sua eficiencia no processo. 

5.2.2.1 Variabilidade 

Quanta a variabilidade considera-se a refayao dos custos com o volume de 

produt;ao e normalmente divide-os em custos fixes e variaveis. Os custos variaveis 

estao substanciatmente relacionados com a quantidade produzida, isto e crescem ou 

diminuem com o aumento ou reduyao do nivel de atividade da empresa. Os custos 

fixos, em contraste, sao os que independem do nivel de atividade da empresa, ou 

seja, nao tern variagoes se alterado o volume produzido. (COSTA, 2001) 

A caracterlstica de invariabiiidade dos custos fixos se deve ao prazo de 

observa<;ao, ou seja, quanta menor foro prazo de analise e classifrca<;8o dos custos, 

maior sera a quantidade de custos fixos e menor a de custos variaveis; de forma 

inversa tambem esta afirmat;ao e verdadeira e tevando-se este prazo ao limite os 

custos de uma empresa sao variaveis (ROCHA, 1997). 

5.2.2.2. facilidade de tdentifica<;8o 

Quante a facilidade de identificat;ao, os custos sao segregados em custos 

diretos e indiretos, de acordo com a facitidade de identifica9ao dos mesmos com 

produto, processo, centro de custos, etc. Os custos diretos sao facilmente 

relacionados com as unidades de atoca~o de custos (produtos, processos, setores 

etc.). Ja os custos inctiretos nao podem ser atribufdos a estas unidades, 

necessitando de rateios para isto. Tais rateios causam a maior parte das dificuldades 

e deficiencias dos sistemas de custos, tendo em vista sua complexidade e os varios 

criterios existentes. A aloca~o dos custos indiretos aos produtos e efetuada atraves 

dos metodos de custeio (WERNKE 1999). 
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Em reta~o a facilidade de identfficacao, consideram-se custos diretos todos 

aqueles aplicados diretamente ao produto ou serviyo. Na maioria das vezes, sao 

facilmente identificados e sua aloca~ ao produto/servi90 nao apresenta 

dificuldades. Sao custos indiretos todos aqueles que nao estao diretamente 

relacionados com o produto ou servi9Q. Sao alocados aos produtos/servi9QS, atraves 

de estimativas, ou rateios, ou ainda atraves de rastreamentos. A aloca~o dos 

custos indiretos aos produtos se da atraves de mEti.Odos de custeio. 

Os exemplos mais comuns sao agua, energia eletrica, seguros, alugueis, 

deprecia~oos, impastos, mao-de-obra indireta, etc. No atuat contexte, os custos 

indiretos tern crescido, devido, entre outros, a automayao, enquanto que os custos 

diretos (mao-de-obra e os materiais), que eram antigamente os fatores de produvao 

predominantes, diminuiram drasticamente (WERNKE 1999). 

Nem todos os custos diretos sao variaveis, apesar de haver uma forte 

corretac;Bo entre efes podendo-se ate aftrmar que os custos diretos nao sao 

variaveis. Quanta aos autros dais tipos (custos fixos e indiretos) constata-se que 

normalmente, mas nem sempre, os custos f!XOS sao tambem indiretos (ABBAS, 

2001). 

5.2.2.3. Utilidade para a Tomada de Decisoes 

Quanta a utilidade para tomada de decisao, os custos podem ser separados 

considerando-se a sua relevancia para determinada decisao. Custos relevantes sao 

os que, dependendo da decisao a ser tomada, irao ser alterados, enquanto que os 

custos irretevantes sao independentes daquela decisao. 

5.2.2.4. Eficiencia no Processo 

Quanta a eftciencia no processo, os custos podem ser segregados em custos 

eficientes e custos ineficientes. Os custos ineficientes referem-se ao valor dos 

insumos consumidos de forma nao eficiente, gerando desperdicios com mao-de

obra e materia-prima, sub-utilizac;:ao da capacidade fabril etc. Por conseqOencia, os 

custos eficientes sao os que foram utmzados convenientemente, sem gerar 

desperdfcios (WERNKE 1999). 
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5.2.3. A Necessidade de Mudan9as nas Metodologias de Custeio 

A contabilidade de custos tinha como fun~o inicial o fornecimento de 

elementos para avaHa<;ao dos estoques e apura98o do resultado (NEVES e 

VICECONTI, 1995). Seus princfpios derivam dessa finaHdade primeira e, par isso, 

nem sempre conseguem atender compJetamente a suas fun\i)es mais recentes 

originadas nas ultimas decadas, a de fornecer dados de custos para auxflio no 

controle e para a tomada de decisao nas empresas. 

A contabilidade de custos acabou por passar, nessas Uttimas decadas, de 

mera auxiliar na avalia~o de estoques e Iueras globais para importante arma de 

controle e decisao gerencial (W~RTINS, 2000). 

A contabilidade de custos utiliza os mesmos mecanismos da contabitidade 

geral ou financeira, porem da mais enfase aos problemas de classifica9£io dos dados 

(custos), bern como ao seu contro\e, significando ser uma ferramenta gerencial de 

alto valor (fUOlCIBUS et al, 1993). A contabHidade de custos, como pratica normal 

dentro do sistema contabil de uma empresa, iem como primeira finalidade fornecer 

informa\i)es sabre as movimenta¢es de produtos, orientando seus administradores 

na busca de alternativas para a gestao dos neg6cios. Urn sistema de custeio que 

permite apurar adequadamente os custos da produc;8o e os custos das diversas 

atividades de uma empresa fomece inform895es refevantes para a contabilidade 

gerencial {REIS, 1997). 

Com o passar dos anos e o desenvolvimento das empresas, o perfil dos 

custos empresariais mudou bastante. Os sistemas de custeio tradicionais foram 

concebidos num perfodo em que os custos diretos, como mao-de-obra e materiais, 

representavam a maier parte dos custos das empresas. 

Os custos indiretos de fabrica9ao nao possufam grande representatividade no 

total dos custos empresariais, e estes par sua vez eram distribuldos utilizando-se 

como criteria a mao-de-obra direta. 

Os sistemas de custeio tradicionais, conforme Martins {2000), utilizam o 

esquema basico de custos separando os custos e as despesas; apropriando os 

custos diretos aos produtos e apropriando os custos indiretos de fabrica93o aos 

produtos mediante criterios de rateio. 
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A analise criteriosa de custos passou a ser necessidade das empresas e a 

loca~o indireta de custos pode gerar perda de competitividade e consequente 

diminui98o no volume de vendas. Sem urn criterioso rateio pode ser dificultada a 

identifica900 correta de oportunidades de melhoria nos custos das empresas. 

5.2.4. 0 Gerenciamento Baseado em Processes 

Com a globalizaqao da economia, as empresas passaram a enfrentar urn 

numero maier de concorrentes, caracteristicas como rigidez, falta de foco nas 

necessidades do cliente, obsessao com atividades em vez de resultados, falta de 

inova~o e despesas gerais elevadas, estiveram presentes nas empresas o tempo 

todo. Entretanto, a partir dos anos oitenta, observou-se uma altera9ao na rela<;ao de 

for9Bs entre cliente e fornecedor. 

0 controle tern passado das maos do fornecedor a do clients, que agorae 0 

foco dos neg6cios, passando a informar o que deseja, quanta deseja, como deseja e 

quanta pagara pefo produto ou servi90. 

Neste contexte, onde os clientes passaram a exercer o poder, as empresas 

desenvolveram novas formas de gerenciamento. As abordagens mais comuns tern 

sido as da melhoria continua (TQM). A busca pela rnelhoria continua dos processes 

pode ser orientada por uma metodologia chamada de gerenciamento de processes 

(GP). Objetivo do GP e garantir o funcionamento dos processes produtivos, 

buscando urn maior valor agregado aos produtos, visando a satisfa98o do 

consumidor. Para isso, o GP deve analisar as atividades de urn processo produtivo, 

identificando-as como agregadora ou nao de valor (FREIRES, 2000). 

A utilizac;ao adequada dos recursos disponiveis, a fim de obter maier 

produtividade visando a atcanyar os objetivos estabekridos, esta cada vez mais 

sendo buscada. Em urn ambiente altamente turbulento, nao mais se admite obter 

eficacia a custa de recursos inadequadamente empregados. A eficacia conseguida a 
custa da ineficiencia podera levar as organizag6es a uma situagao ca6tica e de dificil 

corre9ao, frente a concorrencia acirrada existente no mundo moderno. Em particular, 

deve-se citar as empresas brasileiras ha alguns anos atras, onde uma economia 

altamente inflacionitria servia para mascarar resultados de organizac;Oes ineficientes. 
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5.2.5 Principios de Custeio 

Os principios de custeio sao filosofias basicas a serem seguidas, de acordo 

com o objetivo elou o perfodo de tempo no qual se realiza a analise. Sao tres os 

principios de custeio: vari~wei, por absort;ao integral e por absor~o ideal. 

No custeio variavef, ou direto, consideram-se custos dos produtos apenas os 

custos vanaveis, quer diretos ou indiretos, ficando os custos fixos separados e 

lam;ados como despesas do perlodo, sendo computados diretamente no resultado. 

Este custeio e preferenciatmente usado para apoio a deds5es de curta prazo. 

No custeio por abs~ integral, ou total a totalidade dos custos (fixos e 

variaveis) sao a1ocados aos produtos. 

No custeio par abson;ao ideal, os custos fixos tambem sao computados como 

custos dos produtos. Pon3m, os custos relacionados a capacidade da empresa nao 

usada ( ociosidade) ou mat usada {ineficiencia), sao lan~dos como perdas do 

periodo. Adapta~se ao auxilio do controle de custos e apoio ao processo de melhoria 

continua da empresa (BORNIA, 2002). 

5.2.6 Metodos de Custos 

Os metodos de custos sao a parte operational do sistema de custos. Eles 

determinam o tratamento dado aos custos indiretos e sua aloca~o aos processes e 

produtos da empresa. Os metodos de custos sao: o metoda do custo padrao, o 

metoda dos centros de custos, o custeio baseado em atividades (ABC). 

5.2.6.1 Custo padrao 

T em como objetivo prindpal fornecer suporte para o controls dos custos da 

empresa, fixando uma base de compara~o entre o que ocorreu de custo eo que 

deveria ter ocorrido. Segundo este enforque comparative o custo padrao ajuda na 

fixagao dos padroes de comportamento desejados e na determina98o e 

discriminagao das diferen9Bs verificadas, apontando o caminho para a procura das 

causas. 
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Oesta forma, em rela~o ao calculo e a atocacao dos custos, este precisa ser 

processado por outro sistema que nao o do custo padrao, uma vez que apenas guia 

o processo de detecc;ao dos desvios e aponta para a dir~o das causas, sendo 

este metoda considerado como uma 1ecnica auxiliar na contabilizayao dos custos, 

sendo o padrao uma base de compara~o para o real, tendo eficiente utilidade a 
medida que a empresa tern um born custo real (BORNJA, 2000) (MARTINS, 2000). 

5.2.6.2. Metoda dos centrosde custos 

Utilizado em empresas que fabricam mais de urn produto, aonde a alocac;;ao 

dos custos fixos aos produtos necessita maiores considera~oos, necessitando 

tecnicas e metodos mais sofisticados. 0 metoda dos c.entros de custos, 

Reichskuratorium fOr Wirtschaftiichtkeit (RKW), desenvolvido na Alemanha para o 

uso em industrias ou metodo das seyees homogeneas e urn sistema de duas fases: 

na primeira, divide-se a empresa em centres de custos e distribuem-se todos dos 

itens de custos a serem alocados aos produtos nestes centros, atraves de bases de 

rateio, conseguindo-se, desta forma, os custos totais do periodo para cada centro de 

custos. Na segunda fase, os custos sao alocados nos centros pmdutivos, ou seja, 

aquetes que trabalham diretamente com a produ~o (BORNlA 2002}. 

Com esse rateio chega-se ao valor de produzir e vender, que se os rateios 

fossem perfeitos, nos daria o gasto complete de todo o processo empresarial de 

obtenyao de receita, bastando adicionar o lucro desejado para se obter o prec;;o de 

venda final (MARTlNS 2000). 

Os centres de custos sao determinados por fatores de organizayao, 

localiza~o, responsabilidade e homogeneidade. De acordo com a funyao que 

desempenham, os centros de custos podem ser ctassificados em produtivos que 

trabalham diretamente com a produc;iio, os auxiliares - que sustentam a produ<;ao e 

nao sao responsaveis diretos pela transformayao do produto, os de vendas - que se 

relacionam com as vendas dos servi9os da empresa e os comuns - que nao estao 

ligados a produyao e venda dos produtos e nem dao suporte direto aos centros 

produtivos. 
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As principais bases de rateio empregadas sao a hora de mao-de-obra direta, 

horas-maquina e custo de mao-de-obra direta. A primeira fase do metoda funciona 

bern em ambientes modemos de fabricagao, propiciando as informa¢es de quanta 

foi despendido e quais centres de custos sao os responsaveis pelo gasto. 

Porem, na determinagao dos custos dos produtos e, principalmente, na 

localizayao das perdas para o processo de melhoria, existem dificuldades, porque 

nao trabatha com atividades e, entao, e dificil a diferenciac;ao entre custos e perdas 

nos varios centres de custos. Assim sendo, ha certa dificuldade no uso deste metoda 

para o apoio ao me!horamento constante do processo produtivo (BORN lA 2000). 

5.2.6.3. Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

A ideia basica do ABC e tamar OS custos das varias atividades da empresa e 

ent€nder seu comportamento, encontrando bases que representem as rela96es 

entre os produtos e estas atividades. Ainda dentro deste conceito, o ABC, ou custeio 

baseado em atividades, e uma metodologia de custeio que procura reduzir 

sensivelmente as diston~oes provocadas pelo rateio arbitrario dos custos indiretos, 

pois com o avan9o tecnol6gico e a crescenta complexidade dos sistemas de 

produvao, os custos indiretos vern aumentando signfficativamente se comparados 

aos custos diretos, sendo outro fator importante a grande diversidade de produtos e 

modelos que estao sendo fabricados na atuaiidade competitiva {BORN lA 2002) 

0 modele ABC oferece aos gerentes urn mapa econ6mico mais precise das 

atividades e gastos organizacionais. Como os demais sistemas tradicionais de 

custos possuem deficiencias na real aloca<;:Bo, o ABC veio para superar estas falhas, 

fluindo em duas fases: primffiramente, os custos sao alocados nas varias atividades 

da empresa para, a seguir, serem transferidos aos produtos por bases que 

representem as rela~oes entre as atividades e os custos decorrentes, ou 

direcionadores de custos que sao as causas principais dos custos das atividades. 

Assim, o modelo do custeio baseado em atividades consiste em s€ccionar a 

empresa em atividades, supondo-se que as mesmas gerarao os custos, calcular o 

custo de cada atividade, compreender o comportamento destas atividades, 

identificando as causas dos custos reiacionados com elas e, em seguida, alocar os 

custos aos produtos de acordo com a intensidade de uso {BORNIA, 2002). 
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Para determina~o das atividades a serem consideradas no sistema, 

recomenda-se enfase em recursos dispendiosos, em recursos cujos consumos 

variem signiftcativamente de produto para produto e em recursos cujos 

comportamentos nao estao relacionados com bases de relat;Oes tradicionais. 

Os sistemas convencionais tambem nao reconhecem a questao da 

compfexidade, afocando custos fixos aos produtos atraves de bases relacionadas 

como o volume de produt;ao, como horas de MOO. 0 custeio baseado em atividades 

procura evitar tal dist~o, atocando os custos de complexidade aos produtos de 

acordo com a contribuicao destes para o aumento da oomplexidade do sistema 

produtivo. 0 modeto ABC tambem indica, onde os produtos, serviyos e dientes 

especificos parecem ser attamente lucrativos, podendo-se exptorar a possibiJidade 

de expansao da demanda dassas produtos, servicns a clientas altamente rentaveis a 

fim de gerar receitas adicionais que excedam se.us custos adicionais, ou ainda, 

permite o garenciamento das atividades, podendo efiminar aquelas que nao 

agregam vator ao produto final {WERNKE, 1999). 

Portanto, este e um mode!o de apoio a decisres de tongo prazo, e considera 

que a atuagao sabre as atividades provocarn modifica¢es nos custos fixos, bern 

como e uma boa maneira de se medir desempenho, pois se torna possivel 

reconhecer quais atividades estao influindo signif1eativamente oos gastos da 

empresa. 

Desta forma o uso do ABC pode melhorar o gerenciamento da empresa e nao 

apenas mefhorar o sistema de custos (BORN lA, 2000). 

Pode ser usado ainda, em decisoes relacionadas a me!horia de processes, 

produtos, clientes e investimentos em nova capacidade, evoluindo atualmente para o 

ABM que segundo eles refere-se a todo o conjunto de a¢es que podem ser 

tomadas com base em informa<;oes sobre custeio baseado em atividade, 

proporcionando a empresa a concretizagao de seus objetivos, exigindo menos de 

seus recursos organizacionais (UEPPEL, 2002). 
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0 processo de formayao do prego de venda esta reJacionado com a busca de 

urn equilibria interno na organiza<;ao, principalmente no que diz respeito aos custos 

e, externo, no que diz respeito ao mercado. Esse processo deve estar revestido de 

cuidados e de nuances do contexto organizacional, ou seja, tern que ser muito bern 

elaborado e estar preparado para posslveis ajustes. 

Pode se definir pre90 como a quantidade de dinheira que o cansumidar 

desembolsa para adquirir urn produto e que a empresa recebe em troca da cessao 

do mesmo. 0 consumidor desfaz-se de urna quantia monetaria para satisfazer as 

suas exigencias, em contrapartida a empresa cede seu produto com o objetivo de 

assegurar certo Iuera ou retorno (KOTLER, 1998). 

Os prevos precisam atender as politicas da empresa, como investimento, 

retorno do capital, cobertura de custos, tucratividade, EVA, EBtTDA, etc. Por outro 

lado, necessitarn tarnbern de atender as condi¢es de mercado, como a 

cancarrencia cada vez mais acirrada e ao crescimenta das exigencias par parte dos 

cansumidores. 

Normalmente, as empresas nan estabelecem urn pr~ unico, mas uma 

estrutura de pre<;o que reflete as varia9fies da demanda geognffica e dos custos, as 

exigencias do segrrtento do mercado, a ocasiao de compra, os niveis de pedidos, 

bern como outros fatores. 

0 sistema de prevos e urn sistema de organizaVfio economica no qual cada 

individuo, induindo neste termo as pessoas juridicas como as sociedades, decide 

par si mesmo qual a contribt.Jit;ao que dara a ecooomia, sabe.•do que pode vender 

essa contribuigao por urn preyo aceitavel para ele e para o comprador (DORFMAN, 

1964 apud DIAS FILHO, 2001 ). 

No mundo atuat, as rela95es de negocios tiveram grandes transforma96es, 

refletindo no mercado consumidor, que se tornou mais informado e exigente. As 

pessoas buscam, agora, suprir suas necessidades e desejos atraves de produtos e 

servi~os que tenham valor agregado e pre90 baixo. 
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Essa a1tera9ao no perfil do consumidor deve-se a varies fatores como a 

giobalizayao da economia, que aumentou a competitividade e, consequentemente, a 
oferta de produtos, tendo o consumidor amplas opcaes de escotha. 

Outro fator importante foi a maier democratiza~o da informa98o, o que 

despertou maior consciencia das pessoas, tomando-as mais conhecedoras dos seus 

direitos. Com a popularizayao da internet, as informagaes estao disponlveis para a 

maioria da poputa~o em tempo real. A tecnologia esta oferecendo para a 

humanidade cada vez mais facilidades que estao mudando o comportamento dos 

individuos. 

As organizayaes, sem duvida nenhuma, na format;ao de suas poHticas de 

pret;as, tern que considerar o perfil, as exigencias e as necessidades do mercado. 

Uma empresa nao pode fixar um valor de venda para urn determinado produto em 

urn patamar em que os consumidores n8o estao dispostos a pagar (DIAS FILHO, 

2001). 

Algumas condi¢es que devem ser observadas na format;:ao do pret;:a de 

venda: 

• Forma-se urn prS\A) base; 

• Critica-se o pre90 base a luz das caracteristicas existentes do mercado, 

como preyo dos concorremes, volurne de vendas, prazo, condi~es de 

entrega, qualidade, aspectos promocionais, etc; 

• Testa-se o prec_;;o as condi{i)es de mercado, Jevando-se em consideragao 

as rela¢es custo/volume/fucro e demais aspectos economicos e 

financeiros da empresa; 

Oeve-se fixar o Pffi\Xl mais apropnado com condiyaes diferenciadas para 

atender: 

• Volumes difererrtes; 

• Prazos diferentes de financiamentos e vendas; 

• Descontos para prazos mais curtos 

• Comissees sabre vendas para cada condit;Bo (SANTOS, 1990). 
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Em uma economia de mercado, os pr~s sao decorrencia dos mecanismos e 

forgas da oferta e procura. 0 mercado e o grande responsavel pela fixa98o dos 

pre~s. Na maioria das organiza¢es e considerando ainda as estrategias que serao 

adotadas pela empresa, e bern provavel que a analise dos custos e despesas seja 

para verificar see viavel trabalhar com urn produto, cujo pre90 o mercado influencia 

bastante ou mesmo fixa, do que eta determinar o prec;o em fun98o daqueles custos 

ou despesas (DIAS FILHO, 2001). 

Se a empresa ftxar um valor de venda para urn determinado produto, 

considerando o valor que o consumidor esta disposto a pagar e deixar de considerar 

seus custos, a organizayao podera esta incorrendo em mais custos e despesas do 

que receitas. 

A fixa~o do pre9o de venda nao cabe exclusivamente ao setor de custos, 

com todas as informa\i)es de que dispoe do ponto e vista interno, bern como nao 

cabe tambem ao setor de marketing, atraves da analise dos dados do mercado e 

suas previs5es. Se o dirigente ouvir s6 custos, talvez venha a cortar produtos que, 

mesmo pouco ou nada rentaveis, tatvez produzam uma boa imagem para a empresa 

e sejam responsaveis peto faturamento de inumeros outros itens. Por outro !ado, se 

depender s6 da area de marketing, talvez venha a decidir por trabalhar s6 com 

produtos de facH coloca~o e boa margem de comissao aos vendedores, mas que 

talvez nao deem Iuera nenhum (MARTINS, 2000). 

5.3.2. Os Custos e a Forma98o do Pr69Q de Venda 

A contabilidade, desde o seu surgimento, nasceu como urn instrumento de 

informa9ao para auxmar o gestor do patrimonio, que precisava contro!ar, medir o 

resultado, obter elementos que lhe informassem quais os produtos lhe eram mais 

rentaveis, e obter dados que o ajudassem na fixa~o dos precos. 

A contabilidade de custos originou-se da contabilidade ftnanceira, quando as 

industrias tiveram a necessidade de avaliar os seus estoques. 
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Ap6s a Revolu~o Industrial, ocomda no seculo XVIII, os neg6cios 

empresariais tornaram-se mais complexes, refletindo nos processes industriais. Esse 

fato tambem contribuiu para que a contabilidade de custos se desenvolvesse, 

objetivando atender, com maior eficiencia e em tempo oportuno, as necessidades 

dos seus usuaries. 0 desenvolvimento e aperfei~amento da ciencia contabil, esta 

sempre acompanhando a evolw;8o da "riqueza", vista que a mesma tern como 

objeto a grandeza patrimonial. 

Antigamente, a contabHidade de custos era utilizada apenas como urn 

instrumento de mensura~o monetaria dos estoques, para atender a legislagao fiscal 

e societaria. Hoje, como novo perfil econ6mico, face a globaliza98o, as empresas 

brasileiras necessitam buscar uma melhor qualidade para seus produtos e servi9os. 

Para tal, e essencial a implanta~o de controtes intemos eficientes e a utiliza9ao das 

informagoes fomecidas pela contabitidade, que representa urn importante 

instrumento para o gerenciamento empresarial. 

Os controles internes da empresa servem como fonte de subsfdios para 

decis5es gerenciais, desde que adequadamente utilizados. Sua ausencia ou 

inadequa~o dificulta, ern muito, a obten9ao de inforrna~es que sao Crteis quando o 

gestor se defrontar com decis5es importantes, como eliminar uma linha de produtos 

ou cortar gastos (OIAS FILHO, 2001). 

A inexistencia de urn born sistema de custos, que fome93 informa9oes 

gerenciais internas, tambem contribui para que a empresa deixe de extrair melhor 

proveito de seus pontos fortes, bern como lfmrta a at~ de seus administradores, 

aumentando o risco de decisaes equivocadas (WERNKE, 1999). 

As organiza~, de todos os setores: industrial, comercial e de servi9os, que 

nao utilizam da contabftidade de custos, nao s6 para formacao do preco de venda, 

mas tambem como urn instrumento de auxmo no gerenciamento de suas atividades, 

estao propicias a descontinuidade. 

Ate pouco tempo atras, o Brasil vivia em urn ambiente economico de infla98o 

muito elevada, associada a protB98o contra a concorrencia extema. 

Tat fato permitia as empresas a elev~o constants dos pr9905 para cobrir os 

seus custos e, muitas vezes, sua ineficiencia. Atualmente, o cenario e outre. 
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As empresas tiveram que se adequar, identificando a necessidade de se 

tornarem mais enxutas, flexiveis e competitivas. 

Consequentemente tiveram que identificar e determinar, de forma mais 

eficiente, os custos em seus processos produtivos. Dal aumentou a necessidade dos 

gestores de considerar as informa~es e ferramentas disponibilizadas pela a 

utilizayao da contabilidade. 

Em decorrencia da nao utilizac;8o de ferramentas administrativas eficientes, 

como o planejamento estrategico e a utiliza~ao das informa¢es fomecidas pela 

contabilidade, verifica-se que a maioria das pequenas empresas, atualmente, tern 

suas atividades encerradas nos primeiros anos de funcionamento. 

Neste contexte, ressaJta-se a importancia do gerenciamento das atividades 

empresariais com o auxHio de ferramentas contabeis que irao delinear a eficiencia 

das empresas na gestao dos seus recursos, onde as organizagaes terao, de forma 

real, condi¢es de avatiar o "custo-beneffcio" da sua pr6pria existencia. 

As empresas que atuam em mercados mais competitivos, quando da 

elaborayao dos pre~s. tendem a considerar, de forma mais acentuada, os fatores 

extemos. Contudo, elas nao podem ignorar as amllises geradas pelas informa~es 

fornecidas pela contabilidade de custo como, por exemplo, a lucratividade e a 
rentabHidade de urn determinado produto {DfAS FILHO, 2001). 

As empresas que nao consideram as varia¢es referentes aos custos, podem 

estar estabelecendo pr~s de vendas imprecisos, desencadeando os seguintes 

problemas {PEREIRA, 2000): 

• Pre<;o de venda abaixo do real, o que significa Iuera insuficiente ou 

mesmo prejulzo; 

• Pre~o de venda acima do real, o que nao traz nenhuma vantagem, ja 

que torna dificil competir com a concorrencia, causa prejuizo a imagem 

do estabelecimento e, consequentemente, perdas de clientes. 

• A formacao do preyo de venda com base no custo, basicamente, 

consiste em identificar o custo unitario de cada produto e acrescentar a 

este custo uma percentagem, visando a lucratividade. Existem varies 

metodos de fixaqao do pret;o com base nos custos como, por exemplo: 
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• Metoda do prego com base no custo plena: o pre~o equivale ao custo 

total da produyao mais as despesas com vendas e administrativas, 

acrescido de uma margem de tucro almejada pela empresa. 

• Metodo do pret;a com base no custo de transformac;§o: nesse metoda, 

o prego equivale ao custo total da produ~o mais as despesas com 

vendas e administrativas, acrescido de uma percentagem sabre os 

custos de transformac;ao (mao-de-obra mais os custos indiretos de 

produyao). 

• Metoda do pr~o com base no retorno sabre o capital investido: Nesse 

metoda, o prec;o e fixado considerando o total dos custos, acrescido de 

uma percentagem, predeterminada pela empresa, de retorno sobre o 

capital investido. (GARCiA, 2003) 

A analise dos custos, independentemente dos objetivos da empresa na 

formayao do seu pr~ de venda, e urn importante aliado para a administra98o 

alcang2r seus objetivos (OIAS FtU--10, 2001 ). 

5.3.3 0 Pre90 como Elemento do Composto de Marketing 

0 prec;o e o unico elemento do composto de marketing que produz receita e 

pode ser considerado urn dos seus componentes mais ftexlveis. lsso porque tern a 

possibilidade de ser rapidamente modificado, o que nao ocorre com as 

caracteristicas de urn produto au com as compromissos assumidos com os canais 

de distribuiyao (KOTLER, 1998). 

Na elabora<;ao das estrategias de pre9os, a empresa tern que considerar as 

seus objetivos, as interferencias do mercado, os concorrentes, bern como os fatores 

internes e extemos do ambiente organizacional. 



34 

Ao estabelecer sua polftica de pre~s, a empresa tern que irnplantar urn 

procedimento de seis estagios: sele98o do objetivo do preyo; estimativa da 

demanda; estimativa de como os custos variam a diferentes niveis de experiencia de 

produvao acumulados e as ofertas de marketing diferenciadas; exame dos custos, 

precos e ofertas dos concorrentes; selegao dos seguintes metodos de preyos: preco 

de markup, de retorno afvo, de vaior percebido, de valor, de valor de mercado e de 

licita~ao; por ultimo, seleciona o pre~o final, considerando o pre90 psicol6gico, a 

influencia de outros elementos do marketing, as poHticas de prec;os e o impacto do 

preco sobre terceiro. 

0 preco de markup e considerado o metoda mais elementar. Constste em 

acrescentar uma taxa ou margem ao custo total do produto. No pre<;o de retorno alvo 

a empresa determina urn preco que lhe assegure uma taxa-alvo de retorno sobre o 

seu investirnento. 

Preyo de valor percebido e urn metoda de se estabelecer urn preyo em funcao 

do valor percebido pelo comprador. A empresa desenvolve urn produto para urn 

determinado mercado, com quatidade e precos planejados e estimativa de demanda. 

Caso as previsoos nao sejarn realizadas, a ernpresa providencia ajuste ou ate 

mesmo abandona o projeto. 

0 preco de valor: consiste em fixar urn preco baixo para uma oferta de 

produtos de alta qualidade. Ja o preyo de mercado: a empresa leva em 

consideragao os precos cobrados pelos concorrentes, dedicando menor atenc§o aos 

seus pr6prios custos e a sua demanda. 

Quando o pre~o e estipulado em funcao da concorrencia, visando veneer a 

licitagao e a empresa tern que apresentar urn preco acima dos seus custos e abaixo 

do concorrente tem-se o preyo de licita98o. 

Atraves das politicas de precos, as empresas conseguem implantar alguns 

objetivos como, por exemplo, a penetragao no mercado, o aumento das vendas, o 

crescimento dos resultados, a sobrevivencia, a promoyao de urn produto, a melhoria 

do fiuxo de caixa, retorno do investimento, entre outros. 
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A quantidade de ctientes que ira consumir urn determinado produto esta 

relacionada com o seu prego. Normatmente, essa rela<;Bo e inversamente 

proporcionaf, ou seja, quanto maior o pre<;o, manor a demanda, e vice versa. Para a 

empresa decidir sabre o prevo, levando em considerayao os aspectos da demanda, 

precisa entender: 

• 0 tipo e o grau das necessidades dos consumidores; 

• A efetiva capacidade de gastos dos consumidores, em rela~o aos seus 

rendimentos; 

• 0 beneficia agregado ao uso do produto da firma, do ponto de vista do 

consumidor; 

• A relagao beneftcio/custo percebida palos consumidores acerca dos 

produtos da empresa e de seus concorrentes da mesma faixa de prego; 

• Os modismos e tend€mcias comportamentais da sociedade no momenta 

(SARDINHA, 1995). 

Os nlveis de produ<;ao e a experiencia no processo produtivo tambem 

inftuenciarao na fixavao dos pregos. De acordo com a sua estrutura e a 

administra98o dos seus controles e processes, a empresa podera obter custos 

medias baixos, o que a possibilita alcan~r ganhos de escala e, consequentemente, 

urn piso de pre90 reduzido. 

A demanda estabelece urn teto para o pre90 que a empresa pode cobrar por 

seu produto e os custos estabelecem urn piso. A empresa deseja cobrar urn prego 

que cubra os custos de produyao, distribuiyao e venda do produto, incluindo urn 

retorno justa por seu esforco e risco (KOTLER, 1998). 

Quanto a analise dos custos, preyOS e ofertas dos concorrentes, a empresa 

pode imp!antar urn benchmark para efetuar urna comparagao, objetivando identificar 

se ela esta operando em vantagem ou desvantagem. Podera tambem utilizar, de 

forma consciente, o pre~o do seu concorrente como uma referenda. 

Ha urn preceito universal que estabeiece limites - superiores e inferiores -

para o preco que o vendedor deve cobrar, levando em consideragao a concorrencia: 

o prego de urn produto {ou servigo) nao deve exceder o valor do seu beneffcio para 

o comprador nem deve cair abaixo do seu custo de fabricat;ao e distribui~o 

(PALDA, 1976 apud DIAS FrlHO, 2001). 
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A sel~o de urn metodo de estabelecimento de preco vai depender dos 

objetivos da organiza<;ao em urn determinado momenta. Dos seis estagios listados 

anteriormente, sao apresentados por KOTLER (1998) os seguintes metodos: 

Na maioria das situacoes, a determinacao do pre~ de urn produto sofrera 

interferencias de sua demanda e do valor que o mercado esta disposto a pagar pelo 

produto. Outros fatores extemos tarr.bem deverao ser analisados como: os fatores 

tecnol6gicos, legais, politicos, o ciclo de vida do produto e o meio ambiente. 

Mesmo com a interferencia do mercado na formavao do pret;o, a empresa 

nao podera desconsiderar as suas variaveis intemas, principalmente com relacao 

aos custos. Na verdade, o que se observa nessa situa<;§o e que o controle do custo 

passa a ser essencial, pois o mesmo devera ser adequado para que a empresa 

possa praticar urn pre90 de venda determinado pelo mercado. (OIAS FILHO, 2001) 

Assumindo a condicao de que o preco que o mercado esta pagando e o 

maximo que a empresa pode atribuir a seu produto, o pr990 de mercado passa a ser 

o elemento fundamental para format;ao dos custos e despesas . 

Diante disso, parte-se do preco de venda, deduz-se a margem minima que a 

empresa quer obter, bern como os custos financeiros de financiamento da producao 

e os efeitos monetarios sobre o capital de giro, e obtem-se o maximo que pode 

custar intemamente tal produto para a empresa (PADOVEZE, 1997 apud DIAS 

FILHO, 2001 ). 

5.3.4 A Reducao dos Custos e Forma~o do Pre90 de Venda 

No ambiente competitive dos neg6cios, as empresas, para permanecerem 

com suas atividades economicas satisfat6rias, necessitam de posicionamentos e 

estrategias bern definidas. Etas tern que buscar a modemizavao, procurando sempre 

a quatidade e a melhoria continua. 

Os produtos disponibilizados para comerciatizagao deverao ter urn preco mais 

baixo e, ao mesmo tempo, predsam satisfazer mais aos consumidores. Os 

mercados, com a elimi~o das barreiras romerciais, estao mais amplos, exigindo 

uma maior agilidade nos proressos de ge.stao, de mensur~ e divutgagao das 

informa~s. bern como na tomada de decisaes de forma mais adequada. 
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Nesse novo cenario, a reduc;ao de custos nos processos empresariais, como 

a elimina98o dos desperdicios, representa uma estrategia eficiente na gestao dos 

neg6cios. Essa economia na admirustra~o dos custos oferece a empresa condi96es 

de tornar o prer;o de venda dos seus produtos mais competitivos. lmportante 

ressattar que essa redu98o dos custos nao pode comprometer a satisfa98o dos 

clientes. 

Sabre as quest5es dos desperdicios, a sua elimina9Bo esta intimamente 

relacionado a questao da quafidade. Atraves da redu~ dos desperdlcios, a 

empresa pode gerar recursos para alavancar seu sistema de melhoria da qualidade 

(ROBLES, 1996). 

Alguns paises vern obtendo sucesso cada vez maior em seus pianos de 

desenvotvimento ecooomico, baseados em uma estrutura industrial de alto nlvel, que 

busca continuamente a melhona da quahdade e, simuttaneamente, procuram a 

reduyao de custos de seus produtos, atraves da eliminavao de desperdfcios, ou 

seja, todas as formas de custos que nao adicionam valor aos produtos, sob a 6tica 

do consumidor (NAKAC:oAWA, 1996). 

Para permanecerem no mercado, as empresas precisam adotar urn 

posicior1amento estrategico definido. A mdu<;ao dos custos e uma estrategia 

eficiente para a organiz~ veneer soos oonrorrentes. 

Sabre estrategias, PORTER (1986) apresenta urn estudo onde afirma que se 

pode encontrar, em sentido mais amplo, tres estrategias genericas internamente 

consistentes (que podem ser usadas isoladamente ou de forma combrnada) para 

criar uma posic;ao defensavel a Iongo prazo e superar os concorrentes em uma 

mesma industria. Essas tres abordagens estrategicas genericas sao: 

• Lideran9C1 no custo total; 

• Oiferenciac;ao. Consiste em diferenciar o produto ou servir;o oferecido pela 

empresa, criando algo que seja "excJusivo" para toda a industria. As formas 

dessa diferenciacao podem ser implantadas atraves de: tecnologia, 

imagem da marca, assistencia, servi~s de encomenda, redes de 

distribuigao etc. 

• Enfoque. Consiste em enfocar urn determinado grupo consumidor, urn 

segmento de linha de produtos ou urn local determinado. 
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Essa estrategia e direcionada a produtos que atendam as necessidades de 

um grupo de compradores que sao pouco em numero no segmento. A estrategia de 

lideranc;a total nos custos, que se tomou bastante comum em meados dos anos 70 

(setenta), consiste em alcanyar a Hderanga no custo total em um segmento atraves 

de urn conjunto de politicas funcionais orientadas para esse objetivo. 

A posiyao de baixo custo propicia as empresas retomos acima da media. 

Para tal, pressup5e-se uma orientac;ao constants para a busca da redugao dos 

custos, controte rigoroso dos mesmos e das demais despesas. 

A lideranca no etJsto exige a construyao agressiva de instatacoes em escala 

eficiente, uma perseguiyao vigorosa de red~oos de custos pela experiencia, urn 

controle rigido dos custos e das despesas gerais, que noo seja permitida a formacao 

de contas marginais dos diente..s, e a minimiza~o do custo em areas como pesquisa 

e desenvolvimento, assistencia, forga de vendas, pubUcidade etc {PORTER, 1986). 

A reduyao de custos em uma organiza~o nao pode ser entend1da como urn 

simples corte nos gastos. Existe a necesstdade de se desenvotver uma metodotogia 

para a elimina<;ao de c-Ustos, de forma que a&_~ redu\'AO n2..o cornprometa a 

qualidade e nern interfira, negativamente, no valor dos produtos. Se esses aspectos 

nao forem considerados, a empresa corre o risco de perder sua posi~ no mercado, 

apesar de obter custos mais baixos. (O!AS Ftl.HO, 2001 ). 

Uma preocupa~o constante, nao somente nas crises e por outras razoes 

compuls6rias, deve ser a rnanuten<;ao da eficiencia e da produtividade da empresa 

em padroes bons, o que signmca operar com custos e despesas em nfveis 

aceitaveis e compaUveis, sem perda da qualidade. Necessita-se identificar o nfvel 

mfnirno e economico de custos e despesas para operacionalizar as atividades, sem 

perder a qualidade, sem que se comprometa o desenvolvirnento devendo este 

pressuposto ser incorporado a cuttura da empresa {BERNARDI, 1996). 

Urn eficiente controle dos custos propicia uma definicao da politica de precos 

cornpatfveis corn as condi¢es da empresa e do mercado. A redu~o dos custos 

envolve uma perfeita adrninistra~o dos recursos, que deverao ser aplicados de 

forma a atender os objetivos organizacionais. 
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Para uma polftica de redu~o de custo, nao basta que a empresa escolha o 

metoda de custeio mais apropriado a sua realidade. E necessaria tambem que a 

organizacao proceda a constantes am}lises dos seus processes e produtos, 

buscando sempre a sua melhoria continua. 

Dais sistemas intertigados de gerenciamento total de custos oferecem as 

empresas a oportunidade de reduzirem os custos e, ao mesmo tempo, buscarem a 

melhoria continua dos processes. Sao os chamados Custo-Aivo (Target Cost) -

desenvolvido no Japao, tern origem na Engenharia de Valor criada nos Estados 

Unidos e o Custo Kaizen (Kaizen Cost), que foi desenvolvido totalmente no Japao. 

0 custo-alvo visa apoiar o processo de reduyao de custos na fase de 

desenvolvimento do produto; e o custo kaizen visa dar suporte ao processo de 

reduyao de custos dentro do contexte do atual sistema produtivo e dos atuais 

produtos fabricados. 0 custo-atvo incorpora a administracao do Iuera em toda 

empresa durante a etapa de desenvolvimento do produio. 

Especificamente, esses esfon;os em toda empresa incluem planejar produtos 

que tenham a quatidade de agradar ao consumidor, determinar os custos-alva 

(inclusive custos de investimento alvo) para que o novo produto gere lucro-alvo 

necessaria a media ou Iongo prazos, dadas as condiy6es de mercado correntes, e 

promover maneiras de fazer com que o projeto do produto atinja as custos-alva, ao 

mesmo tempo em que satisfa9B as necessidades do consumidor por qualidade e 

pronta-entrega (MONDEM, 1999). 

0 sistema de custo-aJvo tern como objetivo reduzir os custos dos novas 

produtos para que o Iuera requerido possa ser atcan~do, ao mesmo tempo em que 

esses produtos satisfavam as exigencias de qualidade, tempo de entrega e preQo 

exigido pelo mercado. 

Busca motivar todos os funcionarios a perseguirem o lucro-alvo durante o 

desenvolvimento de novas produtos tomando o custo-alvo uma atividade de 

administrayao do lucro por toda a empresa. 

0 principal objetivo do custo kaizen e a busca permanente da redu9iio de 

custos em todas as etapas do processo produtivo, no sentido de etiminar as 

diferen~s entre os lucros-aivo (or<;ado) e os Iueras estimados. 
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Essa abordagem difere do sistema de custo padrao em termos de conceito e 

de procedimento em relayao a administra<;ao de custo, conforme apresentado 

abaixo: 

Ocorrem as seguintes diferenyas conceituais entre o custo Kaizen e custeio padrao 

• Visa reduzir custos reais para urn patamar inferior aos do custo-padrao. 

• Exerce controls para tornar custos reais iguais a custos-padrao (o objetivo 

e a manuten~o dos custos). 

• Exerce controle parar atingir redut;5es de custo-aivo. 

• Supoe que as condugoes atuais de manufaturas serao mantidas e nao 

modificadas. 

• Modiftca continuamente as condiv5es de manufatura para reduzir custos. 

• Diferem;as de procedimentos 

• Estabelece novas alvos de redu<;§o de custos todo mes. T a is alvos sao 

projetados para etiminar diferen<;as entre lucros-aivo {Iueras orgados) e 

lucros estimados. 

• EstabeJece custos-padfao uma ou duas vezes por ano. 

• Conduz atividades kaizen (me!horias oontlnuas) durante todo o ano 

comercial para atingjr redu¢es de custo-ruvo. 

~ Conduz analises de diferen~s entre custos-padrao e custos reais. 

• Conduz analises de diferenvas entre custo-alvo e custos reais. 

e Executa investig~s e medidas corretivas quando OS custos-padrao nao 

sao 

• Atingidos. 

• F az investigayaes e toma medidas corretivas quando as redut;Oes de 

custo-alvo 

• Nao sao atingidas. 

A empresa que consegue desenvolver suas atividades comerciais ou 

produtivas obtendo custos reduzidos, sem comprometer a qualidade e o valor do seu 

produto, tern condi96es de oferecer ao mercado urn pre~ mais baixo, conseguindo 

assim melhorar sua compeiitividade. 
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0 papel do cliente hoje, nas transa¢es comerciais, e rnuito rnais ativo que ha 

alguns anos atras. 0 consurnidor nao esta disposto mais a pagar por urn produto urn 

pre90 acima do seu valor (dos beneflcios que este produto lhe proporciona). 

Oessa forma, os gestores nao podem mais transferir para os pret;es dos 

produtos os custos da ineficiencia e da rna adrninistrat;ao dos recursos. (DIAS 

FILHO, 2001 ). 

5.4 PLANEJAMENTO ESTRA TEGICO 

5.4. 1. Conceitos 

5.4.1.1.Estrategia 

Estrategia e a determinagao de metas basicas a Iongo prazo e dos objetivos 

de uma empresa e a ado~o das tinhas de a~o e apfica~o dos recursos 

necessaries para alcanvar essas metas. Pode ser considerada tambem como urn 

padrao de decisoes que ocorre de forma defiberada e anteriormente as a¢es para 

determinar objetivos ou metas, produzir as principais politicas e pianos para atingir 

aquelas metas e definir a sene de neg6cios que a empresa vai perseguir, o tipo de 

organizagao economica e humana que ela pretends ser e a natureza da contribuicao 

economica que eta pretends produzir para seus acionistas, empregados, dientes e 

comunidades. 

E urn conjunto de regras de decisao para orientar o comportamento de urna 

organizayao. Neste sentido, uma estrategia de neg6cios tern diversas caracterlsticas 

especificas: nao resulta em quafquer ayao imediata; deve ser usada para gerar 

projetos estrategicos atraves de urn processo de busca; toma-se desnecessaria 

quando a dinamica histooca da organizayao a leva aonde ela quer ir, deve basear -se 

em informayaes bastante agregadas, incompletas e incertas a respeito das classes 

de alternativas. 0 uso apropriado da estrategia exige feedback estrategico; objetivos 

e estrategias sao termos distintos, ou seja, os primeiros representam os fins que a 

empresa esta tentando alcancar, enquanto a estrategia e o meio para alcangar 

esses fins. 
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Para os militares, por exemplo, estrategia diz respeito ao esbo((O de pianos de 

guerra; em gerenciamento, estrategia e urn unificado, compreensivo e integrado 

plano projetado para assegurar que os objetivos basicos da empresa sejam 

alcanc;ados. 

Tanto no campo do gerenciamento estrategico como nos processos gerais de 

barganha, a visao de estrategia esta voltada para os aspectos dim1micos e 

competitivos (ESTRADA, 2000). 

Se estrategias podem ser planejadas, seja como pianos gerais ou 

estratagemas especificos, certamente elas podem ser tambem realizadas. lsso quer 

dizer que definir estrategia como plano nao e suficiente. E necessaria tambem uma 

defini~o que inclua as resultantes da estrategia. 

A estrategia de posiyao significa especificamente locatizar a organizagao em 

seu ambiente, ou seja, o relacionamento entre ambos. 

A estrategia de posi~o acima se preocupa em olhar para fora da 

organizagao, procurando iocatiz8-la em seu ambients externo. Ja estrategia como 

perspective olha para dentro da organizaqao, necessariamente preocupando-se com 

os pensamentos do seu grupo de estrategistas. Neste contexte, estrategia toma-se 

para a organizayao 0 que personalidade e para 0 individuo. 

5.4.1.2.Visao estrategica 

HAMEL E PRAHALAD (1995) apresentam uma visao de estrategia diferente 

da que prevalece em muitas empresas. Essa visao de estrategia reconhece que uma 

empresa precisa desaprender grande parte do seu passado para descobrir o futuro. 

Essa visao de estrategia reconhece que nao e suficiente cotocar a empresa em uma 

posigao 6tima dentro dos mercados existentes; o desafio e penetrar na nuvem de 

incerteza e desenvolver uma grande capacidade de previsao dos mercados de 

amanha. 
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De acordo com isso, para uma empresa chegar primeiro ao futuro, sao 

necessaries quatro elementos: a compreensao de que a competi~o palo futuro e 
uma competic§o diferente; urn processo para a descoberta e percep<;ao das 

oportunidades futuras; habUidade de energtzar a empresa de cima para baixo; 

capacidade de superar os concorrentes e chegar primeiro ao futuro sem correr 

grandes riscos. 

5.4.1.3.Pianejar e planejamento 

Planejar significa criar urn esquema para agir. Pode~se dizer tambem que 

planejar e elaborar urn esquema para realizar algo que se deseja, ou seja, 

contrap5e-se a improvisav§o, que e apenas a at;ao· ao acaso. 

Ja o planejamento pode ser conceituado tecnicamente como a formula!ff8o de 

objetivos e de a~ alternativas, assim como a op¢o pelas methores ayees 

(CUNHA, 1996 apud ESTRADA, 2000}. 

5.4.1.4.Estrategia empresarial 

A estrategia empresariat nao s6 estaooece os objetivos a serem atingidos 

pefa empresa, como tamoom a maneira de utilizar seus pontos fortes existentes e 

potenciais, de forma que possa melhorar o aproveitamento das oportunidades ou 

facilitar a superavfio de obstaculos extemos, a fim de atingir tais objetivos. De outra 

maneira, e conceituada como sendo urn mix de varias estrategias que elencam , 

concorrencia, competitividade, utmzayao de meios, produto/mercado, politicas de 

neg6cio, de gestao e processes produtivos (CASSAROTIO, 1992}. 

5.4.1.5.Pianejamento estrategico 

Planejamento estrategico e urn processo que consiste na anatise sistematica 

da situac;ao atual e das ameac;as e oportunidades futuras, visando a formulac;ao de 

estrategias, objetivos e avoos (CUNHA, 1996). E urn procedimento de planejamento 

pr6-ativo que envolve analise presente e futura das condi¢es ambientais e 

desenvolve estrategias e taticas para criar urn futuro meihor para individuos, grupos, 

organizac;oes e sociedade. 
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5.4.2.Calacteristicas do Pianejamento Estrategico 

A Figura 02 faz uma comp~ entre o pfanejamento tradicional e o 

pJanejamento estrategico, sendo possiYef observar as principais ~entre 

ambos. 

Figura 02 - caractensticas do p1anejamento estrategico. 
Fonte: V. eyer Jr (1988) apud Estrada~ 2000. 

5.4.3.0 Processo de tmp~ do Planejamento Estrategico 

Existem diversos modelos sabre ~ do planejamento estrategico~ 

estes modefos, apesar de telet 11 alguns focos partiadares sobTe o planejamento 

estrategico, variam dos mais simples aos mais sofisticados. 
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Entretanto, praticamente todos eles !evam em conta tres premissas basicas 

para o desenvotvimento do processo de implanta<;ao do planejamento estrategico, o 

estabelecimento da missao, a analise intema e extema, levando em conta as pontos 

fortes e fracos e as oportunidades e ameat;as do ambiente e a elaborac;ao das 

estrategias e da forma que serao implantadas (ESTRADA, 2000). 

6. DESCRICAO DA PESQUISA 

lnicialmente definiram-se os pontos a serem observados antes de se iniciar os 

trabalhos de pesquisa na empresa estudada, sendo ales: 

• Sistema de etahora(_;OO do or~mento; 

• Respor;sabilidades e autoridades; 

• Tipo de o~mento empregado; 

• Gestao or9Cimentaria da empresa; 

• Caracterlsticas da empresa; 

• Caracteristicas da atividade da empresa; 

• Caracteristicas de mercado; 

• Sistemas de gestae de custos; 

• Processes produtivos; 

• Processos administrativos. 

0 primeiro ievanta.rnento efetuado foi referente ao mercado e as atividades da 

empresa. Em seguida procedeu-se a visita a empresa oode foram levantadas junto a 

supervisores, coordenadores, gerentes e funcionarios administrativos as 

informa¢es tistadas acima. De posse destas informa¢es elaborou-se, em formate 

de planifha, urn controle de custos, adotando-se o oryamento matricial como 

fen·amenta de gestae. 

Ao Iongo de tres meses, semanafmente, a equipe da filial completou a 

planilha com os dados solicitados e empregou as inform~oes fomecidas par esta 

para o controle e gestae de custos, com o intuito de nao ultrapassar os valores das 

despesas previstos no o~mento matriciaf e superar os volumes de receitas e 

EBITOA previstos no orvamento. 

Semanalmente o gestor da fitiat planejou os gastos da mesma com base nos 

valores disponiveis em rela~o ao projetado no or9fimento. 
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Ao Iongo de todo o processo furam acompanhadas as decisoes tomadas e 

levantado junto aos funcionanos envolvidos, suas impressoes e dificuldades nos 

emprego do sistema de custos proposto. 

Ao final do terceiro mes foi efetuada uma reuniao com os envolvidos para 

avaliar o sistema e definir a possibtfidade de uso da metodologia em definitive. 

7. LEVANTAMENTO DE INFORMACOES 

7.1 DESCRICAO DA EMPRESA 

A empresa estudada faz parte de urn dos maiores grupos empresarias do 

Brasil, atuando no mercado de concreio dosado em centraL Possui 100 filiais 

situadas nas regiaes sui, sudeste, centrtXJeSte e nordeste. Estas filiais sao divididas 

em 15 gerencias de neg6r::;ios. 

A instituigao possui faturamento anuaJ de aproximadamente R$ 800 milhoos. 

7.2 DESCRICAO DO MERCADO 

0 concreto e o segundo material mais consumido pe!a humanidade, sendo 

superado apenas pela agua potavet No Brasil produzem-se aproximadamente 

30 milh6es de metros cUbicos de concreto dosado em central anuaimente. Gerando 

urn faturamento as empresas do setor na ordem de R$ 6 bilhoos anualmente em 

todo o Brasit. 

0 concreto e composto por cimento, areia, pedra britada, agua e aditivos 

qufmicos. Os diferentes tipos de concreto sao obtidos atraves da dosagem 

adequada destes materiais. 

A atividade de uma central dosadora de concreto consiste basicamente na 

pesagem dos materiais constituintes do concreto, no carregamento dos caminhoes 

que realizam a mistura dos materiais, no transporte do material ate a obra, na 

entrega do concreto e retorno dos caminhoes para a centraL 

A atividade e considerada como servryo, sendo entao tributada como tal. 

Os custos de uma central dosadora de concreto constituem-se em 

aproximadamente 70% de custos variaveis e 30% de custos fixosc 0 cimento 

representa cerca de 65% do custo variavel. 
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Os custos variaveis somente podem ser reduzidos atraves de alteragao das 

materias primas empregadas, rigorosos controls de produyao ou atraves de 

pesquisas em tecnofogia do concreto que poss~bfJitem attera¢es na formulac;8o do 

concreto. Pois os materials romponentes do concreto sao do.sados para atenderem 

caracteristicas pre-ctefinidas e a altera¢o de sua formuf~o pode acarretar no nao 

cumprimento destas especmcavoes. 

As margens de contribt..tit;OO das empresas do setor sao reduzidas e o eficaz 

controle de custos e premissa para manut~ das atividades das empresas. 

7.3 DESCRICAO 00 SISTEMA DE ORCAMENTO M.ATRICIAL DA EMPRESA 

0 on;amento matridal da empresa e dividido em pacotes e cada pacote em 

contas. A empresa e dividida em centres de custos e cada centro de custo possui 

seus pacotes independente dos demais centros. A soma de todos os centres de 

custo compoe o orgamento de uma filial que possui seus volumes e receitas. A soma 

dos oryamentos, volumes e receitas das filiais forma uma regional e a soma das 

regionais forma uma unidade. Juntando=se todas as unidades da empresa tem-se o 

on;amento da empresa. 

Segue abaixo os pacotes e contas que compoe o oryamento matricial da 

empresa: 

Volumes e Receitas 

• Concreto (QV} 

• Bombeamento (QV) 

• Servic;o de Concretagem ( QV) 

Gusto Variavel 

• Cimento 

• Areia 

• Brita 

• Materias Primas - Perdas 

• Aditivos 

• Materias-Primas Outras 

' 



• Oleo Diesel 

• Agua 

• Servic;os de Bombeamento 

• Outros Variaveis- Rateio 

• Outros Variaveis 

Gusto Fixo 

Pacote Pessoal 

• Salaries 

• Horas Extras 

• Ajuda de Gusto - AJuguel 

• Ajuda de Custo 

• Gratific.896es- Funcionarios 

• Gratificayees - Diretoria 

• Honorarios - Diretoria I Conseiho 

• Comissoes e Premios 

• Participa¢es nos Resultados - PPR 

• INSS - tnst Nac_ De Seguridade Social 

• FGTS- Fundo Garantia P/Tempo De Serviyo 

• 13° Satario 

• Ferias 

• Abonos e Farias e Auxflios 

• SESI-SENAI-Senar -Sat-Sal Educ 

• Contribui~o A Associa~o De Funcionario 

• Estagiarios 

• Curses e Balsas de Estudos 

• Servic;os - T reinamento 

• Materiais Pffreinamento 

• Assistencia Medica 

• Assistencia Odontol6gica 

• Servic;os - Medicos I Ambulatoriais 

48 
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• Materials P/Ambulat6rio 

• Assistencia Social 

• Cesta Basica/ Brinquedos (Cesta De Nata 

• Servigos - Refeit6rio E Copa/Cozinha 

• Materials p/Refeit6rio e Copa/Cozinha 

• A!imentagao I Vale Refei98o- PAT 

• Transports Funcionarios- VT 

• Seguro De Vida Em Grupo 

• Previdencia Privada - Funsejem 

• Previdencia Privada - Especial 

• Materials e Equipamentos de Seguranga 

• Roupas Profissionais e Uniformes 

• Serviyos - Agenciamento 

• Materiais P/Eventos E ComemoragOes 

• lndeniza~o T rabathista 

• lnvestimento Social - Doayaes 

• lnvestimento Social - Projetos 

• Contribuiyao Sindical PAT ronal 

• Contribui¢es a Sindicatos - NO 

• Contribuit;Oes a Associa¢es - NO 

• Contribui~o A Associayao De Classes 

Pacote despesas gerais 

• Combustiveis e Lubrificantes 

• Materiais de Consumo 

• Materiais de Expediente 

• Correios e Malotes 

• Despesas com locomo<;Bo/Refeiyao 

• Assinatura de jomais e revistas 

• Despesas de Viagens 

• Despesas de Viagens lnternacionais 
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• Oespesas Eventuais 

• (-) Reversao Provisao Contingencias -Tr 

• Outras despesas 

• Baixa de Uens Obsoletes e lmprestaveis 

Pacote informatica e telecomunica¢es 

• Servit;os - Informatica/Software 

• Servit;QS - lnfOfl'l'l<itica/Hardware 

• Arrendamentos de Hardware 

• Comunicayaes 

• T elefones Fixos 

• T elefones Celulares 

• Transmissao de Dados 

Pacote servi<;os de terceiros 

• Servi<;os - Limpeza 

• Servigos - Pessoas Flsicas 

• Servit;os - Temporaries 

• Servic;os ~ Vigilancia I Portaria 

• Servi9os - Mao de Obra - Terceirizada 

• Servit;os - Auditoria 

• Servi<;os - Assistencia e Consuftoria Empresarial 

• Servi<;os - Corr.partilhados 

• Servi90s - Pesqutsas E Sondagens 

• 1NSS - Institute Nacional de Securidade Social 

Pacote manutent;ao 

• Materiais p/Umpeza 

• Lubrificantes lndustriais 

• Materiais e Pet;as de Manutenyao 
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• Frates Ml - Entre Filiais/Unidades 

• Oespesas com Veiculos 

• Servic;os de Manutenc;ao 

• Movimenta~o de Mercadorias 

• Ferramentas e Aparethos 

• Parada Geral - Materiais e Pe~s de Manutencao 

• Parada Geral - Servi~os de Manuten9ao 

• Pacote Jurfdico 

• Serviyos - Honorarios Advocaticios 

• Despesas Legais e Judiciais 

• Provisao Para Contingencias - Diversos 

• Provisao Para Contingencias- Tributaria 

• Provisao Para Contingfmcias - Trabalhista 

• Provisao Para Contingencias ~ Civeis 

Pacote vendas e marketing 

• Anuncios e Publicac;;oes 

• Marketing 

• Brindes (NO) 

• lnvestimento Social - Doa\X)es - NO 

Pacote infra-estrutura 

• Aluguel de lm6veis - PF 

• AJuguel de Jm6veis - P J 

• Alugueis de !m6veis - Comp. Ugadas 

• Aluguel de M6veis e Utensmos 

• Aluguel de Maquinas e Equipamentos - PF 

• Atuguel de Maquinas e Equipamentos - P J 

• Aluguel de Vefcutos 

• IPTU - lmposto Predial e Territorial Urbano 

• lpva - lmposto SIPropriedade Vefcufos Automotores 
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• ITR - Jmposto Territorial Rural 

• Impastos, Taxas e Contribui96es 

• Seguros de lm6veis 

• Seguros de Maquinas e Equipamentos 

• Seguros de lndustrias 

• Seguros de Usinas 

• Seguros de Vefculos 

• Seguros de Transportes 

• Seguros Outros 

• Multas nao Dedutiveis 

• Multas Oedutiveis 

• Despesas com Condominios 

• Agua e Esgoto 

• Energia Eletrica - Demanda 

• Gas 

Pacote ressarcimento/tecnologia 

• Materiais para Testes e Amostras 

• Materiais p/Antdises Qufmicas 

• Ressarcimento de Produtos a Clientes 

7.4. SISTEMA DE DEFINICAO DO ORCAMENTO 

0 oryamento matriciaf da empresa e definido atraves do planejamento 

estrategico conjunto de toda a holding a qual a empresa faz parte. E definido 

verticalmente, ou seja, peta meta da holding, carla empresa deve atingir determinado 

objetivo. A meta gerat da holding e das empresas que a com~.OO sao definidas com 

base em resultados anteriore.s, previsaes de merc..ado e os objetivos do grupo. Esta 

defini98o e feita pelos acionistas, afta administragao e pefa gestora da holding. 

Quanto a premissa oosica da alaborac;ao do on;amento matricial para 0 

proximo periodo parte-se do principia naturai que a empresa devera gastar menos e 

fazer mais, no ano seguinte, em reta~o ao ano atual. 
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Normalmente, a empresa aumenta em termos monetarios toda a proposta 

oryamentaria para o proximo ano. No oryamento matricial, alguns ou muitos itens de 

custos serao reduzidos, em termos reais, no exerdcio social projetado. Acresce-se 

que isto devera ocorrer com o aumento de satistavao do diente e a remuneragao 

adequada do acionista, ofertando novas produtos e/ou servigos diferenciados, a 

preyos competitivos e com quafidade superior am ra~ a concorrencia. 

Ap6s a definiv§o das metas, estas sao apresentadas as lideranc;as das 

empresas. 

Com o objetivo de alcam;ar os objetivos do grupo e da empresa cada unidade 

recebe, com base no planejamento estrategico o valor de resultado que devers 

atingir. 

Os gestores das unidad9s com apoio da controladoria da empresa e dos 

gestores regionais desdobram os resultados a se-rem atingidos por cada filial. Estas 

defini¢es ocorrem mediante um ca!endario anual de reunioes que sao agendadas e 

divulgadas, para todas as areas envolvidas, com a data, o local e a hora marcada 

para iniciar e terminar. 

ldentificados os resuttados a serem atingidos por cada filial, os gestores 

destas, os gestores regionais e os gestores de unidades com o apoio da 

controladoria determinam os valores das contas de or98'mento de cada centro de 

custo e consequentemente os valores dos pacotes. Estes valores sao determinados 

com base nos volumes a serem produzidos e as receitas projetadas. 

Os custos de atividades ligadas a adm1nistrayao geral da empresa sao 

estimados pelos gestores coorporativos e controladoria e rateados entre as 

unidades, sendo estes valores considerados quando da elaborayao do or9Bmento 

das filiais. 

7 .5. SISTEMA DE DEBITO DE DESPESAS 

T ada a compra reatizada pela empresa tem identificat;ao de qual centro de 

custo a mesma devera ser debitada. Pela natureza do material ou servic;o o mesmo 

e identificado com urn c6digo que indica em quat pacote e em quat conta o mesmo 

devera ser debitado. Esta identifica~o e efetuada na e!abora98o da requisigao de 

compra ou no momenta de processamento de notas fiscais de pequenas compras. 
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7.6. RESPONSABJUDADES SOBRE 0 ORCAMENTO 

Os pacotes e respect.ivos centros de custos sao de responsabHidade de urn 

gestor, que deve gerir os gastos de modo que estes nao ultrapassem os valores 

definidos no on;amento. 

No caso de os valores de gastos superarem os definidos no orgamento, o 

gestor do pacote deve justificar o ocorrido a seu superior imedrato e definir as acoes 

que levarao ao enquadramento dos gastos aos valores orc;ados. 

Sempre que for detectado urn desvio em retayao ao oryamento dave ser 

gerado urn plano de ayao, atribuindo responsabiiidades e datas para que as 

diretrizes iniciais sejam atca~das. 

0 orcamento da empresa e ftexivel e pede ser adaptado a alteray5es de 

conjuntura do mercado, sendo de responsabitidade da contro!adoria e do 

superintendent a da empresa a aceitav§o das attera¢es propostas. T rimestralmente 

as metas e valores definidos sao reavafiados. 

7. 7. ANALISE DO SISTEMA DE ORCAMENTO MATR!ClAl 

Atraves do Of98mento matricial e possivef haver urn controfe bastante efetivo 

de custos e receitas de uma organiza900. Com a definiyao de contas e pacotes e 

consequente faru;amento de despesas nestes, pode-se observar claramente qual 

pacote nao esta alinhado as defini¢es do p!anejamento estrategico e em seguida 

implantar agaes para a correvao dos desvios. 

A implantayao do oryamento matricial em uma empresa somente devera 

ocorrer, ap6s ser desenvolvida e testada uma metodologia adequada aos novas 

processes operadonais, visto a necessidade de uma eficaz estrutura administrativa 

para o correto funcionamento do sistema. 

A principal caracteristica do on;amento matricial e a presen<;a de regras claras 

e de urn controfe permanente dos custos e receitas por diretoria, gerencia, 

departamentos e setores. Cada unidade da empresa deve servir de modele 

(benchmarking) para as outras areas sem exce98o. 
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Com o intuito de fornecer subsidies aos gestores de como a empresa esta 

agindo para atender os resultados e cumprir as premissas do oryamento e como 

cada area esta desempenhando seu papef, sao necessarias tambem anafises nao 

financeiras. 

A empresa estudada utihza sistemas de Kips (Key Performance Indicator) 

agrupados em um BSC {Balanced Scored Card). Esta ferramenta e empregada para 

a gestae de pontos nao financeiros estrategioos que contribuem para o cumprimento 

das metas financeiras e manutem;ao das opera¢es da empresa. 

Pudemos observar que o uso conjunto do or<;amento matricial ao BSC 

permite uma eficaz gestao das atividades da empresa, pois atraves dos KPis pods~ 

se identificar altera¢es em pontos estrategiros antes que estes gerem impacto 

financeiro consideravel. 

8. SISTEMA DE GESTAO DE CUSTOS C...QM BASE NO ORCAMENTO 

MATRICIAL 

0 conirote e acompanhamento de custos deve. ser ~aborado constantemente. 

Mantendo-se os gastos, receitas e volumes de produ!;Bo da empresa dentro dos 

valores previstos en1 orvamento as metas serao atingidas faciu11ente. 

No caso de urn dos itens nao po.._~uir possibilidade de se.r atingido os vafores 

previstos, para que os resultados previstos sejam afcanyados os outros fatores 

deverao ser alterados para a compensac;ao do desvio. 

Para o atingimento das metas ou-~rva-se a necessidade de uma eficaz 

gestao de custos! volumes produzidos e receitas. Estes vatores deverao ser geridos 

pelo total produzido e par seu valor unitario. 

Assim, desenvolveu-se uma planiJha eletronica de modo que se pudesse 

acompanhar, ao Iongo do mes os resuiiados parciais obtidos, os gastos, receitas e 

volumes produzidos. 

Esta p!anilha fui dividlda em cinco partes: 

1 ) Entradas: atraves de conexao com urn banco de dados esta pasta indica 

os debitos lan9ados; 
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2) Custo Fixe: sao lan~dos os debitos por filial, dividindo os mesmos em 

pacotes e contas. Os resultados sao confrontados com os dados do 

or~mento matriciaf; 

3) Custo Fixo Pacotes: totatiza o gasto par pacote par filial e por regional, 

confrontando os totais com os valore..s previstos no or~mento; 

4) Custo Variavel: atraves do lant;:amento dos totais de materias primas 

consumidas, esta pasta gera a custo variavel total e unitario por filial e por 

regionaL Os dados de consumo e pr~ de materia sao obtidos via 

sistema, atraves de retat6rios especlftcos; 

5) Resultada: Gera o demonstrativo de resultado do exercicio total e unitario 

par filial e por regional, confrootando os resuftados como os previstos no 

on;amento matricial. Apontando ao Iongo do mas o percentuai atingido ou 

superado do oryamento. 

As premissas para implantaqao do sistema foram de que a resultado minima 

esperado dos gestores era o cumpfimenta dos valores do 0[9amenta, assim os 

valores de despesas e receitas neste nao poderiam deixar de atender ao previsto 

em or9Bmento para que os resuftados previstos no planejamento estrategico fossem 

garantidos. 

0 controle de cada conta dos pacotes permite a¢es tocaHzadas, permitindo 

controie e redu~iio mais eficaz de cu.stos em relac;OO a urn sistema de avaliagao 

global de despesas. 

0 acompanhamento constante do resultado finaf (EBfiDA) obtido ate a data e 

projetado fomeceu subsidios para a tomada de decis5es quanta a preQJs e volumes 

de venda. Em certas situa¢es foi interessante atuar com maior participayao de 

obras de varejo e aumentar o volume fornecido para a redu<;ao dos custos fixos 

unitarios. 

A planitha desenvohtida foi atualizada semanalmente todas as segundas 

feiras e sempre que foram necessanas informac5es atuaiizadas sabre os resultados. 

A partjr das informa¢es tabufadas o ge-Stor de cada fifiaJ utilizou as 

informay6es para planejar seus gastos em funyao dos vafores de pacotes ja 

consumidos. 
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Em certas situa¢es as despesas de alguns pacotes necessitaram ultrapassar 

os valores previstos em or98mento em fun~o de uma produyao maior em relagao a 
orc;ada. Com base nos dados do or~ento matriciaJ o gestor extrapofou os dados e 

determinou quais seriam os valores do pacote para a producao reailzada. Esta 

inform~.fio permitiu QLJe OS gastos extras nBo inftuencia_~m OS resultado final, pais 

foram efetuados seguindo uma diretriz planejada anteriormente. 

Ap6s o preenchimento sernanat da >planilha foram feitas proje96es do 

resultado final do mes e definidos os gastos a serem efetuados. Tambem se 

empregou o material desenvolvido para analise de resultados com base na aJteragao 

da formulayao dos concretes produzidos e atterayao de materiais. 

A analise de receitas e custos serviu de base tamoom para a amitise das 

atividades desenvohtidas nas semanas anteriores, s..9ndo pos.sfvel identificar pontes 

fortes e oportunidades de melhorias nas atividades. Criando assim urn 

aprimoramento continuo das atividades. 

9. CONCLUSAO 

Pode-se :Observar que o emprego do or9Bmento matriciaf como sistema de 

on;amento da empresa traz uma sene de beneficios e vantagens competitivas, pois 

ao imptantar o or~nto matriciaf, h8 no minima uma visao atualizada dos custos 

fixos com almoxarrrado, viagens, servi\X)s oontratados de terceiros como limpeza, 

refeit6rio etc., alem de urn gerenciamento muito fino dos custos variaveis. 

0 controfe e acompanhamento de custos deve ser efaborado constantemente. 

Mantendo-se os gastos, receitas e volumes de prod~ da empresa dentro dos 

valores previstos em on;amento, as metas serao atingidas faciimente. Oesta maneira 

observa-se claramente que o or92mento matricial pode ser empregado como 

ferramenta de gestae. 

0 controle de custos com base no or98mento matridaf imptantado na 

empresa permitiu aos gestores da empresa acompanhar ao Iongo do mes os valores 

de EBTfDA atingidos, podendo projetar o resuffado final domes com boa precisao. 

Possibilitou tamoom a impfantayao de urna pofitica de gestao de despesas 

permitindo ao gestor quando possivel programar despesas em funyao de receitas e 

despesas efetuadas. 
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Empregou-se tambem a ferramenta para simuta¢es de resultado, fomecendo 

subsidies para a tomada de dedsoes referentes a necessidade de aumento dos 

volumes produzidos, formavao de pre<;os e mix de pro-dutos. 

Pudemos observar tamoom que a conjugat;ao do uso do sistema de 

orc;amento matriciaJ como ferramenta de gestao ao BSC proporciona meios para a 

corre<;ao de desvios das atividades antes de ocorrerem impactos financeiros 

consideffiveis. PossitHlitanC:<O uma methor identffica~ e rapida atu~o em desvios 

em rela~2o ao planejado. 

Entretanto deve-se atentar para o fato que a principal funyao do orc;amento 

matricial e que a empresa atinja seu objetivo primordial e final que e trazer lucro a 

seus acionistas. Assim podem ocorrer situa¢es em que va!ores de despesas 

previstos no or~mento devem ser superados, como por exempJo quando ha 
aumento de produyao o va1ores do pacote de manutencao sao superados, nao e 
admissivel que nao seja efetuada a manuten~o preventiva ou corretiva dos 

caminroos para que os cus1os roo uttrapassem o previsto em on;amento. Pois 

poderao ocorrer quebras nos equipamentos gerando custos muito maiore.s que os 

previstos anteriormente ou nao permitindo que o equipamento seja empregado na 

produgao gerando dimirrui98o da capacidade operational e consequents diminuigao 

das receitas geradas. Diante do exposto pode-se afirmar que kao existir situagaes 

em que superar os valores de despesas previstos em on;amento serao necessaries 

e poderao trazer aumento de ganhos financeiros. 

Estas situa<;aes deixam daro que oryamento nao pode ser fixo e imutavel, 

devendo periodicamente revisto dentro da conjurrtura de mercado, sem entretanto 

perder o foco definido no pJanejamento estraregico da empresa 

Com base no estudo desenvolvido pode-se afirmar que o or98mento matriciaJ 

pode ser empregado como uma eficaz ferramenta de gestao de custos e 

desempenho, fomecendo info~ e subsfdios importantes para tomadas de 

decis5P~ gerenciais. 0 corfiparathto entre os valore.s or«;actos e realizados permite 

tambem a analise da eficacia da gestae de custos da empresa e identifi~o de 

quais despesas estao acima do planejado, permitindo assim rapida intervenyao e 

adequ~ de custos. 
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Assim como analise de volumes produzidos e comercializados, sendo 

subsidio para a tomada de: decisaes quanta a promo<;Qes e produtos. 
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11. ANEXO I - PLANILHAS 
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