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RESUMO 

 

GRUNOW, Aloísio. Valorização das transferências internas de produtos nas maiores 
indústrias do Brasil. 2006. 178f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
2006. 

 

O preço de transferência  surge das relações comerciais internas entre os diferentes centros de 

responsabilidade ou unidades de negócios. Assim, o objetivo geral do trabalho é verificar o 

método de valorização das transferências internas de produtos nas maiores indústrias do 

Brasil que possuem estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade. A 

pesquisa insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão do PPGCC/FURB. A metodologia 

da pesquisa utilizada consubstancia-se de um estudo descritivo, realizada por meio de 

levantamento ou survey, com abordagem quali-quantitativa e de corte seccional. Para coletar 

os dados foram elaborados e aplicados questionários, com perguntas fechadas.  A população 

da pesquisa compreende as maiores indústrias do Brasil relacionadas na Revista Exame: 

Melhores e Maiores de 2005.  Os resultados da pesquisa mostram que 63,16 % adotam 

decisões descentralizadas e a autonomia para definição do preço de transferência é razoável 

nas unidades de negócios e áreas de responsabilidade. O preço de transferência adotado pela 

maioria das indústrias brasileiras é baseado em custos e mercado. Este não permite a 

avaliação dos gestores do negócio de modo a motivá-los para utilização de produtos internos, 

contrariando os interesses da indústria. Conclui-se que a fixação adequada do preço de 

transferência é importante para os gestores e à própria organização, pois uma eventual 

cobrança a maior ou a menor implicará em distorções nos resultados dos centros de 

responsabilidade e da empresa como um todo. 

Palavras-chave: Preço de transferência. Centro de responsabilidade. Avaliação de 

desempenho. 



ABSTRACT 

 

GRUNOW, Aloísio. Valorization of the internal transfers of products in the largest 
industries of Brazil. 2006. 178f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
2006. 

 

The need of transfer price studies comes from of the internal commercial relations of the 

different centers of responsibility or units of business. On this way, the general goal of this 

paper is to check the valuation method of the internal price transfererences of products on the 

biggest industries of Brazil that have their own structure based on centers of responsibility. 

This research follows the line of investigation and survey preconized by PPGCC/FURB. The 

methodology on this project relies on a descriptive study, performed from data basis 

considering both qualitative/quantitative aspects and a respective sectional cut. In order to 

collect all the information, questionnaires have been developed and applied. The universe of 

this paper considers the biggest companies in Brazil according the magazine Exame: “Best 

and biggest of 2005”. The result of this work shows that 63,16 % of this group considers  

decentralized decisions and  autonomy on pricing transfer policy to business units and related 

determined centers of these companies. Transfer price rules, followed by the majority, 

considers costs and market. The principle does not allow the valuation of the manegement in 

order to motivate the utilization of internal products and of course opposing the enterprise 

interests. So we came to conclusion that the proper and adequate transfer price is a very 

important key to the organization, since eventual under or overcharging pricing transfer will 

certainly cause distortions on the results to the centers of  responsability  and on the entire 

company. 

Keywords: Transfer pricing. Responsability center. Performance evaluation.
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1 INTRODUÇÃO 

O preço de transferência pode ser utilizado tanto em âmbito interno, entre filiais, 

centros de responsabilidade e departamentos de uma mesma organização, quanto 

externamente, entre partes relacionadas, situadas ou não em diferentes países, desde que 

observadas as legislações específicas. Em ambas as situações a finalidade é a maximização do 

resultado global da organização e a avaliação de desempenho das diferentes unidades.  

À medida que as empresas crescem, se desenvolvem, passam por processos de 

reestruturação, diversificação das atividades, é comum e, às vezes, estrategicamente 

necessário que haja divisionalização por regiões geográficas, segmentos, mercados, canais de 

distribuição, entre outros.  

Segundo Kaplan (1990), um ambiente externo instável e complexo demanda maiores 

recursos de controle e tomada de decisões mais descentralizada, pois exigirá conhecimentos 

mais específicos sobre variados assuntos. Este cenário é o principal motivador externo à 

descentralização das empresas. 

Anthony e Dearden (1980,  p. 32), ao se referirem à descentralização, caracterizam a 

organização divisional  como a responsabilidade que um gerente deve ter pela produção e 

pelo marketing dos produtos, assim como também o controle sobre todos os elementos  que 

afetam a lucratividade da divisão. Destacam ainda que as decisões estratégicas continuam 

sendo tomadas pela alta direção da empresa. 

A descentralização pode ocorrer em vários níveis e formas, por meio de filiais, 

empresas independentes, divisões, departamentos. Usualmente dá início a um processo de 

transações internas de troca de mercadorias, produtos e serviços, que, se não bem 

equacionadas, geram problemas internos (BERNARDI, 2004). 

O preço de transferência desenvolve-se, portanto, com a interação entre os centros de 

negócios em organizações descentralizadas. O centro de negócios é um centro de 
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responsabilidade, caracterizando-se como um segmento da organização em que cada gestor 

responsabiliza-se pelo seu desempenho.  

Para Anthony e Govindarajan (2002), quando o desempenho econômico de um centro 

de responsabilidade é avaliado segundo o lucro auferido, o qual é a diferença entre as receitas 

e as despesas, o centro de responsabilidade é chamado centro de lucro. O lucro como 

parâmetro de avaliação do desempenho habilita a alta administração a usar uma medida 

universal, em vez de vários parâmetros, que freqüentemente apontam em diferentes direções.  

Conforme Solomons (1976), na medida em que os preços de transferência são uma 

parte essencial dos sistemas de medição de lucro, eles devem, da maneira mais precisa 

possível, ajudar a alta administração das empresas a avaliar a performance dos centros de 

lucro vistos como unidades separadas.  

As organizações, mediante seu crescimento em termos de porte e sua diversificação de 

negócios (subdividida em vertical, horizontal ou conglomerada), tendem a criar instrumentos 

gerenciais de controle de gestão. Se implantadas em organizações centralizadas, podem 

dificultar a mensuração da lucratividade de cada departamento.  

O crescimento em termos de porte das organizações está pautado em sinergias que 

decorrem da interação de novos ativos, cujos efeitos devem ser a garantia da continuidade da 

empresa como um todo. Implica na economia de certos gastos conjuntos,  com desempenho e 

resultados conjugados das diferentes potencialidades dos ativos ou negócios que existem na 

organização.   

Buscar sinergia é produzir retorno superior ao da soma de todas as partes. O preço de 

transferir, se aplicado de forma correta, poderá contribuir com esta missão. A fixação correta 

do preço de transferência é relevante para a própria organização, pois uma eventual cobrança 

a maior ou a menor implicará em distorções nos resultados dos centros de responsabilidade da 

empresa como um todo. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA  

 

A problematização não se faz apenas com observações de procedimentos rígidos e 

sistemáticos, isto porque se exige criatividade do pesquisador. Beuren (2004, p. 64), ao se 

referir sobre a problematização diz que, “para aclarar o objeto de pesquisa que o estudante se 

propõe investigar é interessante fazer a descrição do problema, especulando sobre possíveis 

relacionamentos de algumas variáveis, até chegar à formulação do problema em si”. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998), historicamente o preço de transferência tem sido 

um dos mais difíceis e controversos problemas para serem resolvidos pelas corporações. 

Cogan (2002) afirma que, apesar do preço de transferência já vir sendo estudado por muitos 

anos, é, ainda, considerado por algumas pessoas como um problema em aberto. 

Uma venda, em termos de resultados para a empresa, ocorre quando o bem ou serviço 

é transacionado com terceiro, fora da organização. Assim, as possibilidades de maximização 

dos resultados, o retorno, a viabilidade e os aspectos relacionados à avaliação da performance 

da empresa são facilmente identificados, haja vista que se adquirem recursos em condições de 

mercado, processam-se os recursos com a máxima eficiência e colocam-se os produtos em 

condições ideais para o mercado. 

Esta objetividade não é percebida em transações internas, entre divisões da empresa. A 

necessidade de estabelecer preços de transferência interna surge das relações comerciais 

internas entre os diferentes centros de responsabilidade ou unidades de negócios, através da 

compra ou venda de produtos ou serviços, cujas operações poderão afetar o resultado obtido 

em cada centro (FAINGUELERNT, 1998). 

Antony e Govindarajam (2002) afirmam que a aplicação de medidas que avaliem o 

desempenho dos gestores e suas unidades de negócios é relevante para a alta administração 

das organizações descentralizadas. Esta prática possibilita direcionar as decisões de 
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planejamento e controle das diversas unidades, buscando atender os objetivos e metas comuns 

estabelecidas para a empresa como um todo, ou seja, favorece a congruência de objetivos caso 

os indicadores de desempenho sejam adequados.  

No entanto a existência de vários métodos distintos de preço de transferência implica 

na escolha do mais indicado como instrumento de controle de gestão.  A ausência de rigor na 

seleção pode contribuir para que ocorram distorções na apuração dos resultados dos centros 

de responsabilidade e a avaliação do desempenho dos gestores. O estudo dos métodos para 

identificação do preço de transferência é importante, na medida em que pode agregar 

conhecimento para pesquisadores da área e os gestores das indústrias com divisionalização. 

Diante do exposto elaborou-se a seguinte questão-problema: Como é feita a 

valorização das transferências internas de produtos nas maiores indústrias do Brasil que 

possuem estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade? 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

Segundo Moser (2004, p. 99), as prováveis respostas para as questões de pesquisa, 

apresentam-se como pressupostos de pesquisa, isto é, são respostas prováveis, supostas e 

provisórias para o problema que está sendo estudado. Esta afirmação indica as afirmações que 

antecedem a resposta que será obtida através da pesquisa científica.  

Neste contexto, buscando conhecimento mais amplo sobre valorização das 

transferências internas de produtos, procura-se com o presente estudo investigar o problema 

proposto mediante alguns pressupostos.  

O primeiro pressuposto é que no processo decisório das maiores indústrias do Brasil 

predominam decisões descentralizadas por divisão de negócio e centros de responsabilidade, 

em que os gestores possuem autonomia razoável para gerir os preços de transferência, 
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administração orçamentária, aprovação de investimentos e aprovação de gastos. 

O segundo pressuposto é que as maiores indústrias do Brasil adotam métodos 

diferentes para valorização das transferências de bens e serviços entre os centros de 

responsabilidade. 

Por último, o terceiro pressuposto é que o preço de transferência interno é um 

mecanismo de valorização dos produtos e serviços transferidos entre as unidades de negócios, 

e que não é utilizado para avaliar o desempenho dos centros de responsabilidade e  

desempenho dos gestores, servindo apenas para cumprimento de determinação legal (Lei nº  

9.430/96). 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Com o propósito de responder à questão problema, elaboraram-se os objetivos geral e 

específicos, a seguir enunciados. 

1.3.1 Geral 

O objetivo geral do trabalho é verificar o método de valorização das transferências 

internas de produtos nas maiores indústrias do Brasil que possuem estrutura organizacional 

baseada em centros de responsabilidade.  

1.3.2 Específicos 

Com base no objetivo geral, elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) caracterizar as indústrias participantes da pesquisa quanto à razão social, data de 

fundação, localização, segmento, controle acionário, faturamento e número de 
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empregados; 

b) identificar o perfil dos respondentes quanto ao gênero, função, tempo em que 

atuam na função e formação acadêmica; 

c) averiguar os métodos de  preços de transferência utilizados nestas indústrias; 

d) verificar se essas indústrias tendem a adotar os mesmos critérios para valorização 

das transferências de produtos entre centros de responsabilidade; e 

e) investigar com que finalidade essas indústrias utilizam o preço de transferência na 

apuração do resultado e avaliação de desempenho das áreas de responsabilidade. 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A idéia de desenvolver a presente pesquisa surgiu na disciplina Controle de Gestão 

cursada no Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, em 

2005. O tema discutido no seminário, “o preço de transferência como instrumento de controle 

de gestão”, levou a refletir sobre a utilização do preço de transferência interna nas maiores 

indústrias do Brasil que possuem estrutura organizacional baseada em centros de resultado. O 

intuito é verificar lacunas que possam contribuir para a melhoria da aplicação do preço de 

transferência interna. 

Sob o ponto de vista legal, em 1997 foram introduzidas regras de preços de 

transferência no Brasil, que passaram a integrar o rol de países que controlam os preços nas 

operações de importação e exportação de bens e serviços, entre empresas do mesmo grupo 

econômico.  

Na perspectiva gerencial, Solomons (1976) destaca que na medida em que os preços 

de transferência são uma parte essencial dos sistemas de medição de lucro, eles devem, da 

maneira mais precisa possível, ajudar a alta administração das empresas a avaliar a 

performance dos centros de lucro vistos como unidades separadas.  
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Anthony e Govindarajan (2002, p. 271), ao se referirem ao estudo sobre preço de 

transferência, afirmam que: 

a filosofia organizacional atual é orientada no sentido da descentralização. Um dos 
principais desafios na operação de um sistema descentralizado é criar um método 
satisfatório para contabilizar produtos e serviços transferidos de um centro de lucro 
para outro, em empresas que têm quantidades consideráveis dessas transações. 
 

Dearden (1987) entende que se não houver distinção entre as medidas de desempenho 

da unidade de negócios e as medidas de desempenho do gestor e sua equipe, falhas de 

avaliação provavelmente irão ocorrer. Daí a importância de estudar com profundidade o tema 

proposto. 

Para Jordan, Neves e Rodrigues (2003, p. 331), o preço de transferência interna 

assume papel relevante na tomada de decisão, na avaliação de desempenho do gestor e na sua 

motivação e no nível de impacto no desempenho global da empresa visto que,   

numa estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade, sendo 
alguns centros de resultados ou de investimento, torna-se necessário definir a forma 
de valorização das transferências de produtos e serviços centre os centros 
fornecedores e clientes. Tal definição é necessária, não apenas para avaliar de 
forma mais justa o desempenho do gestor descentralizado, mas também para o 
motivar a tomar decisões que não comprometam a estratégia das empresa.  
 

Farias (1996) apresenta estudo sobre a importância do preço de transferência na 

avaliação de desempenho. Seu objetivo era demonstrar a influência na avaliação de 

desempenhos de empresas e dar base teórica aos usuários  deste mecanismo, o do preço de 

transferência. 

Segundo Maciariello e Kirby (1994), o estabelecimento do preço de transferência deve 

ser governado por dois critérios: congruência e justiça. Preço de transferência congruente com 

a meta aborda as divisões de compra e de venda envolvidas na transferência, onde o preço e a 

quantidade acontecem de maneira natural como se fossem tomadas pela administração 

central. Preço de transferência justo, é aquele em que os gerentes de divisão têm autonomia 

suficiente para cumprir seus objetivos. 

Assim, a presente pesquisa justifica-se, na perspectiva teórica,  pela apresentação dos 



 24
 

conceitos de preço de transferência e métodos adotados para determinar o preço de 

transferência interna. Justifica-se também pela incursão teórica em resultado econômico-

financeiro (lucro ou prejuízo), avaliação de desempenho dos gestores e processo de gestão de 

performance. Relacionam-se estudos já realizados, bem como identificam-se aspectos ainda 

não estudados.  

A relevância prática da pesquisa está na contribuição ao entendimento do uso de 

conceitos de preço de transferência para avaliação de desempenho de centros de 

responsabilidade. A importância do entendimento está na fixação correta do preço de 

transferência para a própria organização, pois uma eventual cobrança a maior ou a menor 

implicará em distorções nos resultados dos centros de responsabilidade da empresa como um 

todo. 

A contribuição social do trabalho também é latente, pois as considerações prévias 

podem servir de base para identificar como os administradores dessas empresas conduzem-

nas. Os resultados alcançados neste trabalho poderão contribuir com as maiores indústrias do 

Brasil na aplicação correta dos preços de transferência interna, já que os mesmos interferem 

no resultado de cada unidade de negócio e ou centro de responsabilidade.  

O estudo também se justifica por contribuir com a linha de pesquisa Controle de 

Gestão do PPGCC/FURB, particularmente ao grupo Pesquisas em Controle Gerencial, na 

medida em que investiga a forma de valorização das transferências internas de produtos nas 

maiores indústrias do Brasil que possuem estrutura organizacional baseada em centros de 

responsabilidade.  

Este estudo possibilita outras investigações sobre o tema, haja visto que o 

desenvolvimento de um sistema de preços de transferência interna não se limita como mero 

exercício acadêmico, mas como um instrumento de gestão capaz de canalizar as decisões dos 

gestores à criação e implementação de estratégias da empresa.  
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Acredita-se que uma melhor gestão do preço de transferência interno poderá trazer 

benefícios para a avaliação dos gestores, apuração correta dos resultados por centro de 

responsabildiade, por filial ou unidade de negócio e, de modo geral, para as organizações e 

toda sociedade que poderá  obter produtos com preços mais competitivos. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução da dissertação, em que procura-se fornecer uma visão geral do trabalho,  

compreendendo a caracterização do problema da pesquisa, os pressupostos, os objetivos 

gerais e específicos, a justificativa para estudo do tema e a estrutura do referido trabalho. 

O segundo capítulo abrange a revisão da literatura. Inicia com a estrutura 

organizacional, destacando o processo decisório e a descentralização da gestão. Na seqüência, 

aborda a divisionalização da empresa, com destaque à divisão da empresa em setores ou 

departamentos. Em seguida enfatiza a avaliação de desempenho, que compreende as 

características econômico-financeiras de avaliação. Por fim, aborda sobre preço de 

transferência, compreendendo os tipos de centros de responsabilidade e preços de 

transferência. 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia de pesquisa aplicada no desenvolvimento 

deste trabalho. Primeiramente apresenta o delineamento da pesquisa. Depois define a 

população e amostra do estudo. Após aborda os procedimentos de coleta e análise de dados e, 

por último, aponta as limitações da pesquisa. 

O quarto capítulo descreve e analisa, em conformidade com os objetivos específicos, 

os dados coletados. Primeiramente aborda sobre as características gerais da indústrias 

pesquisadas e o perfil dos respondentes. Depois abordam-se o conteúdo de preço de 



 26
 

transferência e os métodos utilizados para determiná-lo. Após aborda as semelhanças nos 

critérios para determinação do preço de transferência. Por fim, evidencia a utilização do preço 

de transferência na apuração de resultado e avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade. 

O quinto capítulo abrange as conclusões da pesquisa relacionadas a cada objetivo e 

recomendações para futuros estudos  a partir dos resultados obtidos neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica. A primeira seção aborda sobre a 

estrutura organizacional, com destaque para processo decisório e descentralização da gestão. 

Em seguida, apresentam-se conceitos de divisionalização da empresa e avaliação de 

desempenho com ênfase na contabilidade divisional e tipos de centros de responsabilidade. 

Após trata-se da avaliação de desempenho, especificamente motivações e características. Por 

fim contempla-se o preço de transferência, sua conceituação, aspectos legais, objetivos e 

métodos de determinação.  

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Antony e Govindarajan (2002, p. 150), o princípio da estrutura 

organizacional foi desenvolvido por Frederick Taylor e outros,  com o objetivo de conseguir 

mão-de-obra especializada na produção em larga escala. 

O crescente grau de mecanização dos processos de produção, implementados a partir 

da primeira guerra mundial, proporcionou um aumento da dimensão dos negócios, cujo 

crescimento levou organizações, a partir de certo tamanho, à burocratizar suas estruturas e 

seus instrumentos de coordenação, tais como organogramas, procedimentos e planos. Esta 

prática levou as organizações a terem dificuldades de controle operacional dos seus 

segmentos funcionais, haja visto que a administração, as decisões estratégicas, táticas e 

operacionais e responsabilidades, centravam-se nas direções corporativas. Assim, o 

crescimento organizacional necessita ser efetivamente gerenciado, para que  possa trazer 

ganhos reais à empresa e minimizar riscos.  

A condição de expandir  e crescer necessita de avaliação e reorganização constante da 
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estrutura organizacional, pois à medida que as empresas crescem, seus problemas de 

coordenação, planejamento, controle e avaliação se tornam mais complexos nas operações de 

curto, médio e longo prazo. Isto ocorre porque o manejo das atividades está concentrado em 

nível hierárquico mais alto, onde se concentra um pequeno número de altos executivos 

(SANTOS, 1994). 

Tung (1985, p. 52), ao se referir sobre esta estrutura, afirma que: 

para o máximo aproveitamento dos sistemas de planejamento e controle, é 
absolutamente  necessário definir com clareza as responsabilidades e a autoridade 
de cada um. Pode-se definir organização como um grupo de pessoas que trabalha 
coordenadamente para atingir determinado fim. A organização é vital para a 
empresa, e sem ela não há possibilidade de racionalização do trabalho. Uma boa 
organização requer, inicialmente: organograma; manual de organização, contendo 
detalhes para o pessoal da supervisão, como denominação do cargo, área de 
responsabilidade, funções gerais e responsabilidade, descrição minuciosa das 
tarefas e manual de instrução, com detalhes referentes às responsabilidades de cada 
departamento e às respectivas normas de trabalho.  
 

Assim, cada organização possui suas próprias características, sua cultura 

organizacional ou cultura corporativa própria.  O modo como as pessoas interagem em uma 

organização, suas atitudes predominantes, pressuposições subjacentes, aspirações e outros 

assuntos relevantes nas interações dos seus membros, fazem parte da sua cultura, de modo 

que as variáveis ambientais, socioculturais, culturais, atitudes e comportamento no trabalho  

afetam a motivação das pessoas no trabalho e seu desempenho individual e grupal.   

Além das variáveis ambientais que afetam o comportamento organizacional de uma 

empresa é preciso estudar sua estrutura organizacional sobre o enfoque da descentralização, 

que pode ser subdividida em vertical, horizontal e conglomerada. 

Santos (1994, p. 1) diz que: 

na verticalização, a empresa se expande em direção às fontes de seus insumos e/ou 
à distribuição, até o consumidor final, dos produtos decorrentes de seu processo 
fabril, visando ganhos em escala e maior segurança no abastecimento de matérias 
primas e de distribuição dos produtos. Um aspecto adverso da verticalização, onde 
os centros de responsabilidade são seqüencialmente interdependentes, é o da maior 
falta de flexibilidade a instabilidades conjunturais. 

  
Em se tratando de horizontalização, a empresa cresce e se expande para negócios 

similares, objetivando buscar ganhos operacionais por meio de sinergias das operações, isto é, 
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o compartilhamento das equipes de vendas, canais de distribuição, instalações fabris, estrutura 

de suprimentos, contabilidade, administração tributária, financeiro, desenvolvimento 

tecnológico entre outros.  

Já o crescimento conglomerado é resultante da combinação de vários negócios 

desvinculados, do mesmo grupo econômico, que apesar de não oferecer economias 

operacionais, traz como principal vantagem a diversificação dos riscos advindos de variações 

estacionais. Em resumo, os negócios conglomerados garantem retorno mais estável. 

Os negócios conglomerados, apesar das crises conjunturais que afetam a economia 

brasileira, encontram uma alternativa, pois a diversificação e a sazonalidade podem ajudar no 

equilíbrio financeiro dos negócios. Quando um dos negócios não vai bem, os outros negócios 

podem contribuir para manter o equilíbrio da empresa e o resultado geral esperado. 

Assim, as estruturas organizacionais precisam ser flexíveis a ponto de identificar 

oportunidades e ameaças internas e externas. A maioria das empresas, de acordo com Jordan, 

Neves e Rodrigues (2003, p. 322), “tende a estruturar-se em centros de responsabilidade 

definidos em torno da função, do produto, do negócio ou do mercado geográfico”.  

De acordo com Gomes e Mandim (2005, p. 59), o contexto organizacional 

compreende: 

a estrutura da organização, a estratégia, as pessoas e as relações interpessoais 
existentes entre elas, enquanto o contexto social compreende o mercado, o país e 
sua sociedade, com todos os seus valores, aspectos culturais e políticos.  

 
Os estudos apresentados sobre estrutura organizacional permitem inferir que as 

organizações têm um longo caminho a percorrer, pois suas estruturas necessitam de 

flexibilidade,  avaliação e reorganização constante em termos de responsabilidade, autoridade 

e descentralização e que todo crescimento precisa ser efetivamente gerenciado para minimizar 

os riscos e maximizar os resultados. 
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2.1.1 Processo decisório 

 
 

Motta (1999, p. 26) comenta que gerenciar “é a arte de pensar, de decidir, e de agir; é a 

arte de fazer acontecer, de obter resultados”. Tomar decisões exige que os gestores comparem 

dois ou mais cursos alternativos de ação. Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. xi) afirmam 

que “para tomar boas decisões, os gestores devem entender como suas decisões afetam os 

custos”. 

As decisões, quer sejam tomadas individualmente ou em grupo, precisam levar em 

conta suas conseqüências, dentro de um ambiente que muda a todo instante e sobre o qual o 

decisor nem sempre possui controle total. As incertezas, imprecisões, imparcialidades e os 

riscos, devem ser considerados, mesmo quando se exige decisões rápidas, abrangentes e 

adequadas. 

Na escolha de alternativas, o decisor necessita conhecer o cenário, analisar cenários 

para auxiliar no processo decisório. Esta análise pode contribuir para que o gestor faça 

observações dos acontecimentos internos e externos da organização, no sentido de estruturar 

sua decisão. Gomes (2002, p. 18-19) afirma que: 

o decisor fará suas atribuições de peso para critérios  influenciados por seus valores 
pessoais, que determinarão suas preferências. A cultura do decisor é determinada 
por suas idéias inatas, aprendidas, comportamentos observados, crenças, 
características da sociedade onde vive, desenvolvimento intelectual (o que pode 
ocasionar uma mudança de preferência durante o processo decisório), seu 
aprendizado familiar; valores aprendidos dos pais; valores determinado(s) pelo(s) 
país(es) onde viveu; religião adotada ou ausência dela; e os assuntos que 
determinaram essa instrução; ambiente do trabalho (pessoas de convivência diária); 
cultura da empresa; ideologia política etc. 
 

Simon (1965) desenvolveu reflexões pautadas na idéia de que o indivíduo racional é o 

indivíduo organizado e institucionalizado e que existem decisões programadas e não 

programadas. Decisões programadas são decisões de rotina, de fácil entendimento, enquanto 

que as decisões não programadas são variáveis e imprevisíveis, que necessitam da criatividade 
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e imaginação humana. Ressalta ainda que decisões não programadas são aquelas que afetam 

diretamente o sucesso das organizações e sua continuidade. 

O homem, enquanto ser racional, em um ambiente por vezes turbulento, decide a cada 

momento de sua vida, e a decisão permeia as atividades de forma definitiva. As relações 

comerciais estão cada vez mais próximas entre pessoas e empresas de diferentes regiões e 

países, que possuem culturas, valores, crenças, ideologias, hábitos e atitudes diferentes, além 

da maneira própria de agir de cada um.  

Neste ambiente de complexidade, gestores empresariais e pessoas comuns tomam 

decisões, no momento de uma negociação, pautadas em suas experiências passadas, dentro de 

um contexto organizacional e contexto social onde se relacionam. 

Na prática, para se obter resultados satisfatórios no processo decisório, são essenciais 

algumas habilidades, que Motta (1999) classifica  em:  

a) habilidade cognitiva – que é o saber categorizar problemas administrativos e 

compreender as relações entre as categorias, ou seja, entender o particular por 

meio do conhecimento geral;  

b) habilidade analítica – é utilizar as potencialidades das técnicas administrativas 

baseadas no mais puro realismo, profundidade e criatividade na solução dos 

problemas;  

c) habilidade comportamental – é o fato de algumas vezes o gestor se comportar de 

maneira diferente do tradicional, para buscar respostas comportamentais 

consistentes com objetivos de eficiência, eficácia, satisfação e segurança no 

trabalho; e  

d) habilidade de ação – que é a capacidade de interferir propositalmente no sistema 

organizacional, com objetivo de transformar objetivos, valores e conhecimentos 

em ações efetivas. 
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Diante de algumas limitações, tais como tempo e conhecimento, o decisor fica 

impossibilitado de encontrar a decisão ótima. Às vezes é preciso contentar-se com decisões 

satisfatórias em detrimento do ótimo. Para Simon (1965), a tomada de decisão vai além do 

momento de escolha, isto é, a tomada de decisão envolve outras etapas que são:  

a) encontrar ocasiões para que uma decisão seja tomada; 

b) encontrar os possíveis cursos de ação, e escolher um deles; 

c) avaliar as escolhas, feitas no passado. 

Jarroson (1993, p. 121), ao se referir as dificuldades relacionadas com a tomada de 

decisão, afirma que: 

o futuro é turbulento. Uma decisão tem conseqüências a curto prazo, geralmente 
previsíveis com uma margem de erro razoável, e conseqüências a longo prazo, 
geralmente imprevisíveis porque dependem do desempenho das decisões dos 
demais. A decisão que desencadeia nosso destino traz a marca da insegurança 
fundamental; (eis porque, há dois séculos, os homens se esmeram em querer 
racionalizar o irracional). 

 
Nota-se que o processo decisório está intimamente ligado com as informações geradas 

pela contabilidade gerencial, onde o decisor, com base nestas informações  pode se 

fundamentar e ter maior segurança na tomada de decisão. O mundo dos negócios, cada vez 

mais competitivo,  necessita de informações precisas em tempo real, que a contabilidade pode 

fornecer, objetivando munir os gestores para que tomem decisões corretas. 

Neste ambiente de competição, as organizações modernas demandam cada vez mais 

gestores experientes  com habilidades cognitiva, analítica, comportamental e de ação, 

preparados para tomar decisões no seu dia-a-dia, quer seja em grupo ou individual, sobre os 

negócios e destino das indústrias.  

Um caminho que pode ser seguido pelas indústrias no sentido de contribuir com o 

processo decisório é a descentralização da gestão que é a segregação das atividades em 

centros de responsabilidade, onde a alta  administração pode dar autonomia, delegar 

autoridade aos gestores, acompanhar e avaliar individualmente ou coletivamente o 
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desempenho dos mesmos. 

    

2.1.2 Descentralização da gestão 

 
 

As organizações, à medida que crescem e diversificam seus negócios, necessitam de 

mais pessoas para gerir seus negócios. Daí a necessidade da descentralização da gestão que  é 

dar maior autonomia aos responsáveis pelas diversas divisões de uma organização. 

Para Gomes e Mandim (2005), a essência da descentralização é a delegação de 

autoridade e responsabilidade aos gestores de escalões inferiores da empresa para tomada de 

decisão, e o grau de descentralização adotado poderá variar de acordo com o grau de 

assimetria das informações disponíveis à administração central e às gerências das unidades de 

negócios. 

De acordo com Kaplan (1982), empresas com administração centralizada enfrentam 

dificuldades de compartilhar toda informação local com a alta administração, devido a 

impossibilidade de sua verbalização e também pelo custo desta informação. Kaplan (1982, p. 

433-434) afirma que “uma força extremamente importante para a descentralização é o desejo 

de colocar a tomada de decisão onde a informação pertinente é adquirida, armazenada, 

acessada e processada”. 

Assim, a descentralização também contribui para tornar as decisões mais rápidas, 

fazendo com que o gestor de cada centro de responsabilidade ou de cada unidade, possam 

tomar decisões ágeis, baseadas em fatos locais. Dá maior liberdade de ação para a 

administração geral da empresa, que deixa de se envolver em problemas e decisões do dia-a-

dia, passando a se preocupar com as decisões estratégicas da empresa de médio e longo prazo. 

Horngren, Foster e Datar (2000, p. 219) afirmam que descentralização é a delegação a 

outrem da liberdade de tomar decisão. Assim, descentralização total significa mínima 
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restrição e máxima liberdade de decisão para os gerentes dos níveis mais baixos da 

organização, enquanto a centralização total significa máxima restrição e mínima liberdade de 

decisão para os gerentes dos escalões mais baixos. Diante desta definição, nota-se que a 

maioria das empresas possui uma estrutura que se encontra em algum ponto entre esses dois 

extremos. 

A descentralização tende a ser mais bem sucedida quando a decisão de um gestor não 

afeta a performance do outro gestor em outra unidade de negócio, isto é, os segmentos ou 

subunidades são relativamente independentes entre si.  

Atkinson et al. (2000) destacam que muitas organizações, em função de pressões 

competitivas, mudam a maneira de realizar seus negócios e também a maneira como são 

organizadas. Estas organizações, para se manterem no mercado, necessitam de certa 

habilidade para se adequar rapidamente às mudanças impostas por um mundo globalizado, 

tecnologia avançada, consumidor cada vez mais exigente e as estratégias dos concorrentes que 

se modificam a todo instante. 

Quanto maior for a descentralização de uma organização empresarial mais 

formalizado deverá ser o seu sistema de controle gerencial, haja vista que um maior número 

de unidades de negócios ou centros de responsabilidade diferentes, requer mais autonomia, 

disciplina e discricionariedade às pessoas encarregadas de administrar cada unidade. Assim, 

antes de  desenhar um sistema de controle, será necessário definir o poder de decisão que se 

pretende transferir para cada responsável (GOMES;  SALAS,1997). 

Kotler (1997, p.8), ao se referir à descentralização, afirma que: 

a descentralização é um sistema melhor desde que a empresa tenha gerentes 
altamente qualificados e os sistemas essenciais já instalados, especialmente no 
tocante à definição de metas para o mercado global, formulação de estratégias e 
incentivos gerenciais. Prefiro a abordagem descentralizada na administração de 
grandes empresas. Os gerentes conhecem melhor suas próprias organizações. 
Quando precisam da aprovação da alta administração, o processo de decisão torna-
se lento, sem que as decisões tomadas sejam necessariamente de melhor qualidade.  

É de responsabilidade da alta administração determinar o nível de descentralização 
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desejado na organização. No entanto, de acordo com Atkinson et al. (2000), existem três 

condições necessárias para uma descentralização eficiente: 

a) devem ser dadas aos funcionários a autoridade e a responsabilidade para tomar 

decisões; 

b) os funcionários devem ter treinamento e habilidades para aceitar a 

responsabilidade da tomada de decisão; e 

c) a empresa deve ter um sistema para guiar e coordenar as atividades dos tomadores 

de decisão descentralizados. 

A aplicabilidade de um sistema de controle gerencial, devidamente alinhado com as 

estratégias e metas da empresa, é fundamental para atender as condições estabelecidas 

anteriormente. Segundo Antony e Govindarajan (2002), o sistema de controle gerencial deve 

motivar e orientar os gerentes e empregados a cumprir as metas estabelecidas pela 

administração de topo, favorecendo a congruência dos objetivos (goal congruence). 

Para Jordan, Neves e  Rodrigues (2003), a descentralização não se limita tão somente à 

delegação de autoridade em uma estrutura piramidal da empresa, mas principalmente, nas 

atividades e funções.  

Gomes e Mandim (2005, p. 60-61) explicam que: 

a capacidade instalada, a estrutura de capital e a estrutura geográfica são decisões 
tomadas geralmente pela administração central. Já as fontes de suprimentos, a linha 
de produtos, os preços, os investimentos de curto prazo e as atividades 
promocionais são em geral decisões tomadas de forma descentralizada. Uma 
organização, com maior ou menor grau de descentralização, pode montar sua 
administração em centros de responsabilidade buscando avaliar o desempenho e o 
retorno das diversas unidades. Estas unidades são, geralmente, estruturadas 
segundo critérios geográficos, funcionais, por linhas de produtos ou por linhas de 
clientes. 
 

O controle de gestão assume uma posição crítica na descentralização. Esta posição se 

manifesta através de questões como: criação de centros de responsabilidade, necessidade de 

sua existência  e adequação com a estratégia global da empresa, assim como também a forma 

de contribuir para a realização dos seus objetivos. 
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2.2 DIVISIONALIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
 

Em uma organização altamente centralizada, ineficiências podem estar ocultas dentro 

de suas subdivisões. Neste aspecto, a descentralização contribui para a apuração do resultado 

e melhoria do desempenho das divisões, permitindo avaliações pormenorizadas e 

individualizadas. 

Rebouças (2001, p. 114) define divisionalização como “o agrupamento, de acordo com 

um critério específico de homogeneidade, das atividades e correspondentes recursos 

(humanos, financeiros, materiais e equipamentos) em unidades organizacionais”. 

Anthony e Dearden (1980) afirmam que a divisionalização consiste na divisão da 

empresa em setores ou departamentos, com identificação das etapas produtivas de bens e 

serviços, assim como também seus custos e despesas envolvidos, para atribuir-lhes receitas 

em função do preço de transferência, de modo a medir o resultado econômico-financeiro e 

operacional de cada departamento. 

Para Ducati (1999, p. 12), a divisionalização pode acontecer de três modos: 

“organizadas em linhas de produtos base, em linhas geográficas e por responsabilidade 

divisional”. 

As divisões organizadas em linhas de produtos base são caracterizadas de acordo com 

a natureza dos bens ou serviços produzidos, isto é, são agrupadas em conformidade com a 

linha de produtos base. Cashin e Polimeni (1982) afirmam que existe uma coordenação 

eficiente das atividades em relação ao produto quando a abordagem da responsabilidade é 

combinada com as linhas de produtos ou grupos de produtos. 

As divisões organizadas em linhas geográficas são aquelas organizações divididas por 

área regional, isto é, a empresa pode ter uma ou mais linha de produção, porém dentro da 

mesma região de abrangência. Cashin e Polimeni (1982, p. 630) afirmam que “na abordagem 
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geográfica as responsabilidades são agrupadas de acordo com as áreas geográficas. A 

responsabilidade gerencial incluirá todas as funções e todos os produtos em uma determinada 

área geográfica. Os benefícios, neste caso, estão na melhor coordenação de todas as operações 

em uma determinada área geográfica”. 

Já as divisões organizadas por área divisional são aquelas que se baseiam em centro de 

responsabilidade, divididos em centros de custos, centros de lucros e centros de 

investimentos. 

Em sentido amplo, divisionalizar  é descentralizar e delegar poder de decisão aos 

gestores dos diversos centros de responsabilidade e nos diversos níveis da estrutura 

organizacional, principalmente, nos diversos níveis operacionais. 

Nota-se que a divisionalização está atrelada aos recursos e estes à avaliação de 

desempenho dos gestores. Daí a necessidade de um subsistema contábil para o gerenciamento 

das diversas áreas da organização. 

 

2.2.1 Contabilidade divisional 

 

A contabilidade divisional ou contabilidade por responsabilidade é definida por Maher 

(2001, p. 694) como “o sistema de informação adaptado à estrutura organizacional de uma 

companhia, de modo que custos e receitas são agrupados pelo nível de responsabilidade 

fixado pela estrutura em questão”. 

À medida que a empresa cresce e se torna mais complexa, sua administração se torna 

cada vez mais difícil e a contabilidade divisional desempenha importante papel na avaliação 

de desempenho daqueles que receberam delegação de responsabilidade. 

A contabilidade por responsabilidade, para Gomes e Mandim (2005, p. 61), deve ser 

“acompanhada de uma organização funcional coerente, em que cada unidade administrativa 
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possua um gestor responsável com funções, autoridade e responsabilidade definidas”. 

Horngren (1985, p. 188) afirma que a contabilidade por responsabilidade é: 

um sistema de contabilidade que reconhece vários centros de responsabilidade em 
toda a organização e que reflete os planos e os atos de cada um destes centros 
associando determinadas receitas e custos ao que tenha a responsabilidade 
pertinente.  
 

Em linhas gerais, os fundamentos da contabilidade divisional são aplicados para 

identificar os segmentos responsáveis pela geração dos resultados da organização. Assim, a 

contabilidade divisional é expressa como um segmento capaz de mostrar os resultados da 

empresa em suas partes geradoras de resultado, isto é, o resultado é apurado para cada um dos 

segmentos identificados, possibilitando a avaliação de desempenho dos gestores envolvidos 

neste processo e seus respectivos segmentos. 

A base de execução da contabilidade por responsabilidade encontra-se com os 

conceitos de controlabilidade. Padoveze (2003, p. 452), ao se referir à visão setorial 

multidimensional da contabilidade,  diz que: 

o sistema de gerenciamento contábil setorial é muito flexível e depende totalmente 
da visão que a empresa tem de seus negócios e de sua estrutura organizacional. 
Assim, podemos fazer uma contabilidade para gerenciamento por divisões ou 
unidades de negócios e também por produtos ou linhas de produtos. Podemos 
também fazer a contabilidade setorial ou por atividades e/ou processos e por 
estabelecimento, pontos de venda, ou plantas fabris. Tudo depende de como a 
empresa vê e estrutura seus negócios, como quer atribuir responsabilidades e cobrar 
desempenho.  
 

Observa-se que é imprescindível certa flexibilidade. Pode-se desenvolver nas 

empresas um sistema de contabilidade por divisões capaz de combinar diversos aspectos 

setoriais, tais como: contabilidade por produto nas divisões, contabilidade por atividades nas 

unidades de negócio, contabilidade por produto nas filiais de vendas, entre outros. 

Caracteriza-se assim, uma visão multidimensional dos negócios e resultados. No geral, pode-

se ter a contabilidade divisional por unidades de negócios, divisões, centros de lucros, 

produtos e linhas de produtos, atividades, processos de produção e processos comerciais, 

processos administrativos e áreas de apoio à produção, unidades de venda, plantas industriais, 

entre outros (PADOVEZE, 2003). 
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O principal objetivo é buscar o controle de custos e sua apropriação. Martins (2003, p. 

306) afirma que: 

quando o objetivo é o controle de custos, torna-se bastante válida a indagação 
relativa à fase à qual deve ser dada ênfase para melhor se atingir esse objetivo. E a 
razão de se discutir custos por produtos ou por departamentos é a seguinte: já que o 
objetivo em mira é controle, não seria mais lógico fazermos as análises por 
departamentos já que sobre estes a identificação da pessoa responsável é imediata, 
enquanto que muitas vezes não existe uma pessoa responsável pelo produto? Este 
tende a passar por vários lugares de produção. Conseqüentemente, passa pelas mãos 
de diversas pessoas. De fato, essa idéia de se trabalhar muito mais em cima de 
departamento é realmente mais válida para essa finalidade. E não há necessidade de 
se fazer um sistema para isso, já que se trata de uma análise feita numa fase do 
processo normal.  
 

O sistema de gerenciamento contábil de uma empresa está intimamente ligado com a 

visão que ela tem de seus negócios.  

Dentro dos conceitos de gestão setorial, a alta administração da empresa só poderá 

exigir de seus gerentes divisionais aquilo que se atribuiu e definiu com clareza 

antecipadamente. Assim, quando se fala em contabilidade divisional, está se falando em 

contabilidade por centro de responsabilidade, criada para acumular os dados das transações 

das empresas. 

 

2.2.2 Centros de responsabilidade 

 

Faria (1996, p. 61) afirma que “um caminho que pode ser seguido pelas empresas 

descentralizadas é segregar a organização em Centros de Responsabilidade, pois a alta 

administração pode delegar autoridade aos gestores dos centros, bem como avaliar o 

desempenho dos mesmos”. 

Anthony e Welsch (1981, p. 378) afirmam que um centro de responsabilidade é: 

simplesmente uma unidade de organização chefiada por uma pessoa responsável. 
Este centro é responsável pelo desempenho de alguma função, que é seu produto e, 
pela aplicação de recursos ou insumos, tão eficientemente possível no desempenho 
dessa função. 
 

A expressão centro de responsabilidade constitui toda unidade organizacional da 
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empresa, liderada por um gestor responsável, dentro de uma ordem hierárquica, onde os 

diversos departamentos, seções e subseções, buscam produzir resultados próprios. 

Backer e Jacobsen (1973, p. 80) consideram os centros de responsabilidade como 

sendo:  

uma descentralização baseada em uma separação das atividades e linhas de 
autoridade, segundo setores geradores de lucro. Esta descentralização corresponde, 
na grande maioria das empresas, à sua linha de produtos, departamentos e ou 
divisões. 
 

Atkison et al. (2000, p. 615) afirma que um centro de responsabilidade pode ser 

definido como “uma unidade de empresa da qual um gerente é responsável pelo controle na 

forma de custo (um centro de custo), na forma de receita (um centro de receita), na forma de 

lucros (um centro de lucro), ou na forma do retorno sobre o investimento (um centro de 

investimento)”.  

Assim, uma empresa é constituída de um conjunto de centros de responsabilidade, 

com uma certa hierarquia. A definição de centros de responsabilidade também é um meio que 

se traduz na adequação da estrutura à estratégia da empresa e não um fim sem objetivos claros 

e transparentes. 

Na mesma linha de pensamento, Hansen e Mowen (1994) destacam que os centros de 

responsabilidade se apresentam nas formas de centros de custos, centros de lucros e centros de 

investimento.  

A fixação de objetivos dos centros de responsabilidade só terá sentido se for avaliado 

o seu grau de realização, isto é, um comparativo entre o que foi orçado e o que foi realizado, 

com análise das variações. Segundo Jordan, Neves e Rodrigues (2003, p. 355), para que se 

aplique a filosofia do controle de gestão, torna-se necessário: 

a) conhecer com antecedência a forma que vai ser medida a sua atividade; 

b) dispor, antecipadamente, de todas as informações necessárias que lhes permitam 

antecipar decisões no sentido de atingir ou melhorar essa medida; e 
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c) conhecer, de forma rápida, o impacto das suas decisões sobre o grau de realização 

dos seus objetivos.  

Um centro de responsabilidade existe para cumprir uma ou mais finalidades e essas 

finalidades são seus objetivos. O objetivo dos centros de responsabilidade é ajudar a 

implementar o conjunto de estratégias determinadas pela alta administração da empresa. Para 

isso, é necessário definir critérios difundidos na empresa, para que todos os responsáveis 

conheçam as regras antecipadamente e as utilizem com empenho na realização de suas 

atividades. A Figura 1 mostra a essência de um centro de responsabilidade.  

 

 

 

 

 Figura 1 – Centro de responsabilidade 
 Fonte: Anthony e Govindarajan (2002, p. 181). 

 

Um centro de responsabilidade tem entradas, que são quantidades de material, horas 

de vários tipos de trabalho e de serviços. Trabalha esses recursos, mas geralmente, necessita 

de capital de giro, equipamentos e outros ativos para cumprir seu trabalho. Como resultado de 

seu trabalho, o centro de responsabilidade tem saídas, que podem ser produtos, se tangíveis, 

ou serviços, se intangíveis. Todos os centros de responsabilidade têm saídas, isto é, fazem 

algo. 

Os produtos (bens e serviços) gerados por um centro de responsabilidade podem ser 

transferidos, quer a outro centro de responsabilidade ou ao mercado consumidor. No primeiro 

caso, os produtos dão entradas para outro centro de responsabilidade; no segundo caso, são 

saídas da própria empresa. Receitas são as quantias recebidas pela produção dessas saídas 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 
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A administração é responsável pela busca de uma relação ótima entre as entradas e 

saídas. Por exemplo, em um departamento de produção as entradas são representadas pelas 

matérias-primas, que se tornam parte  dos produtos acabados, quando da saída. 

Os centros de responsabilidades  podem ser  definidos de acordo com os interesses, 

atividades e ou políticas da alta administração das empresas. Os tipos de centros de 

responsabilidade são definidos de acordo com os objetivos e metas que a empresa deseja 

atingir e de acordo com suas políticas de centralização e descentralização. 

 

2.2.3 Tipos de centros de responsabilidade 

 
  

No estudo do preço de transferência interna, há cinco tipos de centros de 

responsabilidade, segundo a natureza das entradas com valor monetário, das saídas com valor 

monetário ou de ambas: centros de receitas, centros de despesas, centros de lucros, centros de 

investimentos e centros de custos. 

 

a) Centros de receitas 
 

 

Faria (1996, p. 66) define centro de receita como “um segmento de uma organização 

onde os gestores têm responsabilidade pelas receitas ganhas pelo centro”. 

Os centros de receita, segundo Atkison et al. (2000, p. 624), são “centros de 

responsabilidade em que os participantes controlam as receitas mas, não o custo da produção 

ou aquisição de um produto ou serviço que estes vendam, ou o nível de investimento no 

centro de responsabilidade”. 

Num centro de receitas, as saídas são avaliadas em termos monetários, mas nenhuma 

tentativa formal é feita para relacionar as entradas com as saídas. Centros de receitas são 
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voltados para atividades de marketing e não têm responsabilidade de obter lucros 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 

A abordagem do centro de receita, conforme Atkinson et al. (2000, p. 625),  avaliam o 

centro de responsabilidade baseado somente nas receitas que ele gera. Porém, a maioria dos 

centros de receita incorrem nos custos de venda e comercialização e apresentam vários graus 

de controle sobre esses custos. Dessa forma, é comum em tais situações deduzir os possíveis 

custos do centro de responsabilidade, como salários, custos de promoção e despesas de venda 

de sua receita de vendas para calcular a receita líquida do centro. 

 

b) Centros de despesas 

 

Um centro de despesas, para Figueiredo e Caggiano (1992, p. 192), “é um centro onde 

os gastos são incorridos, enquanto que um centro de custo é um centro de produção no qual os 

custos dos produtos são acumulados”. 

Já os centros de despesas são centros de responsabilidade nos quais as entradas, ou 

despesas, são medidas em termos monetários, mas cujas saídas não o são. Para Anthony e 

Govindarajan (2002), há dois tipos de centros de despesas: disciplinados e discricionários. 

Estes correspondem a dois tipos de custos: custos disciplinados, onde seus componentes 

podem ser estimados em volumes corretos e apropriados com certo grau de precisão; e custos 

discricionários, custos para os quais não é possível fazer estimativas acuradas. 

 

c) Centros de lucros 

 

Os centros de lucro, por sua vez,  são centros de responsabilidade em que os gerentes e 

outros funcionários controlam as receitas e os custos dos produtos ou serviços que produzem. 
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Um centro de lucro é como um negócio independente, exceto que a administração sênior, e 

não o gerente do centro de responsabilidade, é que controla o nível de investimento no centro 

de responsabilidade (ATKINSON et al., 2000). 

Horngren (1985, p. 188-189) define centro de lucro como “um segmento de uma 

empresa, comumente chamado de divisão, responsável tanto por receitas quanto por 

despesas”. 

Na mesma linha, Maher (2001, p. 698) afirma que um centro de lucro “é uma unidade 

organizacional responsável por lucro e, portanto, por receitas, custos, produção e vendas. Os 

gerentes dos centros de lucros são responsáveis por lucros e, portanto, gerenciam receitas e 

despesas”. 

Um critério importante para avaliar políticas fixando o preço de transferência de uma 

companhia é se afetam positivamente os lucros. Entretanto, uma aproximação mais comum 

deve examinar o papel dos esquemas de incentivo e do comportamento competidor dos 

gerentes em maximizar o lucro (GHOSH; BOLDT, 2004). 

O lucro como parâmetro de avaliação do desempenho, para Anthony e Govindarajan 

(2002), é especialmente apropriado, pois habilita a alta administração a usar a medida 

universal, em vez de vários parâmetros, que freqüentemente apontam em várias direções.  

Mesmo que as empresas sejam descentralizadas, ainda restam muitas 

interdependências. Todas as subunidades cooperam visando o interesse da organização. O 

preço de transferência é um fator importante nas relações entre os centros de lucro, assim 

como também o compartilhamento de informação. Quem detém informações ganha poder de 

ação. Os gerentes de centros de lucro estão mais preocupados em obter a informação 

requisitada pela administração geral. 

Empresas avaliam suas unidades como centros de lucro, embora o escritório central 

controle muitas das facetas das operações dessas unidades. O lucro informado por elas é um 
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índice abrangente de desempenho, que reflete as decisões incorporadas e locais. Se o 

desempenho da unidade é baixo, ele pode refletir condições ruins que ninguém na empresa 

pode controlar. Por isso, as organizações não devem confiar somente nos resultados do centro 

de lucro para avaliações de desempenho (ATKINSON et al., 2000). 

A principal condição para identificar centros de lucro é determinar o ponto mais baixo, 

na organização, onde prevalecem essas condições. Todos os centros de responsabilidade 

encaixam-se num quadro em que claramente muitos deles devem ser um centro de lucro e 

muitos deles não devem sê-lo. A alta administração deve decidir se as vantagens de delegar a 

responsabilidade de lucro compensam as desvantagens. Como sempre acontece com as 

alternativas de projeção de sistemas de controle gerencial, não há uma linha de demarcação 

definida (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 

Anthony e Govindarajan (2002 p. 230) destacam que os centros de lucro apresentam 

as seguintes vantagens: 

a) as decisões operacionais podem ser aceleradas, pois muitas delas não precisam ser 

feitas pelo escritório central; 

b) a qualidade de muitas decisões pode ser melhorada, pois dependem de executivos 

mais próximos do ponto afetado por elas; 

c) os executivos do escritório central podem ser aliviados das tomadas de decisões de 

rotina, podendo, assim, concentrar-se em assuntos mais importantes; 

d) a conscientização de lucro pode ser aumentada. Os executivos responsáveis pelos 

lucros estarão constantemente procurando maneiras de aumentá-los; 

e) a avaliação do desempenho é ampliada. A lucratividade é um parâmetro mais 

completo do que os parâmetros de avaliação separada de receitas e despesas; 

f) limitados apenas por poucas restrições do escritório central, os executivos são mais 

livres para aplicar imaginação e iniciativa próprias; 
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g) um centro de lucro constitui um excelente campo de treinamento para gerentes 

gerais; 

h) se uma empresa tem uma estratégia de diversificação, a estrutura de centros de 

lucro facilita o trabalho de especialistas e peritos de diferentes tipos de atividades; 

i) centros de lucro proporcionam à alta administração informação a respeito da 

lucratividade dos componentes da empresa; e 

j) centros de lucro estão sujeitos a pressões para melhorar seu desempenho 

competitivo. 

Por outro lado, conforme Anthony e Govindarajan (2002), a instalação de centros de 

lucro pode apresentar as seguintes dificuldades: 

a) à medida que as decisões gerenciais são descentralizadas, a alta administração em 

algum momento pode perder determinados controles; 

b) gerentes gerais competentes podem não existir ou não se formar numa organização 

funcional, devido a falta de oportunidades suficientes para que os executivos 

desenvolvam a capacidade de gerência geral; 

c) unidades organizacionais, que em determinados momentos cooperavam entre si, 

podem passar a competir umas com as outras, com desvantagem geral para a 

empresa; 

d) podem aumentar desavenças e desentendimentos uma vez que pode ocorrer 

desacordo a respeito de preços de transferência, de apropriação de custos gerais, e 

de direitos sobre as receitas geradas pelos esforços de duas ou mais unidades 

conjuntamente; 

e) pode haver ênfase indevida na lucratividade no curto prazo, em detrimento da 

lucratividade da empresa no longo prazo; 
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f) não existe sistema completamente satisfatório para assegurar que cada centro de 

lucro, ao melhorar seus próprios lucros, esteja melhorando os lucros da empresa; 

g) se, em média, a administração do escritório central tem acesso a informações 

privilegiadas do que um executivo de determinado centro de lucro, pode ser mais 

baixa a qualidade das decisões; e 

h) a divisionalização pode acarretar custos adicionais porque pode exigir executivos, 

pessoal e registros adicionais, podendo resultar em duplicidade de tarefas nos 

centros de lucro. 

O desempenho de um centro de lucro é avaliado comparando-se os resultados reais, ou 

um ou mais fatores, com os valores orçados. Além disso, dados da concorrência e de 

empresas do ramo proporcionam uma boa verificação cruzada da correção do orçamento. 

 

d) Centros de investimento 

 

Os centros de investimentos são centros de responsabilidade em que gerentes e outros 

funcionários controlam receitas, custos e nível de investimento.  O centro de investimento é 

como um negócio independente (ATKINSON et al., 2000).   

Faria (1996, p. 71) define centro de investimento como “um segmento da organização 

onde os gestores têm autoridade de incorrer e controlar custos, obter receitas e controlar 

investimentos em ativos. É como se fosse uma empresa independente, exceto pelo elo com a 

organização como um todo. 

Gomes e Mandim (2005, p. 62) afirmam que o centro de investimento “mede não só o 

resultado como também o relacionamento deste com o capital investido. O propósito é 

verificar como os ativos foram utilizados na produção e obtenção do lucro”. 

Para Horngren (1985, p. 189), um centro de investimento vai mais adiante, pois, “seu 
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sucesso é medido não só por sua receita, como também pelo relacionamento desta receita com 

o seu capital investido”. 

Os centros de investimento ampliam os princípios dos centros de lucro, associando os 

lucros divisionais com o capital investido nas divisões.  O critério mais comunente usado para 

determinar o desempenho financeiro dos centros de investimentos é o do retorno sobre capital 

investido (FIGUEIREDO; CAGGIANO, 1992). 

Iudícibus (1995, p. 271) define centro de investimento como: 

um centro de lucro, porém, o sucesso ou insucesso relativo não é mensurado pela 
diferença entre receitas e despesas, mas sim por essa diferença relacionada com 
algum conceito de investimento realizado. É o melhor conceito de Centro, pois o 
lucro deve ser relacionado com o que foi investido, a fim de obtermos a 
lucratividade relativa. 
 

O centro de investimento é um segmento da empresa que define a autoridade dos 

gestores para controlar custos, buscar receitas e controlar os investimentos em ativos. Este 

conceito trata a empresa como se fosse uma filial ou empresa independente, com excessão do 

elo de ligação com a organização geral. O Quadro 1 resume as características dos vários tipos 

de centros de responsabilidade. 

FATORES CENTRO DE 
DESPESAS 

CENTRO DE 
RECEITA 

CENTRO DE 
LUCRO 

CENTRO DE 
INVESTIMENTO 

Controlado pela 
gerência central 

Despesas Receitas Custos, receitas Custos, receitas e 
significativo 
controle sobre 
investimento 

Não controlado 
pela gerência 
central 

Receitas, 
investimento em 
inventário e ativos 
fixos 

Custos, 
investimentos em 
inventário e ativos 
fixos 

Investimentos em 
inventário e ativos 
fixos 

 

 

_ 

Medido pelo 
sistema contábil 

Custos relativos a 
alguma meta (em 
geral um 
orçamento) 

Receitas relativas a 
alguma meta (em 
geral um 
orçamento) 

Lucro relativo a 
alguma meta (em 
geral um 
orçamento) 

Retorno sobre 
Investimento 
relativo a alguma 
meta 

Não medido pelo 
sistema contábil 

Desempenho de 
outros fatores de 
sucesso além do 
custo 

Desempenho de 
outros fatores de 
sucesso além da 
receita 

Desempenho de 
outros fatores de 
sucesso além do 
lucro 

Desempenho de 
outros fatores de 
sucesso além do 
retorno sobre 
Investimento 

Quadro 1 - Tipos e características dos centros de responsabilidade 
Fonte: Atkinson et al. (2000, p. 657). 
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Nota-se que centros de responsabilidade são segmentos da empresa onde os gestores 

possuem autoridade e responsabilidade de incorrer e controlar custos, buscar a obtenção de 

receitas e controlar os investimentos em ativos, carcterizando-se como se fosse uma empresa 

independente, com excessão do elo que liga as unidades de negócios como um todo. 

 

e) Centros de custo 

 

Horngren (1985, p. 188) afirma que um centro de custo “é o menor segmento de 

atividade ou área de responsabilidade para o qual se acumulam custos. Quase sempre, os 

centros de custos são departamentos, mas, em alguns casos, um departamento pode ter vários 

centros de custos”. 

Faria (1996, p. 65) afirma que “um centro de custo é um segmento de uma 

organização onde os gestores têm responsabilidade de incorrer e controlar custos”. 

Para Jordan, Neves e Rodrigues (2003), o critério mais adequado de preço de 

transferência  é o custo direto e não o custo total. No sistema de custo total o gestor é avaliado 

sobre custos que não pode decidir, criando uma desvantagem para a avaliação do 

desempenho. 

Cada centro de custos, conforme Jordan, Neves e Rdorigues (2003) Anthony e 

Govindarajan (2002), tem a sua medida específica de avaliação do desempenho econômico-

financeiro, como segue: 

a) centro de custo padrão - os objetivos são estabelecidos em custos unitários de 

produção ou atividade; 

b) centro de custo discricionários - são atribuídos orçamentos de despesa que não 

devem ser ultrapassados e, com esse nível de despesa, devem ser alcançados 

determinados objetivos; 
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c) centro de administração - devem ser determinados níveis de qualidade de serviço 

interno. “Os centros administrativos, que constituem um tipo de centros de 

despesas discricionárias, incluem a alta administração, a administração de 

unidades operacionais e grupos com executivos responsáveis” (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2002, p. 194); 

d) centro de investigação e desenvolvimento -  definem-se os programas de trabalho e 

fases do processo de investigação e estabelecem-se metas em relação ao programa 

a alcançar com o nível de orçamento aprovado; 

e) centros de marketing  - em muitas empresas, as atividades têm dois tipos de 

centros de marketing bem diferentes. Um tipo agrupa o conjunto de atividades 

relativas à emissão de pedidos; este conjunto é denominado atividade logística. O 

outro tipo envolve o esforço para obter pedidos. Este esforço constitui a verdadeira 

atividade de marketing e por vezes assim chamado (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2002); 

f) as atividades logísticas - são aquelas ligadas à movimentação dos produtos da 

empresa para os clientes e à cobrança das quantias devidas por estes. Dentre estas 

atividades incluem-se: transporte para centros de distribuição, armazenamento, 

expedição e entrega, e as funções de concessão de crédito e de cobrança de contas 

a receber; 

g) atividades de marketing - são aquelas cumpridas para obter pedidos. Incluem testes 

de mercado, formação, treinamento e supervisão da força de trabalho, e 

publicidade e promoções de vendas; e 

h) centros de proveitos – são estabelecidos objetivos de vendas tendo por base o nível 

de despesa aprovada para o centro de custo. 

Nota-se uma interligação entre os centros de custos produtivos, centros de 
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administração, de investigação e desenvolvimento, marketing, atividades de logística e 

centros de proveitos (vendas), abrangendo toda a organização. 

Campiglia e Campiglia (1993, p. 368) afirmam que um centro de custo é  

uma parcela ou o total de uma área de atividade de produção, reunindo mão-de-
obra, máquinas, instalações, materiais e matérias-primas consumidas na produção, 
energia elétrica ou calorífica e outros insumos usados ou consumidos na produção. 
Nesse centro de custo são apropriados todos os dispêndios do mês havido com cada 
item que faz parte do centro de custo ou é por este utilizado, para que se possa 
apurar o custo industrial da produção apontada nesse mesmo período. 
 

Nota-se que, na visão de Campiglia e Campiglia, existe clareza na distinção de custos 

e despesas, que a maioria dos autores descreve como centro de custo sem ter preocupação 

com a referida distinção, isto é, assumem desta maneira que nos centros de responsabilidade 

podem ser consumidos custos e despesas. 

Conhecer os tipos de centros de custo faz parte do processo de gestão, com objetivo de 

buscar o melhor resultado para as empresas, assim como também a implementação de uma 

política de avaliação de desempenho, para medir os resultados das unidades de negócios e de 

seus gestores. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
 

Peleias (1992), ao se referir à avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade, define o termo avaliar como  determinar o valor com reconhecimento de 

grandeza, intensidade e força, enquanto que o desempenho é exercer, cumprir e executar as 

obrigações e responsabilidades. 

Para avaliar o desempenho de uma empresa é preciso envolver o ciclo econômico, 

suas áreas de responsabilidade e os gestores responsáveis por este ciclo econômico. Desta 

forma, avaliar desempenho pressupõe que deveriam existir alguns parâmetros de comparação, 

tais como parâmetros em termos físicos e financeiros, para que sejam confrontados com o 



 52
 

desempenho real, em intervalos de tempo distinto. 

No processo de gestão de performance, as organizações devem considerar  as 

seguintes variáveis: 

a) metas de lucratividade geral da empresa; 

b) metas individuais com avaliação quantitativa e qualitativa; 

c) resultado de cada centro de responsabilidade; 

d) realizações relevantes não planejadas; e 

e) desenvolvimento pessoal e profissional. 

Beuren (2000) alerta que a avaliação de desempenho requer uma correta definição e 

execução das estratégias da empresa, visando assegurar a eficácia da organização. Assim, o 

processo de gestão necessita ser consolidado em conjunto com os sistemas de avaliação de 

desempenho da operacionalização das estratégias da empresa, que precisam ser monitoradas e 

avaliadas diariamente, com objetivo de buscar sincronismo entre as estratégias planejadas e as 

estratégias executadas. 

Backer e Jacobsen (1973) apresentam cinco objetivos essenciais sobre a avaliação de 

desempenho: 

a) determinar até que ponto as responsabilidades atribuídas à direção da empresa ou 

por ela delegada serão cumpridas; 

b) identificar os desvios e suas causas quando comparados com os padrões 

predefinidos; 

c) propor medidas de correção para situações inversas as metas estabelecidas; 

d) aumentar a motivação das pessoas com objetivo de melhorar o desempenho; e 

e) efetuar comparações  com diferentes divisões da empresa. 

A avaliação de desempenho, para que tenha validade, é preciso que as metas da 

empresa sejam claras, objetivas, bem definidas e principalmente divulgadas em todos os 
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escalões da companhia. A alta administração deseja que as metas sejam cumpridas,  para tanto 

deverá relacionar essas metas em um plano escrito para acompanhar sua evolução e 

realização. 

Com metas claras, objetivas e conhecidas por todos, o crescimento das empresas se 

consolida. É percebido quando a existência dos registros permite comparações entre períodos 

distintos, assim como também comparações com outras empresas do mesmo segmento, com 

intuito de medir e avaliar o desempenho da empresa em determinado período. 

Fazer comparações históricas da evolução da sua performance e buscar benchmarks 

internos e externos é recomendável. É preciso, quando possível, efetuar comparações de 

parâmetros com outras empresas do mesmo ramo e verificar seu status perante o concorrente 

Horngren e Foster (1987) advertem que utilizar comparativos com informações do 

passado poderá ser pernicioso, pois ineficiências podem estar escondidas no desempenho 

passado, mesmo que ótimo, pode terem ocorrido mudanças tecnológicas, treinamento e 

capacitação do quadro de pessoal, lançamentos de novos produtos e maior competitividade 

nos mercados nacionais e internacionais.  

As condições econômicas avaliadas com informações não adequadas terão pouca 

utilidade se comparadas com desempenhos passados. Os resultados atuais devem ser 

confrontados com  o desempenho padrão, orçado ou desejável.  

Antony e Govindarajan (2002, p. 184)  afirmam que centros de responsabilidade 

eficientes são: 

aqueles que executam seu trabalho com o menor consumo de recursos, mas,  se o 
que fazem (ou seja, suas saídas) constitui uma contribuição inadequada para atingir 
os objetivos da empresa, eles são ineficazes. Se um departamento de crédito 
cumpre os procedimentos burocráticos relativos a clientes inadimplentes com 
baixos custos unitários, é eficiente; mas se não obtém sucesso nas cobranças, ou se, 
ao proceder às cobranças, antagoniza desnecessariamente os clientes, é ineficaz. 
Resumidamente, um centro de responsabilidade é eficiente quando faz 
corretamente as coisas, e eficaz quando faz as coisas certas. 
 

A avaliação de desempenho, para McGee e Prusak (1994), deve ser composta por um 

conjunto de medidas financeiras e não financeiras, capaz de coletar, filtrar, analisar e propagar 
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os mais importantes indicadores a todas as pessoas dentro da organização, com intuito de 

buscar a eficiência e eficácia.  

Anthony e Welsch (1981, p. 399-400) afirmam que “os aspectos comportamentais 

afetam a definição do preço de transferência, bem como, qualquer aspecto de controle 

gerencial”. Esta afirmação está baseada no conceito de que os indivíduos são influenciados 

por incentivos positivos ou negativos, que os motiva a agir em determinada direção. Quando 

se tratar de incentivo positivo (recompensa), prevalece a satisfação de uma necessidade ou a 

expectativa de que uma necessidade será satisfeita e quando se tratar de incentivo negativo 

(punição), prevalece a privação da satisfação de uma necessidade ou o receio dessa privação. 

Para controlar este aspecto comportamental dos gestores, as empresas precisam de um 

sistema de informação que seja capaz de alertar a alta administração sobre situações que 

afetem o desempenho da empresa como um todo e que não permita a manipulação individual 

dos gestores diante de seus próprios interesses. 

Nesta linha de pensamento, Martins (1987, p. 74) desenvolveu em sua tese de 

doutorado a teoria da Agência que descreve o seguinte: 

outro problema do agenciamento ocorre quando o agente no decorrer de suas 
atividades desenvolve um sistema privado de informações que não pode ser 
verificado pelo controlador. O agente, como é lógico, irá efetuar suas decisões com 
base nas suas informações, mas o controlador não pode saber se o agente utilizou 
suas informações no seu interesse (do controlador). Esta situação é típica de firmar 
descentralizadas em que os subordinados sempre estão melhor informados sobre os 
fatos a respeito de produção ou de mercado que seus superiores. Se o agente está 
interessado em falsear ou ocultar parte das informações reais de modo a 
implementar um curso de ação diferente do que seria desejável para o controlador 
(motivado talvez em efetuar menores esforços ou preservar certas mordomias) se 
está perante o problema da ocultação de informações ou, como também é chamado, 
o problema da seleção adversa. 
 

O ponto fundamental do modelo do agenciamento é que os indivíduos são motivados 

unicamente pelo seu próprio interesse, e isto não impede que entre os membros de uma 

empresa (controlador e agente) não haja interesses comuns. A motivação pelo próprio 

interesse pode criar situação de conflito potencial dentro da organização. Contudo, como o 

bem-estar de cada indivíduo depende do sucesso conjunto da empresa, uma cooperação 



 55
 

crescente (comportamento cooperativo) entre seus membros pode ressultar num incremento 

do bem-estar de alguns deles sem qualquer perda para os demais (MARTINS, 1987).  

O objetivo desta teoria é procurar determinar a otimização dessas relações de forma 

congruente com os objetivos globais da empresa. 

Maher (2001, p. 694) afirma que a congruência de objetivos é total quando:  

todos os membros de uma organização têm incentivos para executar ações de 
interesses de todos. Isso ocorre quando o grupo atua como uma equipe, em busca 
de um objetivo comum; A congruência de objetivos é individual quando os 
objetivos pessoais são coerentes com os objetivos da organização. Embora a 
congruência total seja rara, em alguns casos um forte espírito de equipe anula 
desejos individuais de agir de modo diferente. 
 

Segundo Anthony e Govindarajan (2002, p. 140), “a alta administração deseja que a 

organização atinja seus objetivos. No entanto, os membros da organização têm seus próprios 

objetivos pessoais, e estes não são inteiramente compatíveis com os objetivos da 

organização”. 

Não existe uma perfeita congruência entre os objetivos individuais de cada funcionário 

e os objetivos das empresas. Anthony e Govindarajan (2002, p. 141) afirmam que a razão 

óbvia para este conflito “é o fato de que os participantes da organização desejam geralmente a 

maior remuneração que podem obter; já do ponto de vista da organização, há um limite de 

salários além do qual os lucros seriam adversa e desnecessariamente afetados”. 

Beuren (2000, p. 88), ao se referir sobre o papel da informação na avaliação de 

desempenho, afirma que: 

é preciso, também, atentar ao fato de que uma infra-estrutura de medição e 
avaliação de desempenho coleta dados, processa-os e distribui indicadores para 
uma variedade de propósitos e membros da organização. Todavia, a importância 
dessas informações está diretamente relacionada  a sua utilização no processo de 
avaliação de desempenho. Assim, a organização deve examinar, à luz das medições 
e processos especiais necessários, o volume e as prioridades de informação, 
requeridos, para melhorar o uso contínuo desse recurso. É possível nortear esse 
raciocínio, tomando-se como base a complexidade crescente das necessidades 
informativas, que decorre da adequação aos modelos decisórios e à turbulência 
ambiental, para compreender a importância de haver uma otimização do uso do 
recurso informacional. 

 
Do exposto é possível depreender o escopo da avaliação de desempenho e 
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compreender sua importância dentro das organizações.  

 

2.3.1 Motivações na escolha de critérios econômico-financeiros na avaliação de desempenho 

 
 

A escolha de critérios econômico-financeiros na avaliação de desempenho, centra-se 

no foco de que a avaliação das áreas de responsabilidade é feita como se cada área fosse uma 

entidade econômica.  

Nesta linha de pensamento Backer e Jacobsen (1973, p.72) explicam que “a avaliação 

de desempenho, com base em medidas econômico-financeiras, são indispensáveis, em virtude 

de medirem os resultados que se relacionam com as metas propostas”. 

Os critérios econômico-financeiros são de aplicação geral a todos os níveis da 

organização e com reflexo direto nos resultados, na rentabilidade e no valor criado. Por isso 

são comumente  usados para a avaliação do desempenho da empresa. 

Nesta perspectiva, de acordo com Jordan, Neves e Rodrigues (2003, p.356), os 

gestores devem ser avaliados sobre os seguintes aspectos: 

a) quantidade - montante da sua contribuição para a empresa através do resultado ou 

margem dentro do seu centro de responsabilidade; 

b) eficácia - a relação entre o resultado por si realizado e o resultado orçado, ou seja, 

o grau de realização dos seus objetivos; e 

c) eficiência - os meios utilizados para a obtenção do resultado, por exemplo, relação 

entre as saídas e as entradas, ou a quantidade saída por unidade de entrada. 

Ao se avaliar os aspectos quantidade, eficácia e eficiência, o resultado corresponde ao 

excedente econômico entre o valor dos bens ou serviços produzidos e dos recursos 

consumidos. Este resultado pode consistir de lucro ou prejuízo. O volume do lucro é, 

portanto, um importante parâmetro de avaliação da eficácia e da eficiência. 
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Os critérios econômico-financeiros, por sua vez, traduzem o desempenho em termos 

de custos, receitas e resultados, os quais visualizam os meios de que o gestor utilizou para 

atingir seu objetivo. 

Iudícibus (1995, p. 274) explica que o lucro “é a medida de aferição de desempenho 

mais usada e conhecida nos negócios”.   

O lucro, sozinho, não é capaz de captar  todas as conseqüências econômicas das 

atividades de uma empresa descentralizada. Daí a necessidade de gerar um sistema de 

indicadores financeiros, que junto com os econômicos,  avaliam o desempenho das atividades 

realizadas. 

Para Iudícibus (1995, p. 275), pode-se escolher, no mínimo, quatro indicadores de 

desempenho das divisões, como segue: 

a) margem de contribuição – importante para atender a relação custo/volume/lucro 

dentro da divisão, porém não tão útil para avaliação de desempenho; 

b) margem de contribuição controlável – receita menos custo variável fixo 

controlável. O problema da medida é a dificuldade de identificar entre controlável 

e não controlável; 

c) margem de contribuição divisional – mede mais o desempenho da divisão do que 

do gerente da divisão; e 

d) lucro divisional antes do imposto de renda -  muitas empresas alocam as despesas 

gerais e administrativas às divisões, no sentido de alertá-las a gerar lucros 

necessários para cobrir os gastos e despesas centrais. 

 Estes indicadores, baseados na margem de contribuição, podem contribuir na 

avaliação de desempenho das diversas divisões de uma empresa. 

Pereira (1991, p. 146) destaca que os centros de responsabilidade “podem ser 

avaliadas através dos recursos utilizados nas áreas de compras, produção, estocagem, vendas, 
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e na captação e aplicação de recursos financeiros”. 

Ducati (1999, p. 56) afirma que avaliar o desempenho, de centros de responsabilidade 

de uma empresa: 

será  mais transparente e melhor entendida pelos gestores e funcionários quando 
utilizadas medidas e indicadores que eles conhecem e que possam trabalhar para 
alcançar maior lucratividade e produtividade. Neste sentido, as medidas e 
indicadores financeiros e não-financeiros são fatores largamente utilizados pelas 
empresas na avaliação de desempenho de departamentos, divisões e unidades. 

 
As vantagens de critérios-financeiros, segundo Jordan, Neves e Rodrigues (2003, p. 

357), são: 

a) a possibilidade de medida numa unidade comum, perfeitamente comparável entre 

empresas e divisões, a unidade monetária; e 

b) a possibilidade de serem construídos indicadores com base em técnicas contábeis 

baseadas em princípios geralmente aceitos, conhecidos e utilizados na gestão. 

Assim, ressalta-se que cabe a cada responsável um grau de satisfação que, de acordo 

com Jordan, Neves e Rodrigues (2003), deverá permitir: 

a) a realização de um contrato psicológico com os seus colaboradores;  

b) conhecer, antecipadamente, os elementos por que vai ser julgado; 

c) dispor de elementos objetivos para se propor à avaliação dos seus superiores 

hierárquicos; 

d) sentir-se motivado e empenhado no cumprimento das suas metas, sabendo que a 

avaliação é justa e eqüitativa; e 

e) dispor de elementos objetivos que sirvam de base ao cálculo de remuneração e de 

incentivos.  

 O conjunto de regras e condições, necessários para avaliar o desempenho, engloba 

características como comprometimento e determinação, obsessão pelas oportunidades e 

resultados, tolerância ao risco, ambigüidade e incertezas, criatividade, autoconfiança e 

habilidade de adaptação, motivação e superação.  
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De acordo com Shank e Govindarajan (1995, p. 176),  “a intensificação da 

concorrência leva as empresas a buscarem novas fontes de informação sobre os fatores chaves 

que contribuem para o sucesso do empreendimento, bem como eles podem ser medidos”. 

No processo de descentralização, o interesse pelos critérios econômico-financeiros de 

avaliação não são somente da administração ou da direção geral da empresa, mas também de 

cada responsável.  

 

2.3.2 Características dos critérios econômico-financeiros de avaliação de desempenho 

 
 

Definidos os indicadores que demonstram os resultados obtidos para cada responsável, 

Jordan, Neves e Rodrigues (2003) destacam algumas características e qualidades que são: 

a) simplicidade - os critérios econômico-financeiros devem ser facilmente 

compreendidos pelo gestor e de fácil utilização também; 

b) objetividade - a técnica utilizada deve ser apropriada para avaliar as atividades de 

cada responsável, pelo que deve ter em atenção  a sua verdadeira missão; 

c) convergência - o critério de avaliação do desempenho deve traduzir a convergência 

dos objetivos de cada centro para com os objetivos globais da empresa; 

d) coerência - o critério de avaliação do desempenho deve refletir com rigor a 

natureza de toda e qualquer decisão. Assim, consoante às decisões sejam boas ou 

más para o responsável e, por convergência, para a organização, o indicador 

oscilará no sentido positivo ou negativo, respectivamente; 

e) controlabilidade - o critério a usar só deve integrar os parâmetros sobre os quais o 

responsável pode agir ou atuar. Responsabilizar o gestor das compras por um nível 

de existências quando todas as compras devem ser previamente visadas e 

aprovadas pelo responsável financeiro não é consentâneo com este princípio; 
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f) integralidade - o indicador deve conter todos os parâmetros que estejam no raio de 

atuação de cada gestor, não esquecendo nenhum deles; e 

g) eqüidade - por um lado, o indicador deve ser considerado justo pelo gestor, ou 

seja, integrar os parâmetros sobre os quais ele tem efetivamente poder decisão, 

medindo-os duma forma correta; por outro lado, deve ser eqüitativo, ou seja, não 

provocar distorção na avaliação dos vários gestores, que se traduzirá num 

sentimento global da avaliação de desempenho por uma unidade de medida justa. 

Estas características e qualidades, quando bem delineadas e aplicadas, tendem a levar 

as organizações à obtenção de êxito em seus objetivos, uma vez que os gestores estão 

engajados e comprometidos com as metas.  

Como resultado deste empenho e dedicação dos gestores é interessante que as 

organizações ofereçam práticas de recompensas quando as metas são atingidas de forma 

consolidada e individualizada.  

Atkinson et al. (2000, p.713) afirmam que no geral o objetivo da política de 

recompensa “é vincular os interesses individuais e os da empresa entre si, recompensando os 

funcionários por ações que a beneficiem”. 

As empresas usam recompensas intrínsecas e recompensas extrínsecas. As 

recompensas intrínsecas estão relacionadas com a natureza da empresa e ao desenho da tarefa. 

Elas vêm de dentro do indivíduo e refletem a satisfação que uma pessoa experimente ao 

executar a tarefa e a oportunidade de crescimento que ela proporciona. Por outro lado, as 

recompensas extrínsecas é definida como qualquer recompensa que uma pessoa fornece a 

outra pessoa por reconhecimento de uma tarefa bem feita, como por exemplo refeições, 

viagens,  gratificações em dinheiro, gratificações em ações entre outras (ATKINSON et al. 

2000). 

As recompensas são aplicadas, de acordo com os resultados alcançados e o Programa 
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de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR de cada organização. Este plano evidenciará 

recompensas idênticas para todos, recompensas diferenciadas de acordo com o desempenho 

individual de cada gestor e o cumprimento de suas metas no plano de bônus, resultados 

atingidos por  unidade de negócio e cada centro de responsabilidade. 

Recompensar é uma das maneiras de buscar o comprometimento de todos os 

funcionários na busca constante dos objetivos e metas definidos, tais como: percentuais de 

lucratividade da empresa, ganhos de produtividade, redução de horas-extras, absenteísmo, 

turn over, indicadores de qualidade (reclamação de clientes) e indicadores de segurança 

(freqüência e gravidade). 

Na interação entre os centros de responsabilidade em organizações descentralizadas 

nasce o preço de transferência, cujo objetivo é refletir o valor agregado ao produto pelo centro 

vendedor. Assim, o preço de transferência e suas diversas  formas de mensuração serão 

devidamente estudados, uma vez que a ação de um centro individual poderá afetar não só o 

seu desempenho mas também o desempenho de outros centros de responsabilidade.   

A adequada mensuração do preço de transferência está  relacionada com a 

possibilidade de avaliação de desempenho de cada atividade em particular e sua contribuição 

para os resultados globais das empresas e avaliação de desempenho dos gestores. 

É interessante verificar, ainda, que nesta pesquisa são estudados o preço de 

transferência em termos monetários no que diz respeito à movimentação física de bens e 

serviços entre  as unidades de negócios de uma mesma empresa, seus conceitos e aspectos 

legais, objetivos e métodos. 

 

2.3.3 Características dos critérios não-financeiros de avaliação de desempenho 

 
 
 Johnson e Kaplan (1993, p. 222) afirmam que os indicadores não-financeiros “devem  
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se basear na estratégia da empresa, incluindo parâmetros de fabricação, comercialização, 

planejamento e desenvolvimento”. Nem todos os indicadores não-financeiros serão 

considerados relevantes para as divisões ou para a empresa como um todo, e por esta razão, se 

faz necessário a definição de um número limitado de objetivos, que a empresa e as divisões 

tenham condições de alcançar. 

 Em se tratando de recompensas extrínsecas não financeiras, Atkinson et al. (2000, p. 

719) afirmam que “várias empresas têm percebido que as recompensas por reconhecimento 

podem ser mais efetivas na motivação dos funcionários do que gratificações em dinheiro”. 

Estas gratificações referem-se a pouco ou nenhum dinheiro, e podem ser a título de exemplo: 

congratulações do gerente,  uma citação pessoal, reconhecimento em público pelo trabalho 

realizado e reuniões de encerramento de projetos para elevar a moral do time. 

 Muitos peritos em recompensa acreditam que as empresas não têm usado recompensas 

intrínsecas o bastante. Alegam que, dada  uma liderança apropriada, as recompensas 

intrínsecas podem motivar muito mais os funcionários do que as recompensas extrínsecas 

(ATKINSON et al., 2000). 

Sink e Tuttle (1993, p. 148) apresentam uma visão importante do conceito de medidas 

não-financeiras de avaliação, baseada nos conceitos de qualidade, sob o enfoque da melhoria,  

como segue: 

a medição pode também ser um impulso muito eficaz para a melhoria da 
performance. Pode ser usada como: ferramenta para assegurar que a estratégia seja 
implantada, parte integrante de sistema de suporte gerencial de alta qualidade, 
dispositivo para melhoria e desenvolvimento, motivador, parte natural e integrante 
do processo gerencial, feedback contínuo e em tempo real sobre a performance de 
indivíduos e grupos e mecanismos para apoiar comportamentos de melhoria 
contínua na organização. A medição pode ser feita e usada de modo a minimizar ou 
eliminar o medo. Pode ser usada sem avaliação e julgamento, enfocando apenas a 
análise dos dados com o objetivo de compreender, por exemplo, como estamos 
indo – tornando-nos melhores ou piores. A medição pode ser usada de modo muito 
positivo e eficaz em relação à meta de melhoria constante. 
 

Nota-se que o objetivo comum das empresas é buscar a melhoria contínua do 

desempenho, apoiada nos indicadores, além de uma estrutura capaz de gerar informações 
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necessárias à tomada de decisões.  

Beuren (2000, p. 88) afirma que “para cada dimensão, o processo deverá abranger, 

amplamente, medidas de performance do sistema organizacional, sem, contudo, se preocupar 

com a viabilidade de gerar aquelas medidas e indicadores que precisam  ser usados para 

melhorar a performance da empresa”. 

Sink e Tuttle (1993, p. 256) asseguram que “não é necessário que se adote um grande 

número de medidas, o mais importante é adotar-se aquelas aceitas pela empresa e utilizadas 

de modo constante e coerente”. 

Shank e Govindarajan (1995) destacam algumas vantagens no uso de indicadores         

não- financeiros para avaliação de desempenho que são: 

a) indicadores não-financeiros são associadas com a estratégia da empresa de maneira 

mais fácil; 

b) indicadores não-financeiros são exeqüíveis e podem ser aplicados no chão de 

fábrica. 

Por outro lado, Shank e Govindarajan (1995) também apontam algumas desvantagens 

no uso de indicadores não-financeiros na avaliação de desempenho, como segue: 

a) dificuldades de mensurar e atribuir valores às melhorias realizadas referente aos 

indicadores não-financeiros; 

b) indicadores não-financeiros podem conflitar com os indicadores financeiros, no 

curto prazo, principalmente quando envolver a redução de ciclos de produção, isto 

é, o custo de compra de um equipamento que reduz o ciclo de produção é 

facilmente identificado, porém as receitas decorrentes desta redução do ciclo de 

produção são difíceis de serem apuradas e visualizadas. 

Nota-se que cada vez mais é de fundamental importância, manter dentro das empresas 

desenvolvimento de pessoal competente e equipe treinada, pois se a informação é um 
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parâmetro importante para aumentar a competitividade e eficácia das organizações, as pessoas 

é que são as responsáveis pelo seu manuseio e pelo processo decisório. 

 

2.4 PREÇO DE TRANSFERÊNCIA 

 

O preço de transferência é um valor definido em termos monetários para registrar as 

transferências de bens e serviços realizadas entre os centros de responsabilidade de uma 

empresa. De acordo com Souza (1992), o preço de transferência como instrumento gerencial é 

uma das atividades fundamentais da alta administração empresarial que adota sistemas de 

controle e gerenciamento de resultados por divisão.  

Tal controle e gerenciamento se torna mais complexo nas operações internas do que 

nas externas, pois as divisões assumem o papel de cliente, e que precisam demonstrar seus 

resultados individualmente nos relatórios financeiros em nível divisional e resultado global da 

organização. 

A realização de transações entre centros de responsabilidade e ou unidades de 

negócios é chamado de transferência, isto é, a movimentação física de bens e serviços entre 

este centro e ou unidades. Num sentido amplo,  toda alocação de custos é uma forma de preço 

de transferência. 

De acordo com Santos (1994), as diferentes metodologias existentes analisam 

aplicações das transferências entre alguns setores da empresa, para obter maior eficácia e 

rendimento nas transferências de reservas financeiras entre unidades de negócio de uma 

corporação dividida em setores autônomos.  

Faria (1996) destaca a importância do preço de transferência na avaliação de 

desempenho das empresas, como uma contribuição com pesquisas desenvolvidas para os 

estudos de controladoria, partindo de base teórica para usuários práticos deste mecanismo. 
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Quando um gestor de um centro de responsabilidade é avaliado em conformidade com 

seu desempenho e resultado ou bens e serviços são transferidos internamente entre os centros 

de responsabilidade de uma mesma empresa, inicia-se a problemática do preço de 

transferência interno, definido a seguir. 

 

2.4.1 Conceitos de preço de preço de transferência  

 

Pereira e Oliveira (1999, p. 418) afirmam que o preço de transferência “é definido 

como o valor pelo qual são transferidos bens e serviços entre as atividades e áreas internas de 

uma organização”. 

Preços de transferência interno são os preços dos bens vendidos por uma divisão a 

outra dentro da mesma empresa. O termo preço de transferência é “o preço que uma 

subunidade (segmento, departamento, divisão, etc.) de uma organização cobra pelo produto 

ou serviço fornecido a outra da mesma organização” (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 

2000, p.639).  

De acordo com Santos (1995, p. 173),  preço de transferência interno é definido “como 

o preço formado para a transferência de bens ou serviços intercompanhias. Pode ser entendido 

também como um preço debitado por um segmento da empresa a um produto ou serviço que 

fornece a outro segmento da mesma empresa”. 

Maher (2001, p. 724) define preço de transferência como “o valor atribuído a uma 

transação, quando bens ou serviços são transferidos de uma unidade de uma organização para 

outra”. 

França (2000) discute a influência do preço de transferência interno de uma 

organização, no que diz respeito a qualidade da gestão das unidades envolvidas. Estudando os 

preços de transferência entre as unidades da Marinha, enfatizou que os preços escriturais eram 
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superiores aos preços correntes de mercado e sugeriu mudanças na prática de preços de 

transferência adotados entre unidades da marinha. 

Rosseto (2000) estudou o preço de transferência externo sob o enfoque das diretrizes 

da OCDE de forma a permitir uma comparação com a postura adotada pelo fisco brasileiro. 

Argumenta que as operações de fusões e aquisições se intensificam mundialmente, fato este 

que motiva o estudo das transações internacionais entre as partes relacionadas. 

Os preços de tais vendas internas não afetam diretamente os lucros de toda a empresa, 

desde que a receita da divisão que vende seja compensada pela despesa da divisão que 

compra. Os preços de transferência afetam a empresa indiretamente, pois fornecem à alta 

administração informações significativas sobre o desempenho dos centros de responsabilidade 

individuais e fornece aos gestores do centro de responsabilidade o incentivo e a informação 

necessários para tomar as decisões que são melhores para toda a empresa (ABDEL-KHALIK, 

2004).  

Outra definição de preço de transferência se obtém na doutrina internacional (OCDE), 

a qual define preço de transferência como o valor cobrado por uma empresa na venda ou 

transferência de bens, serviços ou propriedade intangível, a empresa a ela relacionada. 

Tratando-se de preços que não se negociaram em um mercado livre e aberto, podem eles 

desviar-se daqueles que teriam sido acertados entre parceiros comerciais não relacionados, em 

transações comparáveis nas pequenas circunstâncias.  

Inoue (1996), por sua vez, estudou os preços de transferência como parte de um  

processo de divisionalização das empresas em nível nacional e internacional, que requer, entre 

as unidades de negócio, precificação e o estabelecimento de parâmetros para a avaliação de 

desempenho das unidades de negócios e de seus administradores. 

O estudo e a aplicação dos conceitos de gestão econômica, considerando a 

caracterização do ambiente mundial e nacional onde as atividades bancárias acontecem, foi 
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estudado por Oliveira (1994). 

O preço de transferência, para Fainguelernt (1998), está relacionado diretamente com 

avaliação de desempenho e a estrutura descentralizada adotada pela Xerox do Brasil. 

Apresentou as possíveis razões que conduziram as empresas a um processo de 

descentralização, as definições, vantagens e desvantagens da utilização dos centros de 

responsabilidade, assim como também os fundamentos teóricos encontrados na literatura 

sobre avaliação de desempenho, preços de transferência e autonomia delegada aos gerentes de 

centros de responsabilidade. 

À medida que as empresas crescem e se desenvolvem, é muito comum e, por vezes 

estrategicamente necessário, que haja descentralização em nível de regiões geográficas, 

atividades, autoridade e segmentos. Em diferentes mercados, produtos, serviços, entre outros, 

se faz necessário a utilização de preços de transferência. 

Um ambiente externo instável e complexo, conforme Kaplan (1990), demanda maiores 

recursos de controle e tomada de decisões mais descentralizada, pois exigirá conhecimentos 

mais específicos sobre variados assuntos. Este cenário é o principal motivador externo à 

descentralização das empresas e à utilização de preço de transferência. 

Bernardi (2004) explica que a descentralização pode ocorrer em vários níveis e 

formas, por meio de filiais, empresas independentes, divisões, departamentos e usualmente dá 

início a um processo de transações internas de troca de mercadorias, produtos e serviços, que, 

se não bem equacionadas, normalmente geram sérios problemas internos, cujo relacionamento 

operacional desde o início precisa ser integrado. 

Figueiredo e Caggiano (1992, p. 195) afirmam que o preço de transferência “tem uma 

importância crítica para ambos os centros, sendo ao mesmo tempo receita no centro vendedor 

e custo no centro comprador”. 
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O preço de transferência é utilizado com objetivo de possibilitar a transferência de 

bens e serviços, entre as divisões, sem que sua autonomia seja prejudicada. 

De acordo com Pereira e Oliveira (1999), há algumas premissas nas quais o preço de 

transferência se fundamenta: 

a) toda empresa é um processo de transformação de recursos em produtos/serviços, 

composto de diversas atividades que interagem entre si; 

b) as atividades possuem caráter econômico, que se materializa pelo consumo de 

recursos e geração de produtos/serviços; 

c) os recursos consumidos, por serem escassos, possuem valor econômico (custos), e 

os produtos/serviços gerados, por satisfazerem necessidades ambientais, também o 

possuem (receitas); e 

d) as atividades contribuem para os resultados econômicos da empresa. 

O centro de negócios é um centro de responsabilidade, o qual é um segmento da 

organização em que cada gestor responsabiliza-se pelo seu desempenho.  

Um centro de negócio pode ter uma atividade ou diversas atividades distintas, assim 

como vários centros de negócios podem reunir-se para desenvolverem uma ou várias 

atividades em conjunto.  

O preço de transferência desenvolve-se, portanto, com a interação entre os centros de 

negócios em organizações descentralizadas.  

 

2.4.2 Aspectos legais do preço de transferência no Brasil e o princípio de Arm´s Length 

 

Com a introdução, em 1997, das regras de preços de transferência, o Brasil passou a 

integrar o rol dos países que controlam os preços nas operações de importação e exportação 

de bens e serviços, entre empresas do mesmo grupo econômico. 
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A legislação brasileira obriga os contribuintes a adotarem uma metodologia de cálculo 

específica e manterem documentos que comprovem a adequação dos preços praticados nas 

transações entre partes relacionadas.  

Dentre as várias definições de preço de transferência, Rosseto (1998) considerou 

algumas características da Lei nº 9.430/1996 e apresentou os métodos utilizados para 

determinar o preço de transferência no Brasil. Também efetuou comparações com os métodos 

da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e EUA, 

especialmente para as transações com produtos e mercadorias e destacou as dificuldades de 

algumas empresas sujeitas à legislação. 

Na mesma linha Utumi (2001) analisou as normas de preço de transferência 

introduzidas no ordenamento pátrio por meio da Lei nº 9.430/1996, destacando a inserção das 

normas de preço de transferência no direito brasileiro, os conceitos de preço de transferência 

de acordo com a OCDE e a aplicabilidade das normas no âmbito tributário. 

No direito interno brasileiro, a matéria dos preços de transferência estende-se às trocas 

entre estabelecimentos de uma empresa, situados em diferentes territórios. Os princípios e 

métodos desenvolvidos pela OCDE são adotados mundialmente. 

A OCDE é um organismo internacional, criado em 14 de fevereiro de 1960,  com 

objetivos de estabelecer políticas uniformes de conduta dos países membros. Essas políticas 

podem ser caracterizadas pela promoção do crescimento e do desenvolvimento do emprego e 

pela busca da melhoria do padrão de vida, além de promover a estabilidade financeira e 

contribuir para o desenvolvimento econômico mundial igualitário de todos os países, seja ele 

membro  ou não da OCDE (BACCARO, 2002). 

O modelo de regras de preços de transferência da OCDE foi divulgado, pela primeira 

vez, em 1979, tendo sofrido atualizações em 1995, 1997 e 1998, além de serem publicadas 

revisões periódicas denominadas “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Entreprises 
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and Tax Administration”, ou ainda, “Diretrizes das Regras de Preços de Transferência para 

Multinacionais e Administrações Fiscais”.  

Este documento define as regras que as autoridades fiscais e os contribuintes devem 

respeitar, sobretudo o princípio arm’s length, que dispõe sobre os preços praticados entre as 

empresas de um mesmo grupo, sem predeterminar margem de lucro. O princípio de arm´s 

length é de fundamental importância para a implementação correta das regras de preços de 

transferência. A tradução literal deste termo quer dizer distância do braço. 

No passado, este princípio se caracterizava pela distância entre a posição de um 

cavaleiro e o alcance da espada do seu oponente, ou seja, a distância de um braço, que deve 

ser mantida entre as partes relacionadas com o fim de manter uma condição de independência 

em suas relações comerciais, da mesma maneira se a operação fosse realizada com um 

terceiro independente. Portanto, são operações que não podem ser mais vantajosas para a 

parte relacionada do que as que prevalecem no mercado em que a pessoa jurídica contrataria 

com terceiros (BETTEN; ROTONDATO, 1998). 

O princípio de arm´s length tem por objetivo caracterizar uma margem de distância 

justa entre as duas partes. Esta distância deve ser suficiente para que nenhuma das partes seja 

prejudicada, pois se a distância for aumentada não conseguirão estabelecer conexão; e, se a 

distância for diminuída, podem se tornar vulneráveis. Assim, este princípio  se traduz na 

existência das mesmas condições de negócios para empresas vinculadas e não vinculadas, isto 

é, conforme as condições normais de mercado. 

De acordo com a OCDE, o princípio de arm´s lenght possui algumas característícas 

essenciais: 

a) análise transacional - o preço arm´s length está baseado em operações 

identificadas; 

b) comparação - a operação identificada deve ser comparada com outra que, no 
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mínimo, guarde similaridade com aquela; 

c) contrato de direito privado - deve-se, em princípio, respeitar as obrigações e os 

direitos e vontades assumidos pelas partes; 

d) mercado aberto - deve-se pautar nas práticas normais de mercado, com 

informações disponíveis ao contribuinte; 

e) subjetivismo - pode haver desinteresse em praticar preços de mercado, por 

exemplo, quando se quer buscar novos mercados; e 

f) análise funcional - considera-se o nível de envolvimento de cada parte na operação 

sob inspeção, objetivando estabelecer comparações das operações, e na falta de 

comparabilidade, buscar outro método alternativo para o preço arm´s length.  

O princípio arm´s length adota uma medida justa e compatível nas negociações entre 

as partes, respeitando a capacidade contributiva das partes e na busca incessante pela justiça, 

primando pela liberdade e igualdade. Portanto, esta é a importância do princípio arm´s length 

para o sistema tributário brasileiro em termos de preço de transferência.  

Para a Secretaria da Receita Federal - SRF (2005), o termo preço de transferência  tem 

sido utilizado para identificar os controles a que estão sujeitas as operações comerciais ou 

financeiras realizadas entre partes relacionadas, sediadas em diferentes jurisdições tributárias, 

ou quando uma das partes está sediada em paraíso fiscal.  

Em razão das circunstâncias peculiares existentes nas operações realizadas entre essas 

pessoas, o preço praticado nessas operações pode ser artificialmente estipulado e, 

conseqüentemente, divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes, em 

condições análogas. 

Andrade (1998) destaca a importância do controle e fiscalização permanente sobre as 

importações e exportações de bens e serviços entre empresas jurídicas vinculadas à pessoa 

domiciliada no Brasil, a fim de evitar omissão de arrecadação de impostos aos cofres 
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públicos, com operações em paraísos fiscais, bem como a necessidade de elaborar um modelo 

de relatório que evidencia o movimento real das operações das empresas. 

Dada a importância do tema, a Secretaria da Receita Federal possui um grupo, na 

Delegacia de Assuntos Internacionais, especializado na fiscalização das empresas que 

realizam operações de importação e exportação com pessoas vinculadas no exterior. No 

entanto, o foco deste estudo será no preço de transferência enquanto instrumento de controle 

de gestão. 

O comércio mundial consiste, atualmente, na transferência de bens e serviços entre 

empresas multinacionais e/ou relacionadas entre si. Através dos preços de transferência 

podem desviar-se as receitas fiscais de uma jurisdição para outra e expor as empresas a uma 

dupla tributação. A maior parte do comércio mundial é efetuada entre empresas 

multinacionais, assim torna-se evidente a importância das regras de preços de transferência. 

Nota-se que o preço de transferência interno está intimamente ligado à 

descentralização,  centros de responsabilidade, avaliação de desempenho das unidades de 

negócios e avalição de desempenho dos gestores, necessitando de conceitos e objetivos bem 

definidos, para evitar distorções nos resultados e descumprimento da legislação. Por outro 

lado, destaca-se que as definições do preço de transferência da OCDE não interferem nos 

conceitos e aplicação do preço de transferência interno para a gestão. 

 

2.4.3 Objetivos do preço de transferência 

 
 

A avaliação de mérito de qualquer sistema de preço de transferência, implica conhecer 

os objetivos globais da empresa. Neste contexto, a fixação de preços de transferências 

adequados interessa, em primeiro lugar, à própria organização: uma eventual cobrança a 

maior ou a menor implicará desvio de lucros, distorcendo os resultados globais do grupo. 
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Tampouco a administração tributária pode passar desapercebida às conseqüências de 

distorções de preços, principalmente quando se tratar de transações entre empresa nacional e 

empresa estrangeira. 

Distorções desta natureza podem implicar super ou subfaturamento, dali decorrendo 

possível evasão na esfera dos tributos aduaneiros. Outrossim, porque há distorção nos 

resultados da empresa, seja porque se lançou como despesas maiores que as necessárias para a 

atividade normal da empresa, seja porque se deixou de alocar ao país resultado ali produzido 

(PRUNZEL; BAUM, 2003). 

Anthony e Govindarajan (2002) entendem que um preço de transferência deve ser 

determinado de forma a cumprir os seguintes objetivos: 

a) Proporcionar a cada segmento a informação relevante necessária para permitir 
avaliações entre incorrer em custos da empresa e obter receitas; 

b) Induzir a decisões com congruência de objetivos, isto é, o sistema deve ser 
projetado de forma que as decisões que aumentam os lucros da unidade 
aumentem também os lucros da empresa; 

c) Contribuir para a avaliação do desempenho econômico de todos os centros de 
lucro; e 

d) O sistema deve ser simples de entender e fácil de administrar.  
 

De acordo com Solomons (1976), na medida em que os preços de transferência são 

uma parte essencial dos sistemas de medição de lucro, eles devem, da maneira mais precisa 

possível, ajudar a alta administração das empresas a avaliar a performance dos centros de 

lucro vistos como unidades separadas.  

Figueiredo e Caggiano (1992, p. 195), ao se referir sobre preço de transferência, 

afirmam que: 

a avaliação do desempenho gerencial baseada no lucro divisional requer que o 
preço de transferência seja calculado de maneira que reflita verdadeiramente o 
valor adicionado ao produto pelo centro vendedor; se ele é estabelecido muito alto, 
refletirá favoravelmente para o centro vendedor e desfavoravelmente para o centro 
comprador ou vice-versa. 
 

Assim, a característica principal de um sistema de fixação de preço de transferência é   

permitir à organização buscar simultaneamente a descentralização da autonomia sem 

renunciar aos benefícios da centralização, conhecer os resultados de cada centro de 
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responsabilidade e avaliar o real desempenho dos gestores. 

 

2.4.4 Métodos de determinação dos preços de transferência  

 
 

O termo preço de transferência é limitado ao valor de uma transferência de produtos 

ou serviços em transações em que, pelo menos, uma das partes envolvidas é um centro de 

lucro, pois uma empresa independente nunca transferiria normalmente produtos e serviços, a 

outra empresa, pelo valor de custo ou por valor menor do que o custo. 

Para Anthony e Govindarajan (2002), quando o desempenho econômico de um centro 

de responsabilidade é avaliado segundo o lucro auferido, o qual é a diferença entre as receitas 

e  despesas, o centro de responsabilidade é chamado centro de lucro. O lucro como parâmetro 

de avaliação do desempenho é especialmente apropriado, pois habilita a alta administração a 

usar uma medida universal, em vez de vários parâmetros, que freqüentemente apontam em 

várias direções.  

De acordo com Padoveze (2003, p. 452), o centro de responsabilidade é definido como 

“as unidades contábeis criadas para acumulação dos dados das transações e elementos 

patrimoniais da empresa”.  

Atkinson et al. (2000) aduzem que as empresas adotam  quatro métodos diferentes 

para determinar o preço de transferência: baseada no mercado, baseada em custos, negociado 

ou concorrência e administrado. Porém, além destes quatro métodos, estudados por Atkinson 

et al., pode-se também estudar e aplicar o método baseado no custo de oportunidade.  

Iudícibus (1995), por sua vez, cita alguns critérios para estabelecer preço de transferência, 

arrolando os seguintes métodos: preço de mercado, custo marginal, custo incremental mais 

uma taxa fixa, custos totais e  preços de mercado negociado. 

Para Horngren (1985), existem vários fatores que são críticos na escolha desta ou 
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daquela forma para o preço de transferência, tais como: conciliação entre fatores econômicos 

e de avaliação de desempenho, existência de mercados intermediários e grau de 

independência dos centros de negócios. 

Kanitz (1977) afirma que mesmo que não exista um preço de transferência perfeito, 

deve-se adotar nas situações que exijam preço de transferência, a melhor solução, prescrita à 

luz das especificações da situação, estudando caso a caso. Dentro dos conceitos de preço de 

transferência é necessário conhecer e compreender  cada um desses métodos, para que se 

possa avaliar sua implantação nas organizações. 

 

2.4.4.1 Preço de transferência baseado no mercado 

 
 

O preço de mercado só é válido quando existe competição no mercado. Para Hansen e 

Mowen (1994, p. 842), um mercado perfeitamente competitivo requer quatro condições: 

(1) A divisão que produz o produto intermediário como um todo é pequena relativa 
ao mercado e não pode influenciar no preço do produto; (2) o produto intermediário 
não se distingue diante dos demais produtos concorrentes; (3) as empresas podem 
entrar e sair facilmente do mercado; e (4) os consumidores, produtores e donos dos 
recursos têm pleno conhecimento do mercado onde atuam.   
 

O preço de transferência baseado em preço de mercado, conforme Pereira e Oliveira 

(1999), possui algumas variações: 

a) preços com base no mercado ou preços externos 

 - preços de mercado imediato 

 - preços de mercado a longo prazo 

 - preços de mercado ajustado 

b) valor realizável de mercado. 

Os preços de mercado externo são a base mais apropriada para estimar o valor das 

mercadorias ou serviços transferidos entre os centros de responsabilidade. O preço de 

mercado provê uma estimativa independente do produto ou serviço transferido e provê como 
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cada centro de lucro contribui para o lucro total ganho pela empresa na transação. Por 

exemplo, a divisão de vendas, em vez de transferir a mercadoria internamente, poderia vendê-

la externamente. Semelhante, a divisão de compras poderia comprar externamente em lugar 

de receber a transferência interna (ATKINSON et al., 2000). 

Para Dearden (1988, p. 188), quando se recorre ao mercado externo, “o preço de 

transferência que melhor satisfaz os requisitos de um sistema de centros de negócios é o preço 

competitivo”. 

O preço de transferência ideal é baseado num preço normal de mercado, bem 

estabelecido, de um produto idêntico àquele que está sendo transferido, isto é, um preço de 

mercado que reflita as mesmas condições do produto ao qual se aplica o preço de 

transferência.  O preço de mercado pode ser ajustado para baixo, para refletir economias 

resultantes do fato de se tratar de produto interno da empresa. Não há, por exemplo, provisões 

para créditos incobráveis, custo de publicidade e certas despesas de vendas, quando os 

produtos são transferidos de uma unidade para outra, dentro da empresa (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2002).   

Para Kanitz (1977, p. 39), o preço de mercado a longo prazo: 

utiliza uma estimativa do preço futuro de mercado, por várias razões. Uma, porque 
o centro fornecedor poderá estar no início de suas operações e os efeitos da curva 
de aprendizagem ainda não foram obtidos. Logo, o preço atual não reflete o preço 
ou custo real de produção real. O custo em questão, tenderá a estabelecer a longo 
prazo ou, pelo menos, em futuro próximo. 
 

Este conceito é utilizado com o intuito de se eliminar flutuações de preços no curto 

prazo em nível de produto e evitar que uma divisão especule os custos da outra e tenha que 

estocar seus produtos para obter vantagens destas flutuações. 

Em se tratando de preço de mercado ajustado,  Kanitz (1977, p. 40)  acredita que “nem 

sempre é possível obter um preço de mercado, devido à reduzida homogeneidade entre os 

produtos”. As  diferenças de qualidade ou de material fazem com que o produto em questão 

seja diferente daquele cotado em Bolsa ou apresentado em relatórios de entidades de classes. 
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Em tais casos, o preço de mercado é ajustado, a fim de incorporar as diferenças apresentadas.  

Nota-se pelos conceitos apresentados que o preço baseado no mercado é um preço 

interessante, pois o valor a ser praticado é o valor de mercado, subentendendo se tratar do 

preço que o receptor das mercadorias ou serviços estaria pagando, caso fosse adquirir de 

fornecedor externo à empresa. Na seqüência será apresentado o preço de transferência 

baseado em custos. 

 

2.4.4.2 Preço de transferência baseado em custos 

 
 

Se os preços de mercado não estão disponíveis, os preços de  transferências internas 

podem ser definidos com base nos custos. O preço de transferência baseado em custos é 

determinado pela somatória dos custos fixos e custos variáveis alocados de forma direta ou 

indireta (através de rateio) aos produtos ou serviços. 

Atkinson et al. (2000, p. 635) ao se referir sobre preço de transferência baseada no 

custo afirma que: 

quando um bem ou serviço transferido não tem um preço de mercado bem definido, 
uma alternativa a se considerar é a transferência de valor baseado no custo. Alguns 
valores de transferência mais comuns são custo variável, custo variável mais algum 
percentual de mark-up sobre o custo variável, custo fixo e custo fixo mais algum 
percentual de mark-up sobre os custos fixos. 
 

Nota-se que as abordagens baseados no custo para transferir produtos e serviços são 

incompatíveis com a idéia de que o mecanismo da transferência de valor fornece apoio ao 

cálculo da receita da unidade. 

Horngren (1985, p. 220) afirma que: 

o preço de transferência pelo custo efetivo não é recomendável porque não dá à 
subunidade compradora uma base para o planejamento. E, o que é mais importante, 
não dá à divisão fornecedora o devido estímulo para controlar seus custos. As 
ineficiências são simplesmente passadas adiante para a divisão compradora.   
 

Jordan, Neves e Rodrigues (2003) afirmam que tendo por base os custos, as formas 

mais correntes de fixar os preços de transferência interna são: custo real, custo padrão, custos 
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standard com uma margem, custo marginal e preço sombra (shadow price). 

 

a) Custo real  

 

Este modelo pressupõe a determinação do preço em função dos custos efetivamente 

suportados para produzir o produto ou o serviço. Porém, podem existir situações em que um 

preço de transferência interna baseado no custo real não deve ser utilizado, pois não avalia os 

gestores de forma justa, nem os motiva para a utilização de serviços ou produtos internos, o 

que é contrário aos princípios da gestão e aos interesses da empresa. 

Mauro (1991, p. 150) afirma que o método baseado no custo real total “consiste no 

mais simples método de preço de transferência, sendo exatamente o critério que mais 

identificamos em nosso universo de pesquisa”. 

Garrison e Noreen (2001, p. 407) afirmam que “ muitas empresas estabelecem o preço 

de transferência ou pelo custo variável ou pelo custo pleno em que a divisão vendedora 

incorreu”.   

Esta prática implica, em primeiro lugar, num preço de transferência que pode levar a 

decisões maléficas para a empresa e à subotimização de determinada divisão. Em segundo 

lugar, se o custo for empregado como preço de transferência, a divisão que vendeu jamais terá 

lucro em uma transferência interna, enquanto que a única divisão que terá lucro é a divisão 

que faz a venda final ao cliente. 

De acordo com Padoveze (2003, p. 457), o custo real “é um critério de preço de 

transferência, mas não é recomendado. Transferir produtos e serviços internamente, 

mensurando sua receita pelo custo real não traz nenhuma vantagem informacional ou 

motivacional”. Este conceito de custo real, não permite a obtenção de lucro, pois o total da 

receita se iguala ao dos gastos, não permitindo uma avaliação de eficiência operacional e nem 
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eficácia dos lucros. 

 

b) Custo-padrão  

 

 Santos (1995, p. 177) explica que o custo-padrão é “o custo determinado 

antecipadamente daquilo que deveria acontecer em termos físicos e monetários e que o padrão 

está inserido no contexto do processo de gestão”. 

 Martins (2003, p. 316) afirma que o objetivo do custo-padrão é  “o de fixar uma base 

de comparação entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido”. Esta afirmação leva 

à conclusão de que custo-padrão é uma técnica auxiliar da contabilidade de custos e não outro 

método ou critério de contabilização dos custos. 

 Dentro deste processo, é preciso que as pessoas responsáveis em analisar as diferenças 

entre o padrão e o real, estejam conscientes de que o padrão é possível de ser atingido e que 

deverão estar interessadas na averiguação das divergências e sua eliminação. 

 Catelli (1972, p. 43) adverte que o custo-padrão, para se ajustar ao: 

entendimento dos objetivos da Contabilidade de Custos[...] os padrões a serem 
constituídos devem coincidir com o conceito do “ideal atingível” de eficiência e 
produtividade e ainda levar em conta apenas perdas, desperdícios, tempo 
improdutivo, produção defeituosa, etc., em níveis mínimos. 
 

Quando usado o custo padrão, há necessidade de adoção de um incentivo para que os 

padrões sejam estabelecidos com austeridade e que sejam constantemente aperfeiçoados. 

Assim, defende-se a sua manutenção por períodos de tempo pré-fixados e também o 

estabelecimento de condições na sua revisão periódica.  

Padoveze (2003, p. 457) afirma que custo-padrão  é:  

uma variação do preço de transferência baseado em custo, é menos problemático 
que o custo real, porém com a possibilidade de conter riscos  semelhantes. Se os 
padrões forem construídos buscando realmente os custos que deveriam ser, em 
condições de competitividade externa, pelo menos este critério poderá medir a 
eficiência operacional. 
 

O estabelecimento de custo-padrão requer dos gestores acompanhamento constante e 
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revisão destes custos, quando necessário, para não afrouxar ou esticar a motivação dos 

funcionários. Daí a necessidade de atribuir metas de eficiência para os centros fornecedores 

de bens e serviços. 

 

c) Custo standard com uma margem  

 

A fixação de um preço de transferência a partir de um custo padrão acrescido de uma 

margem tem a vantagem de criar um espírito mais empresarial entre os centros fornecedores e 

clientes. No entanto, a sua aplicação é prejudicada pelo fato de não ser fácil de identificar o 

quantitativo mais adequado da margem. 

Santos (1995, p. 177) afirma que o custo padrão mais lucro “é o custo previamente 

determinado do que deveria acontecer em termos físicos e monetários. O padrão está contido 

no contexto do processo de gestão empresarial”. 

A base mais simples e mais largamente usada é uma percentagem sobre o custo. No 

entanto, quando essa base é usada, não é levado em conta o capital aplicado. Uma base 

conceitualmente melhor é uma percentagem sobre o investimento, mas, na prática, pode haver 

problemas para calcular o investimento ligado a determinado produto. 

Se forem usados custos históricos de ativo imobilizado, adições ao investimento 

efetuadas para reduzir preços podem, na realidade, aumentar os custos, porque os 

investimentos antigos estão subvalorizados. 

Outro problema é a margem de lucro. O julgamento da alta administração a respeito 

do desempenho financeiro de um centro de lucro deriva do lucro que ele apresenta. 

Conseqüentemente, e sempre que for possível, a margem de lucro deve ser a mais próxima 

possível da taxa de retorno que seria obtida se a unidade fosse uma empresa independente, 

vendendo a clientes externos.  
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A solução conceitual é basear a margem de lucro no valor do investimento que seria 

necessário para que os centros de lucro compradores fossem centros produtores. O 

investimento é calculado como um "valor-padrão", no qual o ativo imobilizado e os estoques 

são avaliados a custo de reposição. Na prática, essa solução é complicada e raramente usada 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 

Padoveze (2003, p. 457) afirma que o custo-padrão mais margem de lucro é: 

uma variação do critério do custo-padrão, acrescentando ao custo uma margem-
padrão de lucratividade, buscando aspectos adicionais de motivação. É um dos 
critérios mais utilizados, pois a incorporação de uma margem de lucro incorpora o 
aspecto motivacional, e a unidade transferidora deverá, em princípio, apresentar 
esta margem-padrão de lucro como resultado global. 
 

Este sistema permite criar um espírito mais empresarial entre os centros fornecedores e 

clientes, desde que se estabeleça margens adequadas, baseadas no valor do investimento e 

retorno esperado.  

 

d) Custo marginal – variável 

 

 No contexto de preço de transferência, os custos variáveis são às vezes usados como 

sinônimos de custos incrementais ou marginais. Benke e Edwards (1980) definem o custo 

marginal como a alteração no custo total, em decorrência de pequena alteração na produção 

total, sendo que os custos fixos geralmente não sofrem variações quando há alterações sem 

relevância na produção, mostrando que as mudanças em relação ao custo total provêm das 

alterações nos custos variáveis.  

 Para calcular o custo marginal “é dividido a alteração do custo total (ou alteração do 

custo variável) pela alteração das unidades produzidas. Este procedimento determina o custo 

marginal por unidade do aumento resultante da produção” (BENKE; EDWARDS, 1980, p. 

59). 
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 Benke e Edward (1980) também destacam que quando o custo marginal exceder a 

renda marginal não é vantagem produzir. Porém, se o custo marginal for igual ou superior a 

renda marginal aí sim se torna economicamente viável a produção, maximizando desta forma 

o lucro da empresa. 

  Para Faria (1996, p. 133), custo marginal é: 

a variação verificada no custo em função de uma variação  da quantidade produzida 
de um bem ou serviço, ou seja, representa o aumento verificado nos custos de 
produção em função da produção de mais uma unidade. Devem, portanto, ser 
transferidos os custos incrementais gerados em função da necessidade de produção 
de bens e serviços. 
 

 Santos (1995), ao se referir sobre o custo marginal acusa a existência do problema de 

que a utilização de custos variáveis dificilmente permite a utilização de centros de negócios, 

como no geral são concebidos. Além disso, para as tomadas de decisões do tipo produzir ou 

adquirir, o custo marginal pode não ser a melhor alternativa. Assim, é importante analisar os 

custos e as receitas incrementais para toda empresa. A transferência forçada a custos variáveis 

nem sempre pode assegurar a maximização do resultado líquido final. 

 Kaplan (1982) apresenta desvantagens para este sistema como segue: 

a) conflitos com a autonomia de cada centro de negócio, que é reduzida, pois, o lucro 

de um centro de negócio pode acarretar prejuízo para o outro centro; 

b) dificuldades para implementar o custo marginal, caso o mesmo tenha variação 

acima da faixa demandada, principalmente se existir mais de um centro 

comprador; e 

c) outro fator é que o custo marginal pode ser indeterminado para centros que 

ofertam com capacidade plena e, que incentive o centro de negócio comprador a 

representar de maneira equivocada a função de custo. 

 No longo prazo, o preço de transferência baseado no custo marginal tem restrição na 

avaliação de desempenho, haja vista que resulta em perdas para o centro de negócio vendedor 

e pode prejudicar a motivação que é uma das razões da descentralização. 
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 Kanitz (1977, p. 47), ao se referir ao custo marginal, afirma que: 

O custo marginal pode variar do custo variável-padrão, mas são poucas as empresas 
que realmente podem estimar o custo marginal de seus produtos. Uma das razões, é 
que o custo marginal varia com a escala de produção. Outra, é que este se constitui 
na realidade custos futuros, isto é, o custo que deverá ser incorrido na produção de 
uma unidade adicional. Embora, teoricamente, o uso deste custo seja mais elegante, 
a prática torna este conceito um tanto difícil de ser utilizado. 

 
A utilização desta metodologia é importante quando não existir demanda de mercado 

para produtos intermediários. 

Uma das soluções encontradas para calcular o custo marginal pode ser obtida através 

de um modelo de programação linear ou modelos matemáticos da empresa, chamado de preço 

sombra ou “shadow price”, explicado a seguir. 

 

e) Preço sombra (shadow price) 

 

 Faria (1996, p. 151) afirma que “o sistema de preço de transferência que utiliza 

programação linear ou matemática é requerido quando o centro vendedor possui restrições em 

suas atividades, tal como utilização de recursos escassos e pretende otimizar esta utilização”. 

 O preço sombra é conhecido internacionalmente  como shadow price. Este preço 

identifica o valor de uma unidade de recurso para cada restrição, ou seja, quanto a função 

objetiva (normalmente, lucro) aumentará se for aumentado o lado de cada restrição por 

unidade. 

 Kanitz (1977, p. 49), ao se referir sobre os preços sombra ou shadow price afirma que 

ele é “interpretado como lucratividade adicional que a empresa obteria se a divisão A (ociosa) 

aumentasse a sua capacidade produtiva”. 

 Para Faria (1996, p. 152),  “o grande incoveniente é que a partir do momento em que o 

gestor entender que através da programação linear serão distribuídos lucros para os centros 

com recursos escassos, dificilmente comunicará corretamente sobre a capacidade produtiva de 
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seu centro”. 

 Para Kanitz (1977, p. 49), a programação linear ou matemática  

resolve um grande problema por ocasião da apuração do lucro marginal 
concernente ao custo de se produzir uma unidade adicional, em situações de 
capacidade plena. Como o investimento em equipamentos tem de ser feito em 
grandes escalas, é praticamente impossível apurar o custo relacionado com a 
produção de uma unidade apenas. 
 

 Nota-se que este sistema não é recomendável para as empresas descentralizadas que 

têm a intenção de avaliar o desempenho dos gestores dos centros de negócios. Kanitz (1977, 

p. 50) ressalta que “a crítica que se atribui  ao sistema de transferência, baseada em 

programação linear, é de que esta centraliza novamente o processo decisório”. 

   

2.4.4.3 Preço de transferência negociado 

 

A descentralização por centros de responsabilidade implica que os gestores tenham 

ampla liberdade de atuação sobre as atividades relacionadas, inclusive no que diz respeito a 

negocição do preço de transferência. 

Algumas empresas permitem que os centros de responsabilidade vendedores e 

compradores, quando tem capacidade interna disponível, negociam os preços de transferência 

interna através de decisões tomadas por um comitê ou administração central. 

Garrinson e Noreen (2001) conceituam preço de transferência negociado como um 

preço ajustado entre a divisão que está comprando e a divisão que está vendendo. Esta 

metodologia permite autonomia das divisões e é coerente com o espírito de descentralização, 

além de fornecer aos gestores melhores informações sobre os custos e benefícios potenciais da 

transferência na empresa. Neste caso os gestores envolvidos se reúnem para definir os termos 

e as condições do preço de transferência, que deverá ser aceito pelas partes.  

A negociação requer certa confrontação entre os gestores e, disso pode ocorrer um 
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impacto comportamental negativo, principalmente quando personalidades conflitantes e 

desejosas do poder estiverem negociando. Em função deste fato pode ocorrer o arbitramento 

pela alta administração. Solomons (1976) cita que no momento em que os centros envolvidos 

no processo de precificação de bens e serviços transferidos estiverem em desacordo ou com 

opiniões conflitantes, ocorre o arbitramento pela administração central.  

Livesey (1978, p. 108), ao se referir sobre preços negociados, afirma que: 

um sistema de preços negociados contribuirá claramente para o objetivo de 
fomentar uma atitude comercial. De um lado,  cada centro será encorajado a 
fornecer preços mais lucrativos, o que o mercado exige e, com efeito, a antecipar 
tais exigências; e de outro lado, será animado a obter seus insumos nas melhores 
condições possíveis (levando-se em conta, naturalmente, fatores como 
confiabilidade e continuidade de fornecimento). 
 

A premissa do preço de transferência negociado é o acordo. Do contrário, podem 

decidir  não fazer a transferência, o que poderá ser pernicioso para a companhia. Porém, há 

que se considerar que em alguns casos não há fornecedores externos e que o melhor caminho 

para ambas as divisões é a negociação. 

No preço de transferência negociado, os centros podem pesquisar no mercado o preço 

do produto em questão e compará-lo com os preços internos, ou seja, o centro consumidor 

tem a total liberdade de decidir comprar no mercado ou comprar internamente. Porém, o 

preço de transferência negociado e as decisões de produção, podem refletir nas habilidades 

relativas da negociação de ambas as partes, em vez de considerações econômicas 

(ATKINSON et al., 2000). 

De acordo com Anthony e Govindarajan (2002), deve existir um mecanismo que 

facilite o entendimento para negociar entre as unidades. Se todas as condições mencionadas 

estiverem presentes, um sistema de preços de transferência baseado em preços de mercado 

atende a todos os objetivos mencionados, sem necessidade de interferência da administração 

central.  

A escolha do preço de transferência deverá refletir a lucratividade dos centros de 
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custos e, sobretudo, a obtenção de um melhor resultado para a empresa. Assim, ao escolher 

um modelo deve-se, primeiramente, focalizar se este poderá contribuir para o 

desenvolvimento das atividades da empresa e, segundo, como deverá ser tratado entre os 

centros de custos. 

O  preço de transferência negociado depende  da habilidade do mediador em negociar 

com os gestores dos centros envolvidos, haja vista que podem ter diferentes estilos de gestão, 

diferentes critérios de decisões, horizontes de tempo e percepção da realidade, porém 

possuem alguns atributos comuns. 

  

2.4.4.4 Preço de transferência administrado 

 

O preço de transferência administrado, inevitavelmente, gera subsídios entre os 

centros de responsabilidade, mas pode prover um efeito motivacional negativo se os membros 

de algum centro de responsabilidade acreditarem que a aplicação de tais regras é injusta 

(ATKINSON et al., 2000). 

Em grandes empresas, geralmente as unidades e os diversos ramos de negócios  

negociam preços de transferência entre si. Assim, os preços de transferência não precisam ser 

fixados pela administração central. Uma das razões para isso é que a principal função do 

gerenciamento de linha é estabelecer preços de venda e realizar compras satisfatórias. Outra 

razão é o fato de que elas têm as melhores informações a respeito do mercado e dos custos, 

estando assim mais capacitadas para alcançar preços razoáveis (ANTHONY; 

GOVINDARAJAN, 2002). 

As unidades devem saber as regras básicas das negociações dos preços de 

transferência. Se observadas as regras e existirem fontes externas e mercados, não há 

necessidade de cumprimento de outros procedimentos administrativos. Se as unidades não 



 87
 

entrarem num acordo a respeito do preço, podem comprar ou vender externamente. No 

entanto, há casos em que as unidades são obrigadas a negociar entre elas, sendo que a matriz 

estabelece um conjunto de regras formando os preços de transferência e escolhendo fontes de 

suprimento das unidades da empresa (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002).  

Mesmo com regras específicas, há casos em que as unidades não conseguem chegar a 

um acordo para estabelecer preços de transferência. Para resolver esses conflitos existem 

alguns procedimentos a serem tomados: a responsabilidade de resolver os desacordos é 

atribuída a um único executivo, que anuncia pessoalmente o preço de transferência a ser 

praticado; ou é formada uma comissão para resolver os desacordos sobre preços de 

transferência. De qualquer forma, o impasse a ser resolvido cabe a um alto executivo da 

matriz ou um grupo (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2002). 

Esses desacordos devem ser evitados ao máximo, pois além de tomar tempo das 

gerências e dos executivos da matriz, os preços arbitrados freqüentemente não satisfazem nem 

os compradores, nem os vendedores, sendo ruim para a organização e para os gestores. 

Campiglia e Campiglia ( 1993, p. 41) acreditam que o preço de transferência 

administrado “é utilizado quando não há um preço de mercado preciso para certo 

produto/serviço ou quando há um comprador exclusivo”. 

 

2.4.4.5 Preço de transferência baseado no custo de oportunidade 

 
 
 

Para Horngren (1978, p. 528), o custo de oportunidade “é o sacrifício mensurável da 

rejeição de uma alternativa, e o lucro máximo que poderia ter sido obtido se o bem, serviço ou 

capacidade produtiva tivessem sido aplicados em outro uso opcional”. É importante destacar a 

diferença de custo de oportunidade quando envolve situações de lucro e quando envolve 

situações de custos. 
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Segundo Leininger (1977, p. 249), o custo de oportunidade  em situações de lucro “é a 

diferença entre o lucro se for aplicada a política correta e o lucro resultante da política 

adotada”, enquanto em situações de custos “é a diferença entre o custo incorrido e o custo que 

poderia ter sido incorrido se a política correta tivesse sido adotada”. 

Para Backer e Jacobsen (1984, p. 10), custo de oportunidade “é o custo resultante de 

uma alternativa à qual se tenha renunciado”. 

Santos (1995, p. 11) afirma que o custo de oportunidade “ é a expressão monetária do 

benefício sacrificado por uma entidade por ter investido seus recursos numa alternativa de 

ação ao invés de outra”. 

Martins (2003, p. 234), ao se referir sobre o conceito de custo de oportunidade, afirma 

que: 

o custo de oportunidade é um conceito costumeiramente chamado de “econômico” 
e “não-contábil”, o que em si só explica, mas não justifica, o seu não muito uso em 
Contabilidade Geral ou de Custos. Representa o quanto a empresa sacrificou em 
termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao invés de 
em outra.  
 

As definições coletadas sobre custo de oportunidade procuram associar à remuneração 

sacrificada de uma alternativa em detrimento de outra. A palavra sacrifício é entedida como o 

montante máximo de recursos sacrificados ou o custo dos recuros utilizados por uma 

atividade. 

Santos (1995, p. 174) ressalta que “o conceito de custo de oportunidade tem sido 

utilizado, no campo teórico, pela teoria econômica ao atribuir valores aos recursos utilizados 

por uma empresa. No entanto, sua prática não tem sido estendida aos sistemas operacionais de 

contabilidade de custos”. 

De acordo com Mauro (1991), o preço de transferência baseado no custo de 

oportunidade deveria refletir o possível valor do benefício auferido sendo voltado para 

promoção da eficácia empresarial.   

O custo de oportunidade ocorre quando existem recursos escassos destinados a 
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produção ou comercialização de bens e serviços e, é dependente do grau de competição e da 

ociosidade ou não da capacidade produtiva instalada, refletindo no valor de um recurso e em 

seu melhor uso alternativo. 

O custo de oportunidade, conforme Faria (1996, p. 141), ocorre quando: 

existem recursos escassos para a produção ou comercialização e, é dependente do 
grau de competição, da presença ou não de capacidade ociosa, da materialidade dos 
produtos transferidos, do valor transferido e da interdependência entre os centros 
com relação à demanda e custos. O custo de oportunidade é definido como o valor 
de um recurso em seu melhor uso alternativo.   
 

Faria (1996, p. 141) afirma ainda que “a oportunidade está relacionada à obtenção dos 

maiores resultados possíveis para ambos os centros que negociam, onde, para o centro 

vendedor sejam realizadas as operações mais lucrativas e, para o centro comprador sejam 

apresentadas as condições econômicas mais vantajosas”. 

Para Pereira e Oliveira  (1999, p. 421), o modelo de preço de transferência com base 

no custo de oportunidade é aquele que: “ o valor dos produtos e serviços transacionados entre 

as unidades deveria refletir o valor do benefício possível de ser auferido na melhor alternativa 

econômica de obtenção dos bens e serviços demandados”.  

As definições apresentadas demonstram a importância do ganho entre os centros de 

responsabilidade, ou seja, o preço de transferência deve ser vantajoso para o centro vendedor 

e o centro comprador e para toda a empresa. 

Depreende-se deste capítulo que não existe sistema de preço de transferência adequado 

a todos os propósitos das empresas. Porém,  sem a utilização de preço de transferência, a 

empresa fica impossibilitada de avaliar o desempenho dos centros de responsabilidade e dos 

gestores envolvidos nas transações internas de bens e serviços. 

 
 
 
 
 
 
 



3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

  

A metodologia da pesquisa se apresenta como um processo capaz de construir 

conhecimentos à medida que  atinge a  apropriação dos dados existentes na  realidade. 

Marconi e Lakatos, (2002. p.15) definem a pesquisa como “um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer tratamento científico e se constitui no caminho 

para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.  

Para Lakatos e Marconi (1995. p. 40), “o método é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”.  

Ruiz (2002, p. 138) afirma, em sentido amplo, “que todas as atividades podem ser 

executadas de alguma forma mais segura, mais econômica, mais perfeita. O roteiro desta ação 

mais perfeita é o seu método peculiar, ou melhor, sua técnica”. A palavra método, de acordo 

com Ruiz (2002), significa o traçado das etapas fundamentais da pesquisa e a palavra técnica 

significa os diversos procedimentos ou a utilização dos diversos recursos peculiares a cada 

objeto de pesquisa, dentro das diversas etapas do método. 

No que se refere aos procedimentos na pesquisa científica, pode-se dizer que é a 

maneira como o estudo é conduzido e como os dados são obtidos. Gil (1999, p. 65) destaca 

que “o elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento 

adotado para a coleta de dados”. 

Asti Vera (1983, p. 9) destaca que “a metodologia somente pode oferecer-nos uma 

compreensão de certos métodos e técnicas que provaram seu valor na prática da pesquisa, mas 

de forma alguma nos assegura o êxito da mesma”. 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para elaboração da presente pesquisa. 
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Primeiramente aborda o delineamento da pesquisa. Em seguida define a população e a 

amostra. Na seqüência comenta sobre o instrumento utilizado para coletar os dados. Por 

último, contempla a coleta e análise dos dados, bem como as limitações da pesquisa.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva. Castro (1977, p. 66) 

afirma que,  “quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo dizer que se 

limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, isoladamente, sem que sua 

associação ou interação com as demais sejam examinadas”.  

De acordo com Gil (1999), a pesquisa descritiva procura descrever as características 

de determinada população ou fenômeno e as relações existentes entre suas variáveis. Uma das 

características mais expressivas da pesquisa descritiva está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. 

Andrade (2002) afirma que a pesquisa descritiva leva em consideração a observação 

dos fatos, seu registro, sua análise, sua classificação e interpretação, não sendo possível o 

pesquisador interferir neles. Diante desta afirmação, nota-se que os fenômenos do mundo 

físico e humano são estudados em consonância com os fatos, porém, não sendo manipulados 

pelo pesquisador. 

O estudo descritivo, conforme Triviños (1987), exige do pesquisador delimitação 

exata de técnicas, métodos, modelos e teorias que servirão de orientação quando ocorrer 

coleta e interpretação dos dados, cuja finalidade é conferir validação científica para a 

pesquisa. Da mesma forma a população e amostra precisa ser delimitada, assim como também 

os objetivos, os termos, as variáveis, as hipóteses e tudo o que envolve a pesquisa. 

A realização da pesquisa descritiva está embasada em um levantamento. No que diz 
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respeito à pesquisa do tipo levantamento ou survey, Tripodi, Fellin e Meyer (1981, p. 39) 

destacam que “pesquisas que procuram descrever com exatidão algumas características de 

populações designadas são tipicamente representadas por estudos de survey”. 

Para Gil (1999, p.70), as pesquisas de levantamento: 

se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante 
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 
 

As pesquisas de levantamento geralmente são melhor utilizadas em estudos descritivos 

onde não existe tanta exigência em aprofundar os resultados. Gil (1999) cita que estudos de 

levantamento são úteis em pesquisas de opinião e atitudes, porém em estudos complexos 

referentes a problemas de relações e estruturas sociais é pouco indicado, devido sua pouca 

profundidade sobre os fenômenos ou objetos de análise. 

Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa possui enfoque quali-

quantitativo. Richardson (1999, p. 80) ressalta que “os estudos que empregam uma 

metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema,  analisar 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais”. A abordagem quantitativa, por sua vez,  “caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas 

através de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 

às mais complexas, como coeficiente de correlação” (RICHARDSON, 1999, p. 70).  

A presente pesquisa busca verificar como é feita a valorização das transferências 

internas de produtos nas maiores indústrias do Brasil que possuem estrutura organizacional 

baseada em centros de responsabilidade e que utilizam preço de transferência interno em suas 

operações, considerando-se o faturamento do exercício findo em 31/12/2004, de acordo com a 

Revista Exame Melhores e Maiores do ano de 2005.  Assim, este estudo caracteriza-se como 

sendo de corte seccional (cross-sectional). Babbie (1999) descreve-o como investigação de 
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algum fenômeno no qual se realiza um corte transversal no tempo, onde são feitas análises 

detalhadas, para fundamentar as observações realizadas uma única vez. 

Portanto, o presente estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa do tipo descritiva, 

realizada por meio de levantamento ou survey, com abordagem quali-quantitativa e de corte 

seccional.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Segundo Richardson (1999, p. 103), população “é o conjunto de elementos que 

possuem determinadas características.” Gil (1999) também define população ou universo 

como o conjunto de elementos capaz de possuir determinadas características. População ou 

universo pode ser definido como “conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 41). Para 

Lapponi (1997, p. 8), a população é o “conjunto ou coleção de dados que descreve algum 

fenômeno de nosso interesse”. 

Na presente pesquisa, a população é composta pelas 272 indústrias localizadas no 

Brasil, listadas na Revista Exame Melhores e Maiores do ano de 2005, conforme Apêndice A,  

agrupadas  por segmento industrial, como segue: alimentos, bebidas e fumo (50); automotivo 

(33); confecções e têxteis (6); construção (5); eletroeletrônico (28); farmacêutico, higiene e 

cosméticos (20); material de construção (12); mecânica (6); mineração (7); Papel e celulose 

(10); Plásticos e borrachas (6); química e petroquímica (55) e siderurgia e metalurgia (36).  

Para selecionar as 272 indústrias objeto do estudo, utilizou-se a base de dados da 

Revista Exame Melhores e Maiores, as 500 maiores empresas do Brasil (2005, p. 52). O 

primeiro passo foi identificar o nome da empresa e o setor de atuação, para em seguida 

separar o setor de indústria dos demais setores e agrupá-las por segmento. Esta separação foi 
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realizada digitando o nome de cada indústria em planilha  excel, e posteriormente verificando 

uma a uma os setores em que estas indústrias se enquadram, haja visto que a Revista Exame 

usou como critério de ordem o valor do faturamento e não segmento. 

Após realizada a separação das indústrias por segmento, iniciou-se a fase de 

identificação do endereço eletrônico das indústrias. Acessou-se os sítios das mesmas no 

período de setembro a outubro de 2005 e registrou-se em planilha  excel, quando disponível, o 

endereço eletrônico (e-mail), o número do telefone ou o sítio para enviar mensagens no fale 

conosco. Também foi pesquisado no sítio da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o nome e o endereço eletrônico do diretor de 

relações com investidores e o nome e endereço eletrônico do contador, além de consultar o 

sítio da Associação Nacional de Investidores de Mercado de Capitais (ANIMEC) e 

Associação Brasileira de Analistas de Mercado de Capitais (ABAMEC), para poder enviar o 

questionário (Apêndice B). 

Identificado o endereço eletrônico dessas indústrias, enviou-se, por e-mail, ou pelo 

fale conosco, a todas elas, nos meses de novembro e dezembro de 2005,  a pergunta da 

primeira fase de coleta de dados: “A contabilidade da indústria utiliza preço de transferência 

interno entre os centros de responsabilidade ?” 

As respostas à  pergunta da primeira fase foram tabuladas, separando-se as indústrias 

em dois grupos: (a) as que responderam a pergunta; e (b) as que não responderam a pergunta. 

Para as indústrias que responderam a pergunta, separaram-se as que responderam sim,  que 

utilizam o preço de transferência interno entre os centros de responsabilidade nas suas 

operações (73 indústrias); e as indústrias que responderam não, que não utilizam preço de 

transferência interno entre os centros de responsabilidade nas suas operações (25 indústrias). 

E para as indústrias que não responderam a pergunta da primeira fase (174 indústrias), foi 

enviado e-mail para o diretor de relações com investidores, o contador e mensagem no fale 
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conosco, por mais três vezes. Das 272 indústrias contatadas 98 responderam à pergunta da 

primeira fase e 174 não responderam, ficando estas fora da pesquisa. 

A amostra, para Asti Vera (1983, p. 49), representa “um conjunto de elementos 

selecionados e extraídos de uma população com o objetivo de descobrir alguma característica 

dessa população”. Para Marconi e Lakatos (2002), amostra é um subconjunto da população, 

uma parcela devidamente selecionada do universo para estudo e para pesquisa. 

A amostra é definida por Gil (1999, p. 100) como o “subconjunto do universo ou da 

população, por meio da qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo 

ou população”. Na mesma  linha de pensamento, Sandhusen (1998, p. 130) definiu amostra 

“como uma porção limitada de uma entidade maior”. 

Nesta pesquisa a amostra se caracteriza como  amostragem não probabilística, por 

tipicidade ou intencional, uma vez que não foram utilizadas formas aleatórias para selecionar 

as indústrias participantes da pesquisa. Para Marconi e Lakatos (2002), a característica 

principal da amostragem não probabilística é não fazer uso de formas aleatórias para 

selecionar as amostras, o que não aceita a aplicação de determinadas fórmulas estatísticas.  

Amostragem não probabilística, para Sandhusen (1998, p.131), “é escolhida com base 

em critérios que asseguram que alguns membros da população terão maior probabilidade de 

serem escolhidos do que outros”. Na amostragem por tipicidade ou intencional, Richardson 

(1999) diz que os elementos que formam a amostra relacionam-se de forma intencional 

seguindo as hipóteses formuladas pelo pesquisador. 

Portanto, utilizou-se amostragem não probabilística e por tipicidade ou intencional. 

Para chegar na amostra desta pesquisa, partiu-se do total de 272 indústrias na primeira fase, 

onde se obteve 98 respostas, ou seja, 98 indústrias responderam o questionário da primeira 

fase, representando 36,03 % da amostra total. Das 98 respostas recebidas, 73 empresas 

responderam sim e 25 não. Em seguida enviou-se o questionário para a coleta dos dados da 
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segunda fase (Apêndice B) para as 73 indústrias que responderam sim, obtendo resposta de 38 

indústrias, o que representa 52,06 % das 73 indústrias que responderam sim. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

  

De acordo com Colauto e Beuren (2004, p. 128), “os instrumentos de coleta de dados 

mais abordados pelas ciências sociais no campo da contabilidade [...] são a observação, os 

questionários, as entrevistas, os checklist e a pesquisa documental”. 

Gil (1999, p. 104) afirma que o questionário é “a técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc”.  

Malhotra (2001, p. 274) explica que o questionário “é uma técnica estruturada para 

coleta de dados, que consiste de uma série de perguntas – escritas ou verbais – que um 

entrevistado deve responder”. 

Questionário, segundo Martins e Lintz (2000, p. 50), é definido como “um conjunto 

ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações, que se deseja medir, 

ou descrever”. Os autores descrevem uma relação de características a serem notadas, quando 

se elabora as perguntas do instrumento de pesquisa, conforme segue: 

a) as perguntas precisam ser claras e compreensíveis para os respondentes; 

b) não podem causar desconforto aos respondentes;  

c) devem abordar apenas um aspecto, ou relação lógica, por vez; 

d) não devem induzir à respostas diretas; e 

e) a linguagem utilizada necessita ser adequada em conformidade às características 

dos respondentes. 
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De acordo com Richardson (1999, p. 205), o questionário apresenta vantagens e 

limitações. As principais vantagens são: 

a) permite obter informações de um número de pessoas simultaneamente ou em 

tempo relativamente curto; 

b) permite a abrangência de uma área geográfica ampla, sem ter necessidade de um 

treinamento demorado de pessoal que aplica o questionário; 

c) apresenta uniformidade de uma medição a outra, haja visto que o vocabulário, a 

seqüência das perguntas e as instruções são iguais para todos os respondentes; 

d) o fato do respondente de ter tempo suficiente para responder o questionário pode 

proporcionar respostas mais refletidas que as obtidas em uma primeira 

aproximação com o tema abordado; e 

e) a tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que outros 

instrumentos.   

O questionário, além de apresentar vantagens, também apresenta limitações que 

precisam ser consideradas. Estas limitações, segundo Richardson (1999, p. 205), são as 

seguintes: 

a) o problema da validade da resposta, onde nem sempre é possível ter certeza de que 

a informação proporcionada pelos respondentes corresponde à realidade; e 

b) o problema de confiabilidade, pois as respostas dos indivíduos podem ter variação 

em diferentes períodos de tempo, isto é, as atitudes e opiniões podem variar de 

acordo com a situação emocional do respondente.  

No processo de elaboração de um questionário o principal ponto fraco apontado por 

Malhotra (2001) é a ausência de teoria, ou seja, não existem princípios científicos que 

garantam um  questionário ótimo ou ideal. Assim, o aperfeiçoamento de um questionário 

surge da criatividade e da habilidade do pesquisador. Destaca ainda que é preciso planejar as 
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questões de modo a superar a incapacidade e/ou a má vontade do entrevistado, haja visto que 

algumas vezes, os entrevistados,  mesmo sendo capazes de responder as perguntas podem não 

querer fazê-lo em função do esforço exigido. 

Nesta perspectiva, foram elaborados dois questionários encaminhados às indústrias do 

Brasil.  No questionário da primeira fase foi elaborada apenas uma pergunta com objetivo de 

identificar se as indústrias utilizam ou não o preço de transferência 

O questionário do Apêndice B é composto de 21 questões fechadas, com opção de 

resposta alternativa, relacionadas com o problema da pesquisa e os objetivos geral e 

específicos. 

A primeira  questão está ligada com o primeiro objetivo específico, que é a 

caracterização da empresa quanto à razão social, data de fundação e número de empregados. 

As demais informações, tais como localização, segmento, controle acionário e faturamento, 

foram retiradas da base de dados da Revista Exame Melhores e Maiores de 2005. 

A segunda questão corresponde ao segundo objetivo específico, que é a identificação 

do perfil dos respondentes como nome completo, função, tempo em que atua na função, 

gênero, formação acadêmica e pós-graduação. 

As questões 3.1 a 3.8 são referentes ao terceiro objetivo específico, que procura 

averiguar os métodos utilizados para determinar os preços de transferências utilizados nas 

indústrias pesquisadas: preço de transferência baseado no mercado, baseado em custos, 

negociado, administrado ou outra forma. Identifica também as decisões que predomina nas 

indústrias pesquisadas e a autonomia de gestão. 

As questões 3.9 a 3.14 são referentes ao quarto objetivo específico, que busca verificar 

se as indústrias pesquisadas tendem a adotar os mesmos critérios para valorização das 

transferências de produtos entre os centros de responsabilidade. Nestas questões foram 

abordadas as análises das vantagens dos diversos métodos de preços de transferência,  
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aplicação do melhor para a empresa, preocupação em relação aos métodos adotados por 

outras indústrias do mesmo segmento, problemas e soluções mais freqüentes encontrados na 

aplicação do preço de transferência, assim como também o método de preço de transferência 

adotado pelos concorrentes, nível de importância das premissas que servem para fundamentar 

o preço de transferência e se os empregados são treinados e possuem  habilidades para aceitar 

a responsabildiade da tomada de decisão sobre o preço de transferência. 

As questões 3.15 a 3.21 correspondem ao quinto objetivo específico, que procura 

investigar como essas indústrias utilizam o preço de transferência na apuração do resultado e 

avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade. Estas questões abordam o 

resultado econômico-financeiro (lucro ou prejuízo), formas de avaliação do desempenho dos 

gestores considerando metas atingidas de forma consolidada e individualizada, utilização do 

preço de transferência para controle e gerenciamento do resultado de cada divisão, grau de 

importância das características de avaliação de desempenho na percepção individual e na 

percepção da empresa, entre outros. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

Instrumento de coleta de dados para Mattar (1999, p.220) “é um documento através do 

qual as perguntas e questões são apresentadas aos respondentes e onde são registradas as 

respostas e dados obtidos”. Para coletar os dados junto às indústrias que utilizam preço de 

transferência interna entre os centros de responsabilidade utilizou-se de questionários. 

Para elaborar o questionário (apêndice B), principal instrumento de coleta de dados, o 

pesquisador adaptou os modelos de Mastella (2005) e Walter, Witte, Domingues e Tontini 

(2005), assim como também as características infra-empreendedoras dos gestores de Dornelas 

(2003).  
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Para as indústrias que responderam que utilizam o preço de transferência interno entre 

os centros de responsabilidade nas suas operações (73 indústrias) enviou-se o questionário do 

Apêndice B nos meses de janeiro a junho de 2006. Foi feito contato telefônico com as 

empresas que responderam sim, com o objetivo de sensibilizá-los a responder o questionário 

enviado por e-mail e agilizar o retorno das respostas.  

   

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Gil (2002, p. 146), o processo de análise dos dados tem como objetivo “organizar 

e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação”.  

Kerlinger (1980, p. 353) conceitua o processo de análise de dados como “a  

categorização, manipulação e sumarização de dados”. De acordo com este conceito, o 

pesquisador trabalha com grande quantidade de dados brutos, convertendo-os em dados 

interpretáveis e mensuráveis, de modo que características de situações, acontecimentos  e de 

pessoas possam ser descritas de forma resumida e as relações entre as diversas variáveis 

possam ser estudadas e interpretadas. 

No caso da pesquisa do tipo levantamento, Gil (2002, p. 125) afirma que “o processo 

de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação das respostas, tabulação 

dos dados e cálculos estatísticos”. Além disso, ressalta que em todos os levantamentos, na 

análise de dados, há necessidade de cálculos estatísticos como porcentagens, médias, 

correlações etc. 

É importante ressaltar que a análise dos dados deve dar-se de forma sistematizada, de 

maneira que se consiga sumariar os dados coletados e transformá-los em informações que 

amparem um raciocínio conclusivo sobre o problema proposto (COLAUTO; BEUREN, 2004, 
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p. 136). 

Freitas e Moscarola (2000) mencionam que as técnicas de análise de dados mostram 

que é viável com o auxílio de ferramental estatístico adequado, levantar dados quantitativos e 

qualitativos e explorar informações consistentes que possam trazer respostas úteis a muitos 

questionamentos que surgem diariamente em uma empresa e mesmo no trabalho do 

profissional de pesquisa. 

Segundo Gil (2002, p. 163), a análise dos dados “envolve a descrição dos 

procedimentos a serem adotados tanto para análise quantitativa (p. ex.: testes de hipótese, 

testes de correlação) quanto para a análise qualitativa (p. ex.: análise de conteúdo, análise de 

discurso)”. 

Colauto e Beuren (2004, p. 137) afirmam que  “o processo de análise de dados varia 

em função do plano estabelecido para a pesquisa, o qual é dividido nas categorias: análise de 

conteúdo, análise descritiva e análise documental”. 

O presente trabalho fez uso da estatística descritiva para analisar os dados, com 

utilização de tabelas de freqüência e análise de conglomerados (Cluster Analysis). A análise 

descritiva, segundo Contandriopoulos et al. (1994), é utilizada para relatar o comportamento 

de uma variável em uma população ou no interior de uma subpopulação, utilizando 

instrumentos disponibilizados pela estatística para analisar os dados. 

 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Diante da amplitude do tema, este estudo apresenta limitações no que se refere às 

respostas dos questionários e as informações ali contidas, pois, estes dados não são publicados 

pelas indústrias e não são dados oficiais validados por empresas de auditores independentes 

ou mesmo auditoria interna.   
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Neste trabalho procurou-se associar o preço de transferência interno e sua interferência 

na apuração do resultado e avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade e 

particularmente dos gestores. Assim, as relações de causa e efeito não foram contempladas 

nesta pesquisa, mas apenas a relação comparativa existente entre as variáveis preço de 

transferência interno, apuração de resultado e avaliação de desempenho nas indústrias 

pesquisadas. 

Os resultados encontrados não podem ser generalizados, pois, não se pode garantir que 

as observações realizadas sejam suficientes para cobrir todos os pontos relevantes, requeridos 

em estudos desta natureza. Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) ressaltam que o poder de 

generalização descritiva e a validade das conclusões são bastante limitados em um estudo 

descritivo. 

Apesar das limitações deste trabalho, o tema pesquisado é relevante, e não invalida os 

resultados obtidos, haja vista que o trabalho tem como objetivo geral verificar o método de 

valorização das transferências internas de produtos em indústrias que possuem estrutura 

organizacional baseada em centros de responsabilidade. 

 
 



4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DADOS 

 

Este capítulo contém a descrição e análise dos dados coletados. Primeiramente, aborda 

as características das empresas pesquisadas, de forma geral, localização, tipo de empresa, 

composição acionária, setor de atuação, faturamento anual e número de empregados. 

Posteriormente, analisa o perfil dos respondentes do instrumento da pesquisa. Depois aborda 

os dados coletados por meio do questionário, de acordo com os objetivos geral e específicos 

desta pesquisa.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PESQUISADAS 

 

O primeiro objetivo específico deste estudo é caracterizar as indústrias participantes da 

pesquisa quanto à razão social, data de fundação,  localização, segmento, controle acionário, 

faturamento e número de empregados.  

No Quadro 2 apresenta-se a relação das indústrias participantes da pesquisa, separadas 

por segmento, de acordo com a Revista Exame Melhores e Maiores de 2005. 

Item Nome da Empresa Segmento de atuação 
1 Aurora  Alimentos, Bebidas e Fumo 
2 Batavo Alimentos, Bebidas e Fumo 
3 Bunge  Alimentos, Bebidas e Fumo 
4 Garoto  Alimentos, Bebidas e Fumo 
5 Nova América  Alimentos, Bebidas e Fumo 
6 Perdigão Alimentos, Bebidas e Fumo 
7 Sadia  Alimentos, Bebidas e Fumo 
8 Souza Cruz  Alimentos, Bebidas e Fumo 
9 Volvo do Brasil Automotivo 

10 Grendene Confecções e Têxteis 
11 Santista Têxtil Confecções e Têxteis 
12 Camargo Correa Construção 
13 Construtora Odebrecht Construção 
14 Multibrás Eletroeletrônico 
15 Cimento Cauê Material de Construção 
16 Eucatex Material de Construção 
17 Tigre Material de Construção 
18 Embraco Mecânica 
19 Weg Mecânica 
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20 Magnesita Mineração 
21 Mbr Mineração 
22 Aracruz Celulose Papel e Celulose 
23 Rigesa Papel e Celulose 
24 Ripasa Papel e Celulose 
25 Suzano Papel e Celulose Papel e Celulose 
26 Braskem Química e Petroquímica 
27 Bunge Fertilizantes Química e Petroquímica 
28 Carbocloro Química e Petroquímica 
29 Cia Petrolífera Marlim Química e Petroquímica 
30 Copesul Química e Petroquímica 
31 Deten Química Química e Petroquímica 
32 Novamarlim Petróleo Química e Petroquímica 
33 Politeno Química e Petroquímica 
34 Petrobrás Química e Petroquímica 
35 Petroquímica Triunfo Química e Petroquímica 
36 Petroquímica União Química e Petroquímica 
37 Petroflex Química e Petroquímica 
38 Unipar Química e Petroquímica 

 

Quadro 2 – Relação das indústrias participantes da pesquisa  
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70). 

 

Das 73 indústrias que responderam sim no questionário da primeira fase, 38 delas,  

que representa 52,06 %,  responderam o questionário da segunda fase (Apêndice B). Das 38 

respostas recebidas 13 são do segmento de química e petroquímica; 8 são do segmento de 

alimentos, bebidas e fumo; 4 são do segmento de papel e celulose; e 13 são de outros 

segmentos. Nota-se grande concentração no setor de química e petroquímica. As indústrias 

que não responderam o questionário da primeira fase e ou da segunda fase ficaram fora da 

pesquisa. 

 

a) Indústrias participantes da pesquisa 

 

 As principais informações  sobre caracterização destas indústrias, no que se refere ao 

primeiro objetivo específico, foram retiradas do questionário da segunda fase e da Revista 

Exame Melhores e Maiores de 2005. No Quadro 3 apresenta-se a relação das indústrias 

participantes da pesquisa considerando o período de fundação, razão social e suas respectivas 
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datas de constituição. 

Período de 
Fundação Razão Social Data de Constituição 

1900 a 1930 Souza Cruz S/A 1903 
 Bunge Fertilizantes 1905 
 Santista Têxtil S/A 1907 
 Chocolates Garoto S/A 29 de Agosto de 1929 

1931 a 1960 Perdigão Agroindustrial S/A Agosto de 1934 
 Magnesita S/A Julho de 1940 
 MBR - Minerações Brasileiras Reunidas S/A 1940 
 Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda 1942 
 Construtora Odebrecht 1944 
 Sadia S/A 1944 
 Tigre S/A – Tubos e Conexões 1946 
 Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A 24 de Setembro de 1948 
 Eucatex S/A Indústria e Comércio Setembro de 1951 
 Nova América S/A Alimentos 12 de Junho de 1951 
 Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A 1952 
 Carbocloro S/A Indústrias Químicas 24 de junho de 1960 
 Ripasa S/A Celulose e Papel 1960 

1961 a 1990 Weg Indústrias S/A 16 de Setembro de 1961 
 Frigorífico Batávia S/A 1961 
 Petroflex Ind e Com S/A 1962 
 Camargo Corrêa Cimento S/A 12 de outubro de 1968 
 Petroquímica União S/A 1968 
 Aurora Coop. Central Oeste Catarinense 29 de Abril de 1969 
 Unipar – União de Indústrias Petroquímicas S/A 1969 
 Embraco - Emp. Brasileira de Compressores S/A 10 de Março de 1971 
 Grendene  S/A 25 de Fevereiro de 1971 
 Bunge Alimentos S/A 25 de Janeiro de 1972 
 Aracruz Celulose S/A Abril de 1972 
 Cimento Cauê S/A 1974 
 Politeno Ind e Com. S/A 30 de setembro de 1974 
 Copesul – Cia Petroquímica do Sul 1975 
 Volvo do Brasil Veículos Ltda 23 de outubro de 1977 
 Petroquímica Triunfo S/A 10 de Julho de 1979 
 Deten Química S/A 1981 
 Novamarlim Petróleo S/A 1984 
 Cia Petrolífera Marlim S/A 1984 

1991 a 2005 Multibrás S/A Eletrodomésticos 1994 
 Braskem S/A 16 de Agosto de 2002 

Quadro 3 – Relação das indústrias por razão social e data de constituição 
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70). 

 
 

Das 38 indústrias pesquisadas, 4 indústrias, 10,53 %, foram constituídas entre os anos 

de 1900 a 1930; 13 indústrias, 34,21 %, foram constituídas entre os anos de 1931 a 1960; 19 

indústrias, 50,00 %, foram constituídas entre os anos de 1961 a 1990, e 2 indústrias, 5,26 %, 

foram constituídas  entre os anos de 1991 a 2005. Nota-se que a maioria das indústrias 
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pesquisadas foi constituída entre os anos de 1900 a 1970, demonstrando sua longevidade e sua 

importância para a economia brasileira. A indústria mais antiga, que participou da pesquisa 

foi a Souza Cruz S/A, constituída em 1903, e a indústria mais nova foi a Braskem S/A, 

constituída em 16 de agosto de 2002. 

 

b) Localização das indústrias participantes da pesquisa 
 

  

Identificou-se também a localização geográfica das indústrias participantes da 

pesquisa, por Estado. A Tabela 1 mostra a localização das indústrias objeto da pesquisa. 

Tabela 1 – Localização das indústrias pesquisadas 
Localização Nº de empresas  % 
São Paulo 12 31,58 
Rio de Janeiro 8 21,06 
Santa Catarina 6 15,79 
Bahia 4 10,53 
Espírito Santo 2 5,26 
Paraná 2 5,26 
Rio Grande do Sul 2 5,26 
Ceará 1 2,63 
Minas Gerais 1 2,63 
TOTAL 38 100,00 
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70). 
 
 

Observa-se que 31,58 % das indústrias estão localizadas no Estado de São Paulo;     

21,06 % no Estado do Rio de Janeiro; 15,79 % no Estado de Santa Catarina; 10,53 % no 

Estado da Bahia; 5,26 % no Estado do Espírito Santo; 5,26 % no Estado do Paraná; e 5,26 % 

no Estado do Rio Grande do Sul. No Ceará e Minas Gerais, constatou-se uma indústria em 

cada Estado. 

No total, 68,43 % das indústrias pesquisadas estão localizadas nos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e nenhuma indústria envolvida na pesquisa está 

instalada em Estado da região centro-oeste do Brasil. 
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c) Segmento das indústrias participantes da pesquisa 
 

 

No levantamento de dados também se identificou as indústrias participantes da 

pesquisa quanto ao segmento de atuação, cujo objetivo é verificar se os diversos segmentos e 

ou conglomerados utilizam os mesmos conceitos de preço de transferência interna. A Tabela 

2 apresenta as indústrias pesquisadas por segmento. 

Tabela 2 – Segmento das indústrias pesquisadas 
Segmento Nº de empresas  % 
Química e petroquímica 13 34,21 
Alimentos, bebidas e fumo 8 21,06 
Papel e Celulose 4 10,53 
Material de construção 3 7,90 
Confecções e têxteis 2 5,26 
Mecânica 2 5,26 
Mineração 2 5,26 
Construções 2 5,26 
Automotivo 1 2,63 
Eletroeletrônico 1 2,63 
TOTAL 38 100,00 
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70).   
 

 

Das 38 indústrias pesquisadas, 34,21 %  pertencem ao segmento de química e 

petroquímica; 21,06 % pertencem ao segmento de alimentos, bebida e fumo; 10,53 % 

pertencem ao segmento papel e celulose; 7,90 % pertencem ao segmento de material de 

construção;  8 indústrias pertencem ao segmento de confecções e têxteis, segmento de 

mecânica, segmento de construções. As outras 2 indústrias pertencem ao segmento 

automotivo e segmento eletroeletrônico, respectivamente. 

 
 
d) Controle acionário das indústrias participantes da pesquisa  

 
 

O controle acionário das indústrias pesquisadas foi levantado para mostrar a origem do 

capital destas indústrias. A Tabela 3 apresenta a origem do controle acionário das 38 

indústrias. 
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Tabela 3 – Controle acionário das indústrias pesquisadas 
Controle acionário Nº de empresas  % 
Brasil 29 76,32 
Estados Unidos da América 3 7,90 
Bermudas 2 5,26 
Espanha 1 2,63 
Inglaterra 1 2,63 
Suíça 1 2,63 
Suécia 1 2,63 
TOTAL 38 100,00 
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70). 

 

Verifica-se que 76,32 % das empresas pesquisadas possuem controle acionário 

brasileiro; 7,90 % possuem controle acionário americano; 5,26 % possuem controle acionário 

bermudense. As demais indústrias, uma possui controle acionário espanhol, uma controle 

acionário inglês, uma controle acionário suíço e uma controle acionário sueco. 

 

e) Faturamento em milhões de reais das indústrias participantes da pesquisa 

 

Na Tabela 4 apresenta-se o faturamento bruto em mil reais  das indústrias participantes 

da pesquisa referente ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004. Os valores monetários em reais 

foram retirados  da Revista Exame Melhores e Maiores de 2005. 

Tabela 4 – Faturamento bruto das indústrias pesquisadas em mil de reais 
Faturamento (R$ mil) Nº de empresas  % 
De                         000  a  3.000.000 26 68,42 
De               3.000.001  a  6.000.000 5 13,17 
De               6.000.001 a   9.000.000 4 10,52 
De               9.000.001 a 12.000.000 0 0,00 
De             12.000.001 a 15.000.000 2 5,26 
Acima de 15.000.001 1 2,63 
TOTAL 38 100,00 
Fonte: dados da Revista Exame (2005, p. 52-70). 

 

 Em se tratando do faturamento bruto das indústrias pesquisadas, percebe-se uma 

concentração de 68,42 % das indústrias com faturamento anual de até R$ 3.000.000 mil, 

representando 26 indústrias; As demais indústrias participantes da pesquisa, 5 estão na faixa 



 109
 

de faturamento entre R$ 3.000.001 a R$ 6.000.000 mil; 4 estão na faixa de faturamento de  R$ 

6.000.001 a R$ 9.000.000; 2 estão na faixa de faturamento de R$ 12.000.001 a R$ 

15.000.000; e apenas 1 indústria está na faixa de faturamento acima de R$ 15.000.001 mil. 

 

f) Número de empregados das indústrias participantes da pesquisa 

 

A Tabela 5 apresenta o número de empregados das indústrias pesquisadas, o que 

permite conhecer as oportunidades de trabalho que estas indústrias geram, além de contribuir 

para o desenvolvimento da economia regional, nacional e internacional. 

Tabela 5 – Número de empregados das indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nota-se que 36,84 % das indústrias pesquisada têm entre 1.000 a 5.000 empregados; 

31,58 %  têm de 0 a 1.000 empregados; 15,78 % têm de 5.001 a 10.000 empregados; 13,17 % 

têm acima de 20.001 empregados;  e apenas 1 indústria, 2,63 %, tem entre 10.001 a 15.000 

empregados. Nota-se no geral, que a maioria das indústrias pesquisadas situa-se na faixa de 0 

a 10.000 empregados, representando 84,20 %. 

 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 
 

Nesta seção, visando atender o segundo objetivo específico deste trabalho, descrevem-

se as características dos respondentes das indústrias participantes da pesquisa, com destaque 

Número de empregados Nº de empresas  % 
De            0  a    1.000 12 31,58 
De     1.001  a    5.000 14 36,84 
De     5.001  a  10.000 6 15,78 
De   10.001 a   15.000 1 2,63 
De   15.001 a   20.000 0 0,00 
Acima de         20.001 5 13,17 

TOTAL 38 100,00 
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para função, tempo em que atuam na função, gênero, formação acadêmica e pós-graduação. 

 

a) Função dos respondentes da pesquisa 
 

 

Na Tabela 6 mostra-se as funções que exercem os profissionais que responderam o 

questionário nas empresas pesquisadas. 

Tabela 6 – Função exercida pelos respondentes nas indústrias pesquisada 
Função exercida Nº de profissionais % 

Coordenador de preços internos 7 18,43 
Gerente de departamento tributário 5 13,16 
Contador 4 10,53 
Gerente relações com investidores 3 7,90 
Analista Financeiro 3 7,90 
Analista de Planejamento 2 5,26 
Assistente de controladoria 2 5,26 
Coordenador de Custos e informações gerenciais 2 5,26 
Gerente de contabilidade 2 5,26 
Gerente de apuração de resultado 1 2,63 
Gerente de operações contábeis 1 2,63 
Diretor mercado externo 1 2,63 
Coordenador da área fiscal 1 2,63 
Gerente Contábil 1 2,63 
Gerente geral de controladoria 1 2,63 
Contador geral 1 2,63 
Gerente contabilidade de custos e orçamentos 1 2,63 
TOTAL 38 100,00 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

Verifica-se que 81,57 % dos 38 profissionais que participaram da pesquisa 

desempenham atividades que estão ligadas diretamente com áreas da contabilidade, 

controladoria, financeiro e planejamento tributário, enquanto 10,53 % dos respondentes 

desempenham atividades de diretor de mercado externo e gerente de relações com 

investidores.  

Portanto, com os dados apresentados, supõe-se que os respondentes estão qualificados 

e tem conhecimento para poder responder o questionário  sobre preço de transferência interna. 
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b) Tempo de atuação na função dos participantes da pesquisa 

 

O tempo de atuação na função tem por finalidade identificar a experiência profissional 

do respondente e também o período que está exercendo a função nas indústrias pesquisadas. A 

Tabela 7 mostra o tempo de atuação na função dos respondentes desta pesquisa. 

Tabela 7 – Tempo de atuação na função dos respondentes das indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Os resultados mostram que 28,95 % dos respondentes estão classificados na faixa 

acima de 10 anos; 26,32 % estão classificados na faixa de 1 a 2 anos; 23,68 % estão 

classificados na faixa de 2 a 5 anos;  e 21,05 % estão classificados na faixa de 5 a 10 anos. 

 Nota-se que 50 % dos participantes da pesquisa estão classificados na faixa de 5 a 10 

anos e acima de 10 anos. Um dado interessante é que os profissionais mais antigos são da área 

contábil e da área tributária, apresentando baixa rotatividade. 

 

c) Gênero dos participantes da pesquisa 

 

No que se refere ao gênero dos participantes da pesquisa, identificou-se a quantidade 

de homens e mulheres que responderam o questionário sobre preço de transferência e que 

atuam nas indústrias pesquisadas, conforme evidenciação apresentada no Gráfico 1. 

Tempo de atuação na função Nº de profissionais  % 
De           1  -  2 anos 10 26,32 
De           2  -  5 anos 9 23,68 
De           5  -  10 anos 8 21,05 
Acima de        10 anos 11 28,95 

TOTAL 38 100,00 
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Gênero dos respondentes da pesquisa

74%

26%

Homens
Mulheres

 
Gráfico 1 – Gênero dos respondentes da pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa.    

 

A pesquisa demonstrou que em relação ao gênero, a maioria, 74 % dos respondentes, 

são homens e 26 % dos respondentes são mulheres.  

 

d) Formação acadêmica e pós-graduação dos participantes da pesquisa. 
 

 

A formação acadêmica dos participantes da pesquisa tem por objetivo identificar a 

área de formação do respondente. No Gráfico 2 apresenta-se a formação acadêmica dos 

respondentes em nível de graduação. 

66%

34% Graduação em Ciências
Contábeis
Graduação em
Administração

 
Gráfico 2 – Formação acadêmica  respondentes da pesquisa nível de graduação 
Fonte: dados da pesquisa.    
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De acordo com a coleta de dados, 25 são graduados em ciências contábeis, que 

representa 66 % do total, e 13 graduados em administração, que representa 34 % do total.  

Nota-se que todos os respondentes possuem curso superior na área de atuação 

profissional. Observa-se também pelos dados apresentados que a formação acadêmica está 

diretamente relacionada com a função que exercem os participantes da pesquisa. 

No Gráfico 3 apresenta-se a formação acadêmica dos respondentes em nível de pós-

graduação. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Especialização
Lato Sensu

MBA Mestrado Não Possui

 
Gráfico 3 – Formação dos respondentes da pesquisa em nível de pós-graduação 
Fonte: dados da pesquisa.   

 

A pesquisa demonstrou que dos 38 participantes da pesquisa, 12  possuem 

especialização Lato Sensu; 15 possuem Master of Business Administration - MBA; 5 possuem 

mestrado acadêmico; e 6 não possuem nenhum tipo de pós-graduação. No geral,  32 

participantes, que representa 84,21 %, possuem especialização Lato Sensu, MBA e mestrado 

acadêmico.   

Para os que freqüentaram cursos de pós-graduação, a Tabela 8 mostra a relação dos 

cursos de Pós-Graduação freqüentados  pelos participantes da pesquisa. 
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Tabela 8 – Relação dos cursos pós-graduação dos participantes da pesquisa 
Tipo de pós-graduação Nº de profissionais % 

MBA em finanças e controladoria 7 17,95 
MBA em gestão empresarial – IBMEC-RJ 7 17,95 
Especialização em Contabilidade Gerencial e Gestão de Custos 2 5,13 
MBA em gestão empresarial - FGV 2 5,13 
MBA em controladoria e auditoria 2 5,13 
Mestrado em relações econômicas e sociais internacionais 2 5,13 
Mestrado – UFRJ 2 5,14 
Administração financeira 2 5,14 
Especialização em agronegócio 2 5,14 
Mestrado em administração - logística 1 2,56 
Master in Business Administration - MBA 1 2,56 
MBA em gestão de negócios 1 2,56 
Especialização em Auditoria e Custos 1 2,56 
Especialização em Planejamento Tributário e Controladoria 1 2,56 
Especialização em gestão estratégica de custos 1 2,56 
Especialização em gestão contábil 1 2,56 
Especialização em administração 1 2,56 
Especialização em controladoria 1 2,56 
Especialização em contabilidade e direito do estado 1 2,56 
Especialização em gestão empresarial 1 2,56 
TOTAL 39 100,00 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Constataram-se 39 cursos para os 32 profissionais com esta titulação. Observou-se 

também que 7 profissionais  possuem dois cursos de pós-graduação e 18 profissionais 

possuem um curso. 

Os dados da pesquisa revelam que 12,83 % dos participantes da pesquisa que 

freqüentaram curso de pós-graduação têm mestrado, 51,28 % possuem MBA e  35,89 % 

possuem  especialização na área de atuação profissional.  

Estas informações são relevantes e mostram a preocupação destes profissionais em 

buscar novos conhecimentos. Além de estarem constantemente se atualizando para enfrentar o 

mercado de trabalho, demonstram sua qualificação para responder as perguntas da pesquisa.  

 

4.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

Em relação ao terceiro objetivo específico  deste estudo, consideraram-se as questões 
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3.1 a 3.8 do questionário (Apêndice B). Identificaram o estilo de decisões, se centralizada ou 

descentralizada; autonomia dos gestores em relação a preços de transferência, administração 

orçamentária, aprovação de investimentos e aprovação de gastos e averiguação; e  métodos 

utilizados para determinar o preço de transferência.   

 

4.3.1 Descentralização da gestão nas indústrias pesquisadas 

 

Neste item analisaram-se as questões 3.1, que se refere à predominância das decisões 

nas indústrias pesquisadas,  e  3.2,  que identifica a autonomia dos gestores frente aos aspectos 

de gestão relacionados às unidades de negócios e áreas de responsabilidade. 

Na Tabela 9 mostra-se o resultado da pesquisa referente à predominância das decisões 

nas maiores indústrias brasileiras, se centralizadas ou descentralizadas. 

  Tabela 9 – Predominância dos tipos de decisões nas indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa.   

 

Referente à predominância das decisões, o resultado apresentado na Tabela 9 

demonstra que das 38 indústrias pesquisadas, 13 adotam decisões corporativas centralizadas, 

representando 34,21 %; 24 indústrias adotam decisões descentralizadas, representando 63,16 

%; e uma indústria adota outra forma de decisão, identificada como mista, isto é, utiliza 

decisões centralizadas e descentralizadas.  

Nota-se que a maioria das indústrias pesquisadas adota decisões descentralizadas, 

vindo ao encontro aos conceitos dos descentralização descritos no referencial teórico.  

Tipo de decisão Nº de indústrias   % 
Decisão centralizada (corporativa) 13 34,21 
Decisão descentralizada 24 63,16 
Outra forma de decisão - mista 1 2,63 

TOTAL 38 100,00 
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4.3.2 Autonomia de gestão nas unidades de negócios e centros de responsabilidade. 

 
 

A  questão 3.2, busca identificar qual a autonomia (extrema, muita, razoável, pouca e 

nenhuma) que os gestores das unidades de negócios e centros de responsabilidade têm em 

relação a preço de transferência, administração orçamentária, aprovação de investimento e 

aprovação de gastos.  

A Tabela 10 mostra as respostas que cada indústria assinalou na questão 3.2, referente 

a autonomia de gestão que existe em cada empresa, considerando os aspectos de gestão, 

unidades de negócios, que se relacionam com o mercado através de filais estabelecidas em 

localidades diferentes  e os centros de responsabilidade que se relacionam internamente, 

através da realização de transferências de produtos e serviços dentro de uma mesma filiais, 

porém entre centros de responsabilidade diferentes. 

Tabela 10 – Autonomia dos aspectos de gestão nas indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa.   

 

Para as unidades de negócios, que se relacionam com o mercado, a administração 

orçamentária representa a maior média ponderada, 3,97, indicando autonomia de razoável 

para muita; em segundo lugar ficou a aprovação de gastos com 3,50 de média (razoável para 

muita); em terceiro lugar ficou a aprovação de investimentos com 3,29 de média (razoável 
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para muita); e por último o preço de transferência que apresentou a menor média, 2,61, 

indicando de pouco para razoável autonomia.  

Para os centros de responsabilidade, que se relacionam internamente,  nota-se que a 

administração orçamentária também representou a maior média, 3,95, indicando muita 

autonomia para este item; em segundo lugar ficou a aprovação de gastos, com 3,63 de média 

(razoável para muita ); em terceiro lugar ficou a aprovação de investimentos, com 3,47 de 

média (razoável para muita); e por fim o preço de transferência que ficou com a menor média, 

3,05, indicando autonomia razoável.  

A autonomia dos aspectos de gestão, envolvendo preços de transferência, 

administração orçamentária, aprovação de investimentos e aprovação de gastos relacionadas 

às unidades de negócios e centros de responsabilidade, cujos resultados foram apresentados na 

Tabela 10, podem ser comparados com a predominância dos tipos de decisões, cujos 

resultados foram evidenciados na Tabela 9. 

Em relação a esta comparação, nota-se na Tabela 9 que 63,16 % das indústrias 

pesquisadas adotam decisões descentralizadas. Porém, na Tabela 10 percebe-se que a 

autonomia das decisões, sob o enfoque das unidades de negócios, estão voltadas em primeiro 

lugar para a administração orçamentária, em que 30 indústrias, 78,94 %, das 38 indústrias que 

participaram da pesquisa, afirmaram que possuem muita autonomia para este item, enquanto o 

preço de transferência, mesmo em empresas descentralizadas, tem pouca a razoável 

autonomia. 

Por outro lado, a Tabela 10  também apresenta a autonomia das decisões, sob o 

enfoque dos centros de responsabilidade, em que 26 indústrias, 68,42 %, das 38 indústrias que 

participaram da pesquisa, afirmaram que possuem muita autonomia para este item, enquanto o 

preço de transferência, mesmo em empresas descentralizadas, razoável autonomia. 

Dos itens pesquisados na Tabela 10, nota-se no geral, quando analisadas as médias 
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ponderadas, que os aspectos de gestão sob o enfoque das unidades de negócios possui 

autonomia razoável; e sob o enfoque dos centros de responsabilidade possui autonomia 

razoável para muita. 

 

4.3.3 Foco e finalidade da definição do preço de transferência. 

 

Neste item foram realizadas as análises das questões 3.3 e 3.4 do questionário, que se 

referem ao foco e finalidade para determinar o preço de transferência. 

 

a) Foco da definição do preço de transferência. 
 

 

Na Tabela 11 analisou-se a questão 3.3, que focaliza o parâmetro da definição do 

preço de transferência em cada indústria pesquisada. 

Tabela 11 – Foco da definição do preço de transferência nas indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

O preço de transferência em 52,63 % das indústrias brasileiras é definido para toda a 

empresa, em 34,21 % é definido para cada centro de responsabilidade e em 7,90 % é definido 

para cada filial individualmente.  

Este resultado mostra discrepância com a teoria descrita nesta pesquisa em relação a 

estrutura organizacional, processo decisório, descentralização da gestão e divisionalização da 

empresa. O resultado apresentado na Tabela 11 apresenta o preço de transferência para toda a 

Definição do preço de transferência por: Nº de indústrias   % 
Produto ou matéria-prima para cada centro de 
responsabilidade 13 34,21 
Produto ou matéria-prima para cada filial 
individualmente 3 7,90 
Produto ou matéria-prima para toda a empresa 20 52,63 
Outra forma (relatórios globais da organização) 2 5,26 

TOTAL 38 100,00 
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empresa ao invés de considerar as unidades de negócios e ou centros de responsabilidade, 

contrariando os conceitos teóricos estudados.  

 

b) Finalidade da fixação do preço de transferência. 

 

Na Tabela 12 analisou-se a questão 3.4 do questionário, que trata da finalidade da 

fixação do preço de transferência, se apenas como determinação legal (Lei nº 9.430/96), 

avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade ou outra finalidade. 

  Tabela 12 – Finalidade da fixação do preço de transferência nas indústrias pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação à fixação do preço de transferência, o resultado da pesquisa evidenciou 

que 52,63 % das indústrias pesquisadas utilizam o preço de transferência apenas para 

cumprimento de determinação legal (Lei nº 9.430/96);  e 47,37 % como instrumento de 

avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade. Portanto, menos da metade se 

utiliza do preço de transferência como instrumento de avaliação de desempenho dos centros 

de responsabilidade.  

 

4.3.4 Métodos para determinação do preço de transferência 

 

Neste item foram realizadas as análises das questões 3.5 e 3.8 do questionário, que se 

referem aos métodos adotados pelas indústrias para determinar o preço de transferência. 

Finalidade da fixação do preço de transferência Nº de indústrias   % 
Apenas para cumprimento de determinação legal (Lei 
nº 9.430/1996) 20 52,63 
Como instrumento de avaliação de desempenho dos 
centros de responsabilidade 18 47,37 
Outra finalidade 0 0,00 

TOTAL 38 100,00 
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Na Tabela 13 analisaram-se as questões relacionadas com os métodos adotados pelas 

indústrias para determinar o preço de transferência, baseados no mercado, em custos, 

negociado, administrado e outro. 

Tabela 13 – Método adotado pelas indústrias para determinar o preço de transferência  

Fonte: dados da pesquisa.  

 

No que se refere ao método para determinar o preço de transferência, sob o enfoque 

gerencial, das 38 indústrias participantes da pesquisa, 50,00 % utilizam o preço de 

transferência baseado em custos; 47,38 % o preço de transferência baseado no mercado; e   

2,62 %  o preço de transferência negociado. Nenhuma das indústrias pesquisadas utiliza  

preço de transferência administrado,  preço de transferência baseado no custo de oportunidade 

ou preço sombra. 

No que se refere à  forma de utilização do preço de transferência baseado no mercado, 

nota-se que 14 indústrias, 36,84 %, utilizam o preço de mercado imediato ou preço normal de 

mercado; e 4 indústrias, 10,54 %, utilizam o preço de mercado ajustado. 

Método adotado para determinar o preço de 
transferência Nº de indústrias   % 
 Preço de transferência baseado no mercado:  18 47,38 
    - Preço de mercado imediato ou preço normal de  

mercado 14 36,84 
- Preço de mercado à longo prazo 0 0,00 
- Preço de mercado ajustado 4 10,54 

    - Outra forma 0 0,00 
 Preço de transferência baseado em custos: 19 50,00 
    - Custo real do mês anterior 13 34,21 
    - Custo real do mês anterior com margem adicionada 4 10,53 
    - Custo padrão 2 5,26 
    - Custo padrão com uma margem adicionada 0 0,00 
    - Outra forma 0 0,00 
 Preço de transferência negociado: 1 2,62 
    - Permite autonomia para as divisões (fornecedora e 

adquirente) negociar o preço de transferência 1 2,62 
    - Não permite autonomia, sendo o preço de 

transferência definido na matriz 0 0,00 

 Preço de transferência administrado 0 
 

0,00 

 Outro – Preço Sombra 0 
 

0,00 
  
 TOTAL  38 

 
100,00 
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No que concerne à  forma de utilização do preço de transferência baseado em custos, o 

resultado da pesquisa demonstrou que 13 indústrias, 34,21 %, adotam o preço de custo real do 

mês anterior; 4 indústrias, 10,53 %, adotam o preço de custo real do mês anterior com 

margem adicionada;  e 2 indústrias, 5,26 %, adotam  o preço de transferência com base no 

custo padrão. 

Do exposto depreende-se a complexidade que o preço de transferência se apresenta 

para as indústrias pesquisadas. No entanto, Kanitz (1977) ressalta  que  mesmo que não exista 

um preço de transferência perfeito, deve-se adotar nas situações que exijam preço de 

transferência, a melhor solução, prescrita à luz das especificações da situação, estudando caso 

a caso.  

 

4.3.5 Análise de conglomerados 

 
 

Para Maroco (2003, p. 295), Cluster Analysis, em portugês análise de grupos, “é uma 

técnica exploratória de análise multivariada que permite agrupar sujeitos ou variáveis em 

grupos homogêneos ou compactos relativamente a uma ou mais características comuns”. 

Na análise de clusters, os agrupamentos ou conglomerados de sujeitos (casos ou itens) 

ou variáveis, se faz a partir de medidas de semelhança ou de medidas de dissemelhança 

(distância) entre, inicialmente, dois sujeitos e, mais tarde, entre dois clusters de observação, 

com a utilização de técnicas hierárquicas ou não-hierárquicas de agrupamento de cluster 

(MAROCO, 2003). 

De acordo com Pereira (2004), os métodos de análise de cluster são definidos como 

procedimentos de estatística multivariada com objetivo de tentar organizar um conjunto de 

indivíduos ou objetos. 

Segundo Hein (2005), os métodos de classificação hierárquica são aqueles destinados 
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a produzir uma representação gráfica e sintética dos resultados das comparações entre os 

objetos de uma tabela de dados, apresentados como uma série de partições encaixadas. Esta 

representação gráfica recebe o nome de árvore de classificação ou dendograma. 

Nas classificações não-herárquicas, ao contrário dos métodos de classificação 

hierárquica, não é construído um dendograma. Estes métodos distribuem ou designam os 

elementos de um conjunto de observações em classes pré-estabelecidas. 

Pereira (2004) também apresenta as  etapas da análise de clusters, que são as 

seguintes: 

a) selecionar os indivíduos ou objetos a serem agrupados; 

b) definir um conjunto de variáveis para se fazer o agrupamento dos indivíduos ou 

objetos; 

c) definir a medida de semelhança (distância) entre cada dois indivíduos ou objeto; 

d) escolher um critério de agregação, ou seja, definir um algarismo de partição; e 

e) validar os resultados encontrados. 

A tarefa mais importante da formulação do problema é saber selecionar as variáveis 

em que a agregação se baseia, isto é, se for incluída uma variável irrelevante o resultado 

poderá ficar distorcido. 

Também é necessária uma medida que avalie a distância ou semelhança entre os 

indivíduos ou objetos a fim de que se possa agrupá-los. A medida de distância mais utilizada é 

a distância euclidiana. 

Para classificar os dados numéricos e categóricos, Maroco (2003) afirma que existem 

diferentes métodos para agregar os indivíduos ou objetos, tais como: 

a) método do vizinho mais próximo (nearest neighbor) – é a menor das distâncias de 

cada um dos elementos que constituem o cluster;  
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b) método do vizinho mais distante (furthest neighbor) – é a maior das distâncias de 

cada um dos elementos que constituem o cluster; e 

c) método da distância média (median clustering) - é a média das distâncias de cada 

um dos elementos que constituem o cluster. 

A análise de conglomerados é utilizada neste trabalho para classificar as empresas em 

grupos homogêneos conforme os elementos que influenciam o preço de transferência, através 

da aplicação do vizinho mais próximo. 

De acordo com os dados calculados no Software Statistical Package for the Social 

Scienses - SPSS 11.5, em português, programa de eleição dos cientistas das ciências sociais, 

desenvolvido por uma companhia americana de Chicago, formada especificametne para 

produzir programas de análise estatística para as ciências sociais,  apresenta-se os resultados 

dos clusters das 38 indústrias analisadas, de acordo com as respostas obtidas nas questões 3.3 

a 3.8 do questionário (Apêndice B). A Tabela 14 apresenta a definição, fixação e métodos 

utilizados nos preços de transferência com a finalidade de calcular os clusters pelo método do 

vizinho mais próximo.   

Tabela 14 – Dados para calcular clusters sobre preço de transferência 

Empresa 
Questão 

3.3 
Questão 

3.4 
Questão 

3.5 
Questão 

3.6 
Questão 

3.7 
Questão 

3.8 Clu3_1 
1 2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
2 3,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
3 3,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
4 3,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
5 2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
6 4,00 1,00 5,00 4,00 5,00 0,00 2 
7 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1 
8 1,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1 
9 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 

10 3,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 
 11 1,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1 
12 4,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
13 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1 
14 3,00 2,00 2,00 0,00 3,00 0,00 1 
15 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00 1,00 1 
16 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2 
17 2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
18 3,00 1,00 2,00 0,00 5,00 0,00 1 
19 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
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20 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
21 3,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 1 
22 1,00 2,00 1,00 3,00 0,00 1,00 1 
23 1,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 
24 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 0,00 1 
25 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 0,00 1 
26 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1 
27 3,00 1,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 
28 3,00 2,00 2,00 0,00 3,00 0,00 1 
29 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
30 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
31 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
32 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
33 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
34 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3 
35 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3 
36 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
37 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 
38 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

A Tabela 14 mostra o resultado das respostas obtidas das 38 indústrias participantes da 

pesquisa, para as questões 3.3 – definição do preço de transferência; 3.4 – fixação do preço de 

transferência para cumprimento legal e avaliação de desempenho; 3.5 – identificação do 

método utilizado para determinar o preço de transferência; 3.6 – se a empresa adota preço de 

transferência baseado no mercado; 3.7 – se a empresa adota preço de transferência baseado 

em custos; e 3.8 – se a empresa adota preço de transferência negociado.  

Com os dados apresentados realizou-se a análise de conglomerados, que está 

demonstrada detalhadamente na matriz de coeficientes de dissimilaridades euclidianas ao 

quadrado (Apêndice C), que mostra as distâncias euclidianas entre os diferentes objetos 

estudados (fixação e métodos utilizados nos preços de transferência). Referente a Matriz de 

coeficiente de dissimilaridade euclidiana ao quadrado, nota-se que a menor distância está 

entre os objetos 1 e 17 e a maior distância está entre os objetos 6 e 38. 

A Tabela 15 apresenta o esquema de aglomeração, isto é, mostra o número de 

conglomerados combinados em cada estágio. 



 125
 

Tabela 15 –  Esquema de aglomeração das indústrias pesquisadas 
 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next Stage 

  Cluster 1 Cluster 2   Cluster 1 Cluster 2   
1 37 38 ,000 0 0 2 
2 36 37 ,000 0 1 3 
3 35 36 ,000 0 2 4 
4 34 35 ,000 0 3 5 
5 33 34 ,000 0 4 6 
6 32 33 ,000 0 5 18 
7 29 30 ,000 0 0 18 
8 14 28 ,000 0 0 24 
9 20 26 ,000 0 0 11 

10 24 25 ,000 0 0 36 
11 19 20 ,000 0 9 21 
12 5 17 ,000 0 0 15 
13 7 16 ,000 0 0 19 
14 8 11 ,000 0 0 22 
15 1 5 ,000 0 12 23 
16 3 4 ,000 0 0 17 
17 2 3 ,000 0 16 25 
18 29 32 1,000 7 6 29 
19 7 31 1,000 13 0 27 
20 10 27 1,000 0 0 24 
21 19 23 1,000 11 0 23 
22 8 22 1,000 14 0 33 
23 1 19 1,000 15 21 28 
24 10 14 1,000 20 8 26 
25 2 12 1,000 17 0 26 
26 2 10 1,000 25 24 28 
27 7 9 1,000 19 0 31 
28 1 2 1,000 23 26 32 
29 13 29 2,000 0 18 31 
30 15 21 2,000 0 0 33 
31 7 13 2,000 27 29 32 
32 1 7 3,000 28 31 34 
33 8 15 4,000 22 30 34 
34 1 8 4,000 32 33 35 
35 1 18 5,000 34 0 36 
36 1 24 7,000 35 10 37 
37 1 6 26,000 36 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No que se refere ao esquema de aglomeração (agglomeration schedule), nota-se na 

primeira linha o estágio 1, com 38 conglomerados. Neste estágio, de acordo com o esperado, 

são combinadas as indústrias 37 e 38 (apresentam as menores distâncias), conforme 
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visualização na coluna conglomerados combinados (Cluster Combined). 

Na coluna coeficientes (coefficients) apresenta-se o quadrado da distância euclidiana 

entre esses dois casos. Na coluna denominada estágio em que aparece primeiramente o 

conglomerado (stage cluster first appears) indica o estágio em que primeiro se forma um 

conglomerado. Por exemplo, a entrada de 1 no estágio 2, indica que o caso indicado pelo 

número 37 foi agrupado inicialmente no estágio 1. 

A última coluna, chamada de próximo estágio (next stage), mostra o estágio em que o 

outro caso é combinado com este. Tomando como exemplo a primeira linha da última coluna, 

nota-se que o número encontrado é 2, significa que no estágio 2, o caso 1 é combinado com os 

casos 37 e 38, constituindo-se num único conglomerado. 

Destaca-se que há 38 conglomerados iniciais. Porém, na primeira etapa, combinam-se 

os dois objetos mais próximos, resultando em 37 conglomerados. Neste estudo, os dois 

objetos mais próximos são as indústrias 37 e  38. 

No Quadro 4 apresenta-se a constituição de cada um dos 3 clusters selecionados, isto 

é, a composição dos comglomerados e a definição de quantas indústrias participantes da 

pesquisa integram o cluster 1, cluster 2 e cluster 3. 

Cluster Membership 
 

Indústrias Cluster 1 
 

Cluster 2 
 

Cluster 3 
1 1   
2 1   
3 1   
4 1   
5 1   
7 1   
8 1   
9 1   

10 1   
11 1   
12 1   
13 1   
14 1   
15 1   
16 1   
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17 1   
18 1   
19 1   
20 1   
21 1   
22 1   
23 1   
26 1   
27 1   
28 1   
29 1   
30 1   
31 1   
32 1   
33 1   
34 1   
35 1   
36 1   
37 1   
38 1   
6  2  

24   3 
25   3 

 Quadro 4 Composição dos conglomerados 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

O resultado demonstra que o cluster 1 é constituído pelos sujeitos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, o cluster 2 é constituído  pelo sujeito  6  e o  cluster 3  pelos sujeitos  24 e 25.  

Das 38 indústrias que participaram da pesquisa, formou-se 3 clusters, com a 

identificação de agrupamentos naturais de sujeitos ou variáveis que permitam avaliar a 

dimensão da matriz dos dados, identificar possíveis outliers multivariados e levantar hipóteses 

relativas às relações estruturais entre as variáveis. 

A maioria das indústrias pesquisadas estão enquadradas no cluster 1, mostrando que as 

indústrias pesquisadas, em se tratando de preço de transferência, compartilham os conceitos, 

fixação de preço por determinação legal e avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade e os métodos adotados. 

Finalmente, o SPSS 11.5  produz o dendograma,   representado pela Figura 2.  
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *  
  
Dendrogram using Single Linkage 
 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
          37   òø 

          38   òú 

          36   òú 

          35   òú 

          34   òú 

          33   òú 

          32   òôòø 

          29   òú ó 

          30   ò÷ ó 

          13   òòòôòø 

           7   òø ó ó 

          16   òú ó ó 

          31   òôò÷ ó 

           9   ò÷   ó 

           5   òø   ùòø 

          17   òú   ó ó 

           1   òú   ó ó 

          20   òú   ó ó 

          26   òú   ó ó 

          19   òú   ó ó 

          23   òôòòò÷ ó 

          14   òú     ó 

          28   òú     ùòø 

          10   òú     ó ó 

          27   òú     ó ó 

           3   òú     ó ó 

           4   òú     ó ó 

           2   òú     ó ó 

          12   ò÷     ó ùòòòø 

           8   òø     ó ó   ó 

          11   òôòòòòòú ó   ó 

          22   ò÷     ó ó   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

          15   òòòûòòò÷ ó   ó                                   ó 

          21   òòò÷     ó   ó                                   ó 

          18   òòòòòòòòò÷   ó                                   ó 

          24   òûòòòòòòòòòòò÷                                   ó 

          25   ò÷                                               ó 

           6   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

Figura 2 -  dendograma das indústrias pesquisadas  
Fonte: dados da pesquisa.  
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O dendograma das indústrias pesquisadas possibilita identificar qual a distância em 

que os conglomerados foram unidos. O primeiro conglomerado é composto pelos sujeitos 37, 

38, 36, 35, 34, 33, 32, 29, 30, 13, 7, 16, 31, 9, 5, 17, 1, 20, 26, 19, 23, 14, 28, 10, 27, 3, 4, 2, 

12, 8, 11, 22, 15, 21 e 18 ; o segundo conglomerado é composto pelo sujeito 6;  e o terceiro 

conglomerado é composto pelos sujeitos 24 e 25. 

De acordo com os clusters, as indústrias pesquisadas, com exceção da indústria 6 e  

indústrias 24 e 25, todas as demais adotam as mesmas práticas de preço de transferência com 

pequenas variações. 

No que se refere à interpretação e perfil dos conglomerados, na Figura 3 apresentam-

se as análises realizadas, mostrando que os conglomerados (cluster) representados pelos 

cluster 1, cluster 2 e cluster 3, seriam identificados como segue: 

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 - Composição dos conglomerados considerando 3 clusters 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Observa-se na Figura 3 a composição de conglomerados, formando 3 clusters, 

confirmando no estudo realizado que apenas as indústrias 6,  24 e 25 é que não adotam as 

mesmas práticas de preço de transferência.  

Ressalta-se que em se tratando de métodos utilizados para determinar preço de 

Cluster 2 
 
 
 
 
6 

Cluster 1 
37, 38, 36, 35, 
34, 33, 32, 29, 
30, 13, 7, 16, 
31, 9, 5, 17, 1, 
20, 26, 19, 23, 
14, 28, 10, 27, 
3, 4, 2, 12, 8, 
11, 22, 15, 21, 

18

Cluster 3 
 
 
 
 

24, 25 
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transferência nas maiores indústrias do Brasil, que participaram da pesquisa, predominam 

decisões descentralizadas, com 63,16 %. A autonomia de gestão nas unidades de negócios e  

dos  centros de responsabilidade é razoável e o preço de transferência para 52,63 % das 

indústrias é fixado com a finalidade de cumprir com a determinação legal.  

Percebe-se também que o método adotado por 50 % das indústrias para determinar o 

preço de transferência  é o preço de transferência baseado em custos, com destaque para o 

custo real do mês anterior com 68,42%, enquanto que o método de preço de transferência 

baseado no preço de mercado representa 47,38 %, com destaque para o preço de mercado 

imediato ou preço normal de mercado. 

 

4.4  SEMELHANÇAS NOS CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DOS PREÇOS DE  

TRANSFERÊNCIA 

 

Em relação ao quarto objetivo específico deste estudo, analisaram-se as questões 3.9 a 

3.14 do questionário (Apêndice B),  que buscam mostrar as semelhanças nos critérios para 

determinação dos preços de transferência interno. Investigaram-se as vantagens dos diversos 

métodos de preço de transferência; tipos de preocupação em relação a estes métodos; os 

problemas e soluções mais freqüentes encontrados  na aplicação do preço de transferência; se 

as indústrias pesquisadas tendem a adotar os mesmos métodos de preços de transferência de 

produtos entre centros de responsabilidade; quais as premissas que servem para fundamentar 

o preço de transferência interno e se os funcionários são treinados e possuem treinamento para 

aceitar a responsabilidade de tomar decisões sobre o preço de transferência. 

O estudo destas variáveis indicará a postura que as maiores indústrias brasileiras 

participantes da pesquisa adotam diante destas questões, consideradas fundamentais em um 

processo de gestão e avaliação de desempenho. 
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4.4.1 Análise das vantagens dos diversos métodos de preços de transferência 

 

Na Tabela 16 analisou-se a questão 3.9 que questiona sobre a análise das vantagens 

dos diversos preços de transferência que melhor atendam as indústrias. 

  Tabela 16 – Análise das vantagens dos diversos métodos de preços de transferência  

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Verifica-se que 36,84 % das indústrias participantes da pesquisa afirmam que 

freqüentemente analisam as vantagens dos diversos métodos de preço de transferência;     

18,42 % informaram que sempre fazem esta análise; 15,79 % apontaram que eventualmente 

fazem esta análise; e  28,95 % responderam que na sua indústria  nunca é feita esta análise.  

No geral, nota-se pelos resultados apresentados na Tabela 16 que 55,26 % das 38 

indústrias participantes da pesquisa disseram que sempre e freqüentemente fazem a análise 

das vantagens dos diversos métodos de preço de transferência. 

Os resultados apresentados demonstram a importância que o preço de transferência 

interno exerce na apuração de resultado e avaliação de desempenho das unidades de negócios 

e centros de responsabilidade destas indústrias, objetivando escolher o melhor método. 

 

4.4.2 Preocupação  com os métodos de preços de transferência usados pelos concorrentes 

 

A questão 3.10 trata das preocupações em relação aos métodos de preços de 

transferência adotados por outras indústrias, cujo resultado da pesquisa é apresentado na 

Análise das vantagens dos diversos  métodos de 
preço de transferência Nº de indústrias   % 
Nunca 11 28,95 
Raramente 0 0,00 
Eventualmente 6 15,79 
Freqüentemente 14 36,84 
Sempre 7 18,42 

TOTAL 38 100,00 
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Tabela 17. 

Tabela 17 – Preocupação com os métodos de preços de transferência usados pelos 
concorrentes 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que concerne à existência de algum tipo de preocupação em relação aos métodos 

de preços de transferência adotados por outras indústrias,  verifica-se na Tabela 17  que das 38 

indústrias participantes da pesquisa, 26,32 % afirmam que eventualmente têm esta 

preocupação; 18,42 % que sempre se preocupam com esta questão; 15,79 % que 

freqüentemente se preocupam com o preço de transferência praticado pelo seu concorrente; 

18,42 % que raramente se preocupam; e 21,05 % nunca se preocupam com esta questão. 

Percebe-se pelos resultados apresentados na Tabela 17 que esta é uma questão crucial 

que deixa as indústrias atentas aos preços praticados pelos seus concorrentes, pois este preço 

pode impactar na venda  aos distribuidores e ou consumidores finais. 

Diante da competitividade do mercado, o preço de transferência praticado pelo 

concorrente pode ser um diferencial de mercado para conquistar novos clientes, novos nichos 

de mercados e reduzir preço de venda. 

 

4.4.3 Influência do método de preço de transferência adotado pelo concorrente 

 
 

Na Tabela 18 apresentam-se as respostas à questão 3.12, que perguntou aos 

respondentes se na sua percepção o método de preço de transferência adotado pode mudar  em 

 
Preocupação com os métodos de preço de 
transferência usados  pelos concorrentes Nº de indústrias   % 
Nunca 8 21,05 
Raramente 7 18,42 
Eventualmente 10 26,32 
Freqüentemente 6 15,79 
Sempre 7 18,42 

TOTAL 38 100,00 
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 função dos concorrentes. 

Tabela 18 – Influência do método de preço de transferência  adotado pelo concorrente 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

 

Nota-se que 47,36 % das 38 indústrias pesquisadas responderam que não interfere na 

definição do seu preço de venda nas filiais de destino; 26,32 % responderam que utilizam o 

preço de transferência para fins gerenciais na avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade; 13,16 % responderam que interfere na definição do preço de venda; e   

13,16 % são utilizados para fins de tributação. 

Especificamente sobre a influência do método de preço de transferência adotado pelo 

concorrente, ficou evidenciado nesta questão, que para as maiores indústrias brasileiras 

participantes da pesquisa, este quesito não tem influência nenhuma, isto é, não serve para 

nada na empresa. 

No geral, nota-se que 73,68 % das respostas obtidas estão concentradas na questão de 

não interferência no preço de vendas e na preocupação com fins gerenciais e avaliação de 

desempenho dos centros de responsabilidade. 

 

4.4.4 Problemas e soluções encontrados na aplicação do preço de transferência 

 

Na Tabela 19 apresentam-se as respostas à questão 3.11, que trata dos problemas e 

soluções mais freqüentes na aplicação dos preços de transferência interno, relacionados a 

Método do preço de transferência em relação aos concorrentes 
pode Nº de indústrias   % 
Interferir na definição do preço de venda nas filiais de destino 5 13,16 
Não interferir na definição do preço de venda nas filiais de destino 18 47,36 
Ser utilizado apenas para fins de tributação 5 13,16 
Ser utilizado para fins gerenciais de desempenho dos centros de 
responsabilidade 10 26,32 
Outra interferência 0 0,00 

TOTAL 38 100,00 
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pressões para melhorar o desempenho competitivo, estratégias de diversificação, aceleração 

das decisões operacionais em função da descentralização, melhoria na qualidade das decisões, 

riscos de perder algum tipo de controle devido a descentralização, avaliação da melhoria dos 

lucros dos centros de lucros e lucros da empresa, a divisionalização pode acarretar custos 

adicionais e duplicar tarefas, ênfase demasida na lucratividade de curto prazo em prejuízo da 

lucratividade da empresa no longo prazo e apuração de resultado e avaliação de desempenho 

dos centros de responsabilidade. 

 Para tabular os dados desta questão apresentou-se na primeira coluna da Tabela 19 os 

problemas e soluções freqüentes  na aplicação do preço de transferência. Em seguida foi feito 

o levantamento e o registro das respostas, submetidas ao cálculo de média ponderada,  cujos 

resultados foram ordenados do maior para o menor resultado. As respostas das 38 indústrias 

participantes da pesquisa foram tabuladas e classificadas de acordo com a seguinte escala: 1 – 

nunca; 2 – raramente; 3 – eventualmente; 4 - frequentemente; e 5 – sempre. 

Tabela 19 – Problemas e soluções encontradas na aplicação do preço de transferência 

Problemas e soluções mais freqüentes encontrados 
na aplicação do preço de transferência 
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                                                                          Notas 1 2 3 4 5   
1) Na sua empresa os centros de lucros estão 
sujeitos a pressões para melhorar seu desempenho 
competitivo 0,0% 8,3% 8,3% 44,4% 38,9% 4,14 3 
2) Se uma empresa tem uma estratégica de 
diversificação, a estrutura de centros de lucros 
facilita o trabalho de especialistas e peritos de 
diferentes tipos de atividades 0,0% 5,6% 19,4% 55,6% 19,4% 3,89 7 
3) Um centro de lucro constitui-se em um excelente 
campo de treinamento para gerentes gerais 0,0% 0,0% 16,7% 69,4% 13,9% 3,97 5 
4) Quando uma empresa utiliza centro de lucro, as 
decisões operacionais podem ser aceleradas, pois 
muitas delas não precisam ser tomadas pelo 
escritório central 0,0% 0,0% 19,4% 66,7% 13,9% 3,94 6 
5) A utilização do centro de lucro permite que a 
qualidade das decisões possa ser melhorada, pois 
dependem de executivos mais próximos do ponto 
afetado por elas 0,0% 0,0% 11,1% 58,3% 30,6% 4,19 1 
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6) Quando uma empresa utiliza centro de lucro, os 
executivos do escritório central podem ser aliviados 
das tomadas de decisões de rotina, podendo, assim 
concentrar-se em assuntos mais importantes 0,0% 0,0% 8,3% 66,7% 25,0% 4,17 2 
7) Á medida que as decisões são descentralizadas, a 
alta administração em algum momento pode perder 
determinados controles 5,6% 27,8% 22,2% 36,1% 8,3% 3,14 10 
8) Não existe sistema completamente satisfatório 
para assegurar que cada centro de lucro, ao 
melhorar seus próprios lucros, esteja melhorando os 
lucros da empresa 11,1% 25,0% 19,4% 27,8% 16,7% 3,13 11 
9) A divisionalização pode acarretar custos 
adicionais, podendo resultar em duplicidade de 
tarefas nos centros de lucro 5,6% 16,7% 38,9% 22,2% 16,7% 3,28 9 
10) Na utilização de centros de lucros pode haver 
ênfase indevida na lucratividade no curto prazo, em 
detrimento da lucratividade da empresa no longo 
prazo 8,3% 27,8% 27,8% 16,7% 19,4% 3,11 12 
11) Com a utilização de centros de lucros a 
avaliação de desempenho é ampliada. A 
lucratividade é um parâmetro mais completo do que 
os parâmetros de avaliação separada de receitas e 
despesas 2,8% 13,9% 8,3% 52,8% 22,2% 3,78 8 
12) Sua empresa utiliza o preço de transferência na 
apuração de resultado e avaliação de desempenho 
dos centros de responsabilidade? 13,9% 8,3% 5,6% 11,1% 61,1% 3,98 4 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Em relação aos problemas e soluções encontrados na aplicação do preço de 

transferência, observa-se na Tabela 19 que o problema classificado em primeiro lugar, com 

4,19 de média,  reside na descentralização, através dos centro de lucros, permitindo que a 

qualidade das decisões possa ser melhorada, pois os executivos ficam mais próximos dos 

pontos afetados. Em segundo lugar, com 4,17 de média, ficou a questão relacionada ao centro 

de lucro, onde os executivos do escritório central podem ser aliviados das tomadas de 

decisões de rotina, podendo  assim concentrar-se em assuntos mais importantes. 

Na classificação 9, com 3,28 de média, foi apontado pelos respondentes que a 

divisionalização não necessariamente acarreta custos adicionais e duplica as tarefas nos 

centros de lucro e que na utilização de centros de lucros não precisa estar centrada na 

lucratividade no curto prazo, em detrimento da lucratividade da empresa no longo prazo. 

Destaca-se também a classificação 11 e 12,  onde os respondentes acreditam que pode 

existir sistema completamente satisfatório para assegurar que cada centro de lucro, ao 
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melhorar seus próprios lucros, esteja melhorando os lucros da empresa e que  na utilização de 

centros de lucros pode haver ênfase indevida na lucratividade no curto prazo, em detrimento 

da lucratividade da empresa no longo prazo. 

A média geral final desta questão apresentou 3,73 pontos, indicando que nas indústrias 

pesquisadas, quando o assunto é problemas e soluções na aplicação do preço de transferência, 

a resposta está situada de eventualmente para freqüentemente. 

 

4.4.5 Premissas para fundamentar o preço de transferência 

 

Na Tabela 20 evidenciam-se as respostas à questão 3.13, que trata das premissas para 

fundamentar o preço de transferência. Para tabular os dados desta questão, apresentaram-se na 

primeira coluna as premissas para fundamentar o preço de transferência. Em seguida foi feito 

o levantamento e o registro das respostas, submetidas ao cálculo de média ponderada,  cujos 

resultados foram ordenados do maior para o menor resultado. As respostas das 38 indústrias 

participantes da pesquisa foram tabuladas e classificadas de acordo com a seguinte escala: 1 – 

não é importante; 2 – pouco importante; 3 – razoavelmente importante; 4 – importante; e 5 – 

muito importante. 

Tabela 20 – Premissas para fundamentar o preço de transferência 

Premissas para fundamentar o preço de 
transferência 
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                                                                         Notas 1 2 3 4 5   
1) Toda empresa é um processo de transformação 
de recursos em produtos/serviços composto de 
diversas atividades que interagem entre si 0,0% 2,6% 10,5% 47,4% 39,5% 4,24 5 
2) As atividades possuem caráter econômico, que 
se materializa pelo consumo de recursos e geração 
de produtos/serviços 0,0% 2,6% 13,2% 28,9% 55,3% 4,37 2 
3) Os recursos consumidos, por serem escassos, 
possuem valor econômico (custos), e os produtos 
gerados, por satisfazerem necessidades 
ambientais, também o possuem (receitas) 0,0% 10,5% 10,5% 31,6% 47,4% 4,16 6 
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4) As atividades contribuem para o resultado 
econômico-financeiro global da empresa 0,0% 7,9% 2,6% 31,6% 57,9% 4,39 1 
5)Devem ser delegadas aos empregados 
autoridade e responsabilidade para tomar decisões 0,0% 7,9% 47,4% 26,3% 18,4% 3,55 7 
6) A empresa deve ter um sistema para coordenar 
e acompanhar as atividades descentralizadas dos 
tomadores de decisão 0,0% 7,99% 13,2% 26,3% 52,6% 4,25 4 
7)Unidades organizacionais, que em determinados 
momento cooperam entre si, podem passar a 
competir uma com as outras, com desvantagem 
geral para a empresa 0,0% 31,6% 28,9% 23,7% 15,8% 3,24 8 
8) Divisionalização das empresas requer, entre as 
unidades de negócios, precificação e 
estabelecimento de parâmetros para avaliação de 
desempenho das unidades de negócios e de seus 
administradores 2,6% 10,5% 7,9% 13,2% 65,8% 4,29 3 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

No que se refere às premissas para fundamentar  o preço de transferência, nota-se que 

a principal premissa apontada pelos respondentes da pesquisa foi que as atividades 

contribuem para o resultado econômico-financeiro global da empresa, com média 4,39 e 

classificação de importante para muito importante. Em segundo lugar se encontram as 

atividades que possuem caráter econômico, materializadas pelo consumo de recursos e 

geração de produtos/serviços, com média 4,37 e classificação de importante para muito 

importante. Ressalta-se também a divisionalização da empresas em termos de precificação 

para avaliação do desempenho das unidades de negócios, com média 4,29 e classificação de 

importante para muito importante.  

Com menor pontuação, conforme resultado apresentado na Tabela 20, foi o item em 

que as unidades organizacionais, em determinados momentos cooperam entre si e outro 

momento podem passar a competir uma com as outras, com desvantagem geral para a 

empresa, com média 3,24  e classificação razoavelmente importante. 

A média geral final desta questão apresentou média 4,06, indicando que nas indústrias 

pesquisadas, quando o assunto é premissas para fundamentar o preço de transferência a 

resposta está situada de importante para muito importante. 
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4.4.6 Treinamento dos empregados para tomar decisões sobre preço de transferência 

 

Na Tabela 21 analisou-se a questão 3.14, que trata do treinamento dos empregados  

para assumir a responsabilidade de tomar decisões sobre preço de transferência.  

Tabela 21 – Treinamento dos empregados para tomar decisões sobre  preço de 
transferência  

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Relativo ao treinamento dos empregados para aceitar a responsabilidade de tomar 

decisões sobre o preço de transferência, percebe-se  na Tabela 21 que 26,32 % dos 

respondentes afirmaram que sempre receberam treinamento; 39,47 %  que freqüentemente 

recebem treinamento para utilizar corretamente os preços de transferência; 7,90 % que 

eventualmente recebem treinamento para utilizar corretamente os preços de transferência; 

5,26 %  que raramente recebem treinamento para utilizar corretamente os preços de 

transferência; e 21,05 %  nunca ter recebido treinamento sobre preço de transferência.  

Com relação as semelhanças nos critérios para determinação dos preços de 

transferências, verifica-se que 18,42 %  e 36,84 %, sempre e freqüentemente analisam as 

vantagens dos diversos métodos de preço de transferência; e 65,79 %, eventualmente, 

raramente e nunca tiveram preocupação com os métodos usados pelos concorrentes. Ressalta-

se que o resultado apresentado vem de encontro com o referencial teórico.  Solomons (1976) 

afirma que os preços de transferência interno são uma parte essencial dos sistemas de medição 

de lucro que podem ajudar a alta administração das empresas a avaliar a performance dos 

centros de lucros. 

Treinamento dos empregados para tomar decisões 
sobre preço de transferência Nº de indústrias   % 
Nunca 8 21,05 
Raramente 2 5,26 
Eventualmente 3 7,90 
Freqüentemente 15 39,47 
Sempre 10 26,32 

TOTAL 38 100,00 
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4.5 UTILIZAÇÃO DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA NA APURAÇÃO DE 

RESULTADO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS CENTROS DE 

RESPONSABILIDADE 

 

Em relação ao último objetivo específico deste estudo, analisaram-se as questões 3.15 

a 3.21 do questionário (Apêndice B). Estas investigaram se as indústrias pesquisadas utilizam 

o preço de transferência na apuração de resultado, avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade, controle e gerenciamento de resultado de cada divisão e o grau de 

importância das caracterísiticas de avaliação de desempenho, na percepção do respondente 

das empresas pesquisadas. 

 

4.5.1 Relatório para demonstrar o resultado econômico-financeiro 

  

Na Tabela 22 apresentam-se as respostas à questão 3.15, que perguntou aos 

respondentes sobre a forma que a empresa utiliza para demonstrar o resultado econômico-

financeiro. 

Tabela 22 – Relatórios para demonstrar o resultado (lucro ou prejuízo) da empresa  

Fonte: dados da pesquisa.   

Referente aos relatórios para demonstrar o resultado econômico-financeiro, 60,53 % 

das 38 indústrias participantes desta pesquisa afirmaram que a empresa utiliza relatórios 

descentralizados, por divisão; 26,31 % que a empresa utiliza relatórios  globais da 

organização, centralizado; e 13,16 % que a empresa utiliza outra forma de relatórios 

Relatório para demonstrar resultado da empresa Nº de indústrias   % 
Relatórios econômico-financeiro por divisão, 
descentralização 23 60,53 
Relatórios econômico-financeiro globais da 
organização, centralizado 10 26,31 
Outra forma (relatórios descentralizado para mercado 
investidor e as duas formas) 5 13,16 

TOTAL 38 100,00 
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descentralizados para o mercado investidor e as duas formas juntas (centralizada e 

descentralizada). 

 

4.5.2 Forma de avaliação de desempenho dos gestores na empresa 

 

Na Tabela 23 apresentam-se as respostas à questão 3.16, que trata da forma de 

avaliação do desempenho dos gestores na empresa. 

Tabela 23 – Forma de avaliação do desempenho dos gestores na empresa  

Fonte: dados da pesquisa.  
 
 
 

Em se tratando das formas de avaliação de desempenho dos gestores na empresa, nota-

se que das 38 indústrias pesquisadas, 52,63 % são avaliados através das unidades de negócios;  

42,11 % dos pesquisados são avaliados através dos centros de responsabilidade; e 5,26 % são 

avaliados de outra forma, ou seja, as duas formas juntas. 

Os respondentes da pesquisa afirmaram que a avaliação de desempenho dos gestores é 

feita em conformidade com os resultados das áreas de negócios  e centros de 

responsabilidade. Este resultado pode ser comparado com a Tabela 12, cujo resultado 

demonstrou que a finalidade da fixação do preço de transferência nas indústrias pesquisadas é 

para cumprimento de determinação legal (Lei nº 9.430/96) e para avaliação de desempenho 

dos centros de responsabilidade. 

A confrontação da Tabela 12 com a Tabela 23, mostra a percepção dos respondentes 

da pesquisa quanto aos aspectos legais e aos aspectos de gestão, destacando-se o percentual de 

52,63 % que se repete nas duas tabelas referente ao cumprimento de determinação legal e 

Formas de avaliação de desempenho dos gestores Nº de indústrias   % 
Unidades de negócio 20 52,63 
Centro  de responsabilidade 16 42,11 
Outra forma (duas juntas) 2 5,26 

TOTAL 38 100,00 
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avaliação de desempenho das unidades de negócios. Destaca-se que as 20 indústrias 

respondentes da pesquisa são as mesmas para as duas tabelas. 

 

4.5.3 Aspectos considerados no processo de gestão de performance 

 

Na Tabela 24 apresentam-se as respostas à questão 3.17, que trata das considerações 

do processo de gestão de performance e potencial dos gestores, com ênfase nas metas de 

lucratividade geral da empresa, metas individuais com avaliação qualitativa e quantitativa, 

resultados de cada centro de responsabilidade, realizações não planejadas, desenvolvimento 

pessoal e, por último, se a empresa não faz avaliação de desempenho. 

Tabela 24 – Aspectos considerados no processo de gestão de performance e potencial dos 
gestores 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Verifica-se que 28,57 % dos respondentes afirmaram que em primeiro lugar são 

consideradas as metas de lucratividade geral da empresa. Estas mesmas indústrias  também 

afirmaram que são levadas em consideração no processo de gestão de performance e potencial 

dos gestores, além da lucratividade geral da empresa, os resultados de cada centro de 

responsabilidade, quando da distribuição dos lucros, com 27,55 %. Posteriormente vêm as 

metas individuais com avaliação qualitativa e quantitativa, com 25,55 %; seguido do 

desenvolvimento pessoal, com 21,42 %. Por último, aparece o resultado das realizações não 

planejadas, com 3,07 % do total dos respondentes. 

Aspectos considerados no processo de gestão de 
performance e potencial dos gestores Nº de indústrias   % 
Metas de lucratividade geral da empresa 28 28,57 
Metas individuais com avaliação qualitativa e 
quantitativa 25 25,51 
Resultados de cada centro de responsabilidade 27 27,55 
Realizações não planejadas 3 3,07 
Desenvolvimento pessoal 15 15,30 
Não faz avaliação de desempenho 0 0,00 

TOTAL 98 100,00 
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4.5.4 Práticas de recompensas das empresas pesquisadas 

 

Na Tabela 25 constam as respostas à questão 3.18 do questionário (Apêndice B), que 

trata das práticas de recompensas adotadas pelas empresas, contemplando o programa de 

participação nos lucros e resultados (PPLR); metas consolidadas da empresa e 

individualizadas de cada gestor;  pagamento de salários extras, tais como bônus de acordo 

com os resultados obtidos em cada unidade de negócio e em cada centro de responsabilidade. 

As perguntas relacionadas a esta questão focalizam práticas de recompensas das 38 indústrias 

pesquisadas,  baseadas em desempenho individual, coletivo (igual para todos), diferenciada de 

acordo com o resultado das unidades de negócios e ainda para atender acordos coletivos. 

Tabela 25 – Práticas de recompensa das empresas pesquisadas 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

As indústrias pesquisadas adotam práticas de recompensas. Nota-se que a prática igual 

para todos, respeitando o plano de participação nos lucros/resultados, foi a mais pontuada com 

32,39 %; seguida da recompensa diferenciada de acordo com o desempenho individual de 

cada gestor e cumprimento das metas no plano de bônus, com 23,94 %. Na sequência aparece 

o desempenho individual e os resultados de cada unidade de negócio e centro de 

Práticas de recompensa das empresas pesquisadas Nº de indústrias   % 
Igual para todos, respeitando o plano de participação 
nos lucros/resultados 23 32,39 
Diferenciada de acordo com o desempenho individual 
de cada gestor e cumprimento das metas plano bônus 17 23,94 
Diferenciada de acordo com os resultados de cada 
unidade de negócio 5 7,04 
Diferenciada de acordo com os resultados de cada 
centro de responsabilidade 4 5,63 
De acordo com o desempenho individual e os 
resultados de cada unidade de negócio e centro de 
responsabilidade 12 16,90 
Pagamento de salários extras 6 8,45 
Viagens 1  1,42 
Outra forma (atender acordo coletivo) 3 4,23 

TOTAL 71 100,00 
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responsabilidade com 16,90 %; seguido do pagamento de salários extras com 8,45 %. As  

práticas de recompensas diferenciadas de acordo com os resultados de cada centro de 

responsabilidade, viagem e outra forma (atender acordo coletivo) apresentaram 11,28 % do 

total de respostas recebidas. 

 

4.5.5 Uso do preço de transferência para controle e gerenciamento do resultado por divisão 

 

Na Tabela 26 constam as respostas à questão 3.19 do questionário (Apêndice B),  que 

perguntou aos respondentes das 38 indústrias pesquisadas se a empresa utiliza os preços de 

transferência para controle e gerenciamento de resultado de cada divisão. 

Tabela 26 – Utilização do preço de transferência para controle e gerenciamento de 
resultado por divisão  

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Nota-se que 57,90 % dos respondentes afirmaram sempre e freqüentemente o preço de 

transferência é utlizado para controle e gerenciamento do resultado; e 39,81 % afirmaram que 

a empresa nunca e raramente utiliza preço de transferência para controle e gerenciamento do 

resultado de cada divisão. 

 

4.5.6 Utilização do preço de transferência pela alta administração 

 

Na Tabela 27 constam as respostas à questão 3.20, que perguntou aos respondentes se 

Utilização do preço de transferência para controle e 
gerenciamento do resultado por divisão Nº de indústrias   % 
Nunca 13 34,21 
Raramente 2 5,26 
Eventualmente 1 2,63 
Freqüentemente 5 13,16 
Sempre 17 44,74 

TOTAL 38 100,00 
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a alta administração da empresa utiliza os preços de transferência para tomada de decisão e 

avaliação de desempenho dos gestores. 

Tabela 27 – Utilização do preço de transferência pela alta administração 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Constata-se que 52,63 % dos respondentes afirmaram que a alta administração sempre 

e freqüentemente utiliza o preço de transferência para este fim; e 44,74 % afirmaram que a 

alta administração nunca e raramente utiliza o preço de transferência para tomada de decisão e 

avaliação de desempenho dos gestores.  

Destaca-se que as 14 respostas das indústrias participantes da pesquisa relacionadas na 

Tabela 13 não tem nehuma relação com as respostas demonstradas na Tabela 27, que trata da 

utilização do preço de transferência pela alta administração. A repetição da quantidade de 

respostas é mera coincidência. 

Depreende-se que a utilização do preço de transferência na apuração de resultado e 

avaliação de desempenho das áreas de responsabilidade para 60,53 % das indústrias 

participantes da pesquisa, serve principalmente para demonstrar o resultado da empresa em 

relatórios econômico-financeiros por divisão, descentralização, onde os gestores são avaliados 

de acordo com o desempenho das unidades de negócios e centro de responsabilidade. Nota-se 

que as indústrias pesquisadas utilizam práticas de recompensas diversas, assim como também 

utilizam o preço de transferência para controle e gerenciamento do resultado por divisão. Por 

último, percebe-se que 52,63 % das indústrias pesquisadas afirmaram que sempre e 

freqüentemente o preço de transferência é utilizado pela alta administração.

Utilização do preço de transferência pela alta 
administração Nº de indústrias   % 
Nunca 11 28,95 
Raramente 6 15,79 
Eventualmente 1 2,63 
Freqüentemente 14 36,84 
Sempre 6 15,79 

TOTAL 38 100,00 



5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Concernente aos objetivos propostos e os resultados obtidos durante a realização deste 

trabalho, elaboraram-se as conclusões e recomendações que serão descritas na seqüência. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi o de verificar o método de valorização das 

transferências internas de produtos nas maiores indústrias do Brasil que possuem estrutura  

organizacional baseada em centros de responsabilidade. Como objetivos especificos, 

procurou-se averiguar os métodos de preço de transferência utilizados nestas indústrias  e  

verificar se estas indústrias tendem a adotar os mesmos métodos de valorização das 

transferências de produtos entre centros de responsabilidade, investigar com que finalidade 

que estas indústrias utilizam o preço de transferência na apuração do resultado e avaliação de 

desempenho das áreas de responsabilidade. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, as indústrias foram caracterizadas de 

acordo com a razão social, data de fundação, localização, segmento, controle acionário, 

faturamento e número de empregados. Os  resultados evidenciaram que a maioria das 

indústrias pesquisadas foram constituídas entre os anos 1961 a 1990. Essas indústrias estão 

localizadas, na sua grande maioria, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

Referente ao segmento, as indústrias pesquisadas concentram-se no ramo de química e 

petroquímica; alimentos, bebidas e fumo; e papel e celulose; e material de construção. 

Referente ao controle acionário, a maioria dessas indústrias, com 76,32 %,  são de capital 

brasileiro. Em termos de faturamento e número de empregados, 26 indústrias faturam até R$ 3 

bilhões de reais  e têm até 5.000 empregados. Ressalta-se que os segmentos das indústrias 
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pesquisadas são diversificados e o preço de transferência interno não afeta seu faturamento e 

seu crescimento.  

No que concerne ao segundo objetivo específico, sobre o perfil dos respondentes, a 

pesquisa verificou que 28 profissionais são homens, representando a maioria e 10 

profissionais são mulheres. No que se refere às funções exercidas, constatou-se que estão mais 

relacionadas com as áreas de contabilidade e controladoria; com destaque para as funções de 

coordenador de preços internos, com 7 pessoas; gerente de departamento tributário, com 5 

pessoas; e contador, com 4 pessoas. A análise do tempo na função indicou que 19 

profissionais estão nestas indústrias a mais de 5 anos, representando 50 % dos pesquisados,  

mostrando baixa rotatividade. Outra característica encontrada  é sobre a formação acadêmica, 

onde os dados da pesquisa reveleram que 25 profissionais são formados em Ciências 

Contábeis, 5 possuem mestrado, 27 possuem MBA e  pós-graduação lato sensu, mostrando a 

preocupação destes profissionais de estarem  se atualizando e se reciclando. 

Quanto ao terceiro objetivo, sobre os métodos de preços de transferência utilizados nas 

indústrias pesquisadas, observou-se que 24 indústrias adotam decisões descentralizadas; 35 

indústrias afirmaram ter extrema e muita autonomia na administração orçamentária nas 

unidades de negócios; e 21 indústrias afirmaram ter pouca e nenhuma autonomia em relação 

ao preço de transferência. Observa-se ainda que os métodos de preços de transferência 

adotados pelas indústrias pesquisadas são os basedos em custo real, mercado e preço 

negociado. Das 38 indústrias, 50,00 %, adotam preço de transferência baseado no custo;   

47,38 %,  preço de transferência baseado no mercado; e 2,62  %, preço de transferência 

negociado. Nota-se que nenhuma indústria pesquisada utiliza preço de transferência 

administrado, baseado no custo de oportunidade e preço sombra. 

O quarto objetivo específico permite afirmar que em se tratando de critérios para 

valorização das transferências entre os centros de responsabilidade, 52,63 % das indústrias 
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pesquisadas utiliza o preço de transferência de produto ou matéria-prima para toda empresa e 

34,21 % utiliza para cada centro de responsabilidade. No que se refere à predominância das 

decisões, a pesquisa verificou que 63,16 % das indústrias que participaram da pesquisa 

adotam decisões descentralizadas e 34,21 % decisões centralizadas. Em se buscando 

explicações para verificar se as indústrias pesquisadas tendem a adotar os mesmos critérios 

para valorização das transferências internas de produtos entre os centros de responsabilidades, 

a pesquisa verificou através da análise de conglomerados, que  35 indústrias formaram o 

cluster 1, uma indústria o cluster 2 e duas indústrias o cluster 3.  Rerefente as vantagens dos 

diversos métodos de preço de transferência, 21 indústrias afirmaram que sempre e 

frequentemente fazem esta análise, e sobre o preço de transferência usado pelos concorrentes, 

18 indústrias afirmaram que não tem esta preocupação, indicando que este preço não serve 

para nada. Nota-se pelo resultado encontrado que em se tratando de preço de transferência 

interrno, as indústrias pesquisadas compartilham os conceitos e os métodos adotados. 

Por último, o quinto objetivo específico, que objetivou investigar com que finalidade 

essas indústrias utilizam o preço de transferência na apuração de resultado e avaliação de 

desempenho, mostrou que 52,63 % das indústrias pesqusiadas utilizam o preço de 

transferência apenas para cumprimento de determinação legal (Lei nº 9.430/96)  e  47,37 %, 

como instrumento de avaliação de desempenho. Em termos de resultado econômico-

financeiro, 60,53 % dessas indústrias utilizam relatórios por divisão e descentralizados;  52,63 

% adotam forma de avaliação baseada em unidades de negócios; e 42,11 %  por centro de 

responsabilidade, destacando-se que todas as indústrias pesquisadas utilizam algum tipo de 

prática de recompensa, aliada à gestão de performance e potencial, com destaque para metas 

de lucratividade geral da empresa e metas individuais com avaliação qualitativa e quantitativa. 

Nesta etapa do trabalho é possível  fazer algumas reflexões sobre os pressupostos da 

pesquisa apresentados na seção 1.2 do trabalho.  
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Em relação ao primeiro pressuposto, afirmava que  no processo decisório das maiores 

indústrias do Brasil, predominam decisões descentralizadas por divisão de negócio e centros 

de responsabilidade, este foi confirmado. A pesquisa evidencia que 63,16 % destas indústrias 

adotam decisões descentralizadas e 34,21 % decisões centralizadas. Por outro lado, a pesquisa 

também evidenciou que 30 indústrias afirmaram que possuem autonomina extrema para 

administração orçamentária; autonomia razoável para aprovação de investimento e aprovação 

de gastos; e pouca autonomia para preço de transferência.  

O segundo pressuposto, que as maiores indústrias do Brasil adotam métodos diferentes 

para valorização das transferências de bens e serviços entre os centros de responsabilidade, foi 

parcialmente confirmado. O resultado mostrou que os preços de transferências adotados pelas 

maiores indústrias brasileiras estão 50,00 % baseados em custos, com destaque para o custo 

real do mês anterior, com 34,21 %; 47,38 % baseados no mercado; e apenas 2,62 % baseados 

em preço negociado.  

A pesquisa evidenciou que independente do segmento das indústrias, prevalecem para 

transferência interna de produtos e serviços entre as unidades de negócios e centros de 

responsabilidade os preços baseados no custo e mercado, independente do porte da empresa, 

grau de instrução dos respondentes e tipo de decisão (centralizada ou descentralizada). 

O terceiro pressuposto, que o preço de transferência interno é um mecanismo de 

valorização das transferências de produtos e serviços entre as unidades negócios e que não é 

utilizado para avaliar o desempenho dos centros de responsabilidade e avaliação do 

desempenho dos gestores, servindo apenas para cumprimento de determinação, foi 

parcialmente confirmado. A pesquisa constatou que 20 indústrias afirmaram que utilizam o 

preço de transferência para cumprimento de determinação legal e 18 indústrias utilizam como 

instrumento de avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade.  

Assim, atendendo ao objetivo geral deste estudo, conclui-se que o método de 
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valorização das transferências internas de produtos utilizados nas maiores indústrias do Brasil 

que possuem estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade é o baseado no 

preço de custo e preço de mercado  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Durante a realização da pesquisa, que culminou nesta dissertação, algumas 

recomendações para futuras pesquisas sobre preço de transferência emergiram. Dentre elas, 

selecionou-se as que foram consideradas mais oportunas e que parecem ser mais úteis para 

serem apresentadas: 

a) pesquisar sobre as diferenças de preços de transferência interna e as diferenças de 

preços de transferências externas, haja vista que indústrias brasileiras que operam 

no mercado interno (nacional) também operam no mercado externo 

(internacional); 

b) investigar as indústrias que se encontram em estágio mais avançado em relação a 

utilização do preço de transferência interna, para verificar se há mudanças 

significativas na aplicação dos conceitos inerentes;  

c) verificar quais as práticas de recompensa adotadas pelas indústrias para os gestores 

que conseguem atingir suas metas de forma consolidada e individualizada; e 

d) aplicar outra metodologia de pesquisa para coletar as informações das indústrias 

pesquisadas, por exemplo, entrevista. 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DAS MELHORES E MAIORES INDÚSTRIAS DO 
BRASIL REFERENTE ANO DE 2004 – CLASSIFICADAS POR SEGMENTO 

 
 
 
 

Item Segmento: Alimentos, Bebidas e Fumo Cidade 
      

1 CBB/AMBEV São Paulo (SP) 
2 BUNGE São Paulo (SP) 
3 CARGILL São Paulo (SP) 
4 NESTLÉ São Paulo (SP) 
5 SOUZA CRUZ Rio de Janeiro (RJ) 
6 SADIA Concórdia (SC) 
7 PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL São Paulo (SP) 
8 COINBRA São Paulo (SP) 
9 FRIBOI São Paulo (SP) 

10 KRAFT FOODS Curitiba (PR) 
11 SEARA Itajaí (SC) 
12 ELMA CHIPS/QUAKER São Paulo (SP) 
13 AVIPAL Porto Alegre (RS) 
14 CARAMURU ALIMENTOS Itumbiara (GO) 
15 KAISER Jacarei (SP) 
16 FRANGOSUL Montenegro (RS) 
17 COCA-COLA FEMSA São Paulo (SP) 
18 UNIVERSAL LEAF Sta Cruz do Sul (RS) 
19 AURORA Chapecó (SC) 
20 PHILIP MORRIS BRASIL Curitiba (PR) 
21 MARFRIG Santo André (SP) 
22 RIO DE JANEIRO REFRESCOS Rio de Janeiro (RJ) 
23 COSAN Piracicaba (SP) 
24 J MACEDO Fortaleza (CE) 
25 ITAMBÉ Belo Horizonte (MG) 
26 SCHINCARIOL Itu (SP) 
27 DANONE São Paulo (SP) 
28 DPA DAIRY PARTNERS AMÉRICAS - NESTLE São Paulo (SP) 
29 BIANCHINI Porto Alegre (RS) 
30 GAROTO Vila Velha (ES) 
31 MOINHOS CRUZEIRO DO SUL Canoas (RS) 
32 FÁBRICA FORTALEZA - M. DIAS BRANCO Eusébio (CE) 
33 SCHINCARIOL NE Alagoinhas (BA) 
34 AJINOMOTO São Paulo (SP) 
35 SPAIPA Curitiba (PR) 
36 VONPAR COCA-COLA REFRESCO S/A Porto Alegre (RS) 
37 GRANOL São Paulo (SP) 
38 CITROSUCO PAULISTA Matão (SP) 
39 PARMALAT São Paulo (SP) 
40 NORSA Fortaleza (CE) 
41 CAMIL São Paulo (SP) 
42 JOSAPAR Pelotas (RS) 
43  DA BARRA Barra Bonita (SP) 
44 COPACOL Cafelândia (PR) 
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45 RUBI Osasco (SP) 
46 ABC INCO Uberlândia (MG) 
47 USINA CAETÉ - GRUPO CARLOS LYRA Maceió (AL) 
48 BATAVO/PERDIGÃO Caranbeí (PR) 
49 VIGOR São Paulo (SP) 
50 CRA – CONTINENTAL Venâncio Aires (RS) 
51 YOKI Paranavaí (PR) 
52 NOVA AMÉRICA Tarumâ (SP) 

Item Segmento: Automotivo Cidade 
      

1 VOLKSWAGEN São Bernardo do Campo (SP) 
2 GENERAL MOTORS São Caetano do Sul (SP) 
3 FIAT Betim (MG) 
4 EMBRAER São José dos Campos (SP) 
5 DAIMLERCHRYSLER São Bernardo do Campo (SP) 
6 FORD São Bernardo do Campo (SP) 
7 BOSCH Campinas (SP) 
8 MOTO HONDA Manaus (AM) 
9 TOYOTA São Bernardo do Campo (SP) 

10 VOLVO DO BRASIL Curitiba (PR) 
11 RENAULT São José dos Pinhais (PR) 
12 CNH NEW HOLLAND Contagem (MG) 
13 PEUGEOT CITROËN Rio de Janeiro (RJ) 
14 EATON Valinhos (SP) 
15 CATERPILLAR Piracicaba (SP) 
16 MAHLE METAL LEVE Mogi Guaçu (SP) 
17 MITSUBISHI MOTORS São Paulo (SP) 
18 DELPHI AUTOMOTIVE São Bernardo do Campo (SP) 
19 SCANIA São Bernardo do Campo (SP) 
20 TRW Limeira (SP) 
21 MARCOPOLO Caxias do Sul (RS) 
22 MASSEY FERGUSON Canoas (RS) 
23 VISTEON Guarulhos (SP) 
24 CUMMINS Guarulhos (SP) 
25 VALEO Itatiba (SP) 
26 TKMCL Campo Limpo Paulista (SP) 
27 MWM São Paulo (SP) 
28 MAXION AUTOMOTIVOS Cruzeiro (SP) 
29 VALTRA Mogi das Cruzes (SP) 
30 HONDA AUTOMÓVEIS Sumaré (SP) 
31 MAGNETI MARELI COFAP Santo André (SP) 
32 DANA-ALBARUS Gravataí (RS) 
33 GKN Porto Alegre (RS) 

 
Item Segmento: Confecções e Têxteis Cidade 

      
1 VICUNHA Maracanaú (CE) 
2 COTEMINAS Montes Claros (MG) 
3 GRENDENE Sobral (CE) 
4 SÃO PAULO ALPARGATAS São Paulo (SP) 
5 SANTISTA TÊXTIL São Paulo (SP) 
6 AZALÉIA Parobé (RS) 
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Item Segmento: Construção Cidade 
      

1 CONSTRUTORA ODEBRECHT Rio de Janeiro (RJ) 
2 CAMARGO CORREIA São Paulo (SP) 
3 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO Rio de Janeiro (RJ) 
4 ANDRADE GUTIERREZ São Paulo (SP) 
5 OAS São Paulo (SP) 

Item Segmento: Eletroeletrônico Cidade 
      

1 SIEMENS São Paulo (SP) 
2 NOKIA Manaus (AM) 
3 MULTIBRÁS São Paulo (SP) 
4 ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES São Paulo (SP) 
5 SAMSUNG Manaus (AM) 
6 ELECTROLUX Curitiba (PR) 
7 MOTOROLA Jaguariúna (SP) 
8 SIEMENS ELETOELETRÔNICA Manaus (AM) 
9 ALSTOM São Paulo (SP) 

10 LG-AZ Manaus (AM) 
11 PHILIPS DA AMAZÔNIA Manaus (AM) 
12 SEMP TOSHIBA AM Manaus (AM) 
13 ALCATEL São Paulo (SP) 
14 ABB Osasco (SP) 
15 SONY Manaus (AM) 
16 GRADIENTE Manaus (AM) 
17 SAMSUNG SDI Manaus (AM) 
18 LG PHILIPS DISPLAY Manaus (AM) 
19 BSH CONTINENTAL São Paulo (SP) 
20 LUCENT TECHNOLOGIES Campinas (SP) 
21 NORTEL NETWORKS São Paulo (SP) 
22 PANASONIC AM Manaus (AM) 
23 CCE DA AMAZÔNIA Manaus (AM) 
24 SPRINGER CARRIER Canoas (RS) 
25 GE-DAKO Campinas (SP) 
26 ARNO São Paulo (SP) 
27 FICAP Rio de Janeiro (RJ) 
28 PIRELLI ENERGIA Sorocaba (SP) 

Item Segmento: Farmacêutico, Higiene e Cidade 
  Cosméticos   

1 UNILEVER São Paulo (SP) 
2 AVON São Paulo (SP) 
3 NATURA Itapecerica das Serra (SP) 
4 JOHNSON & JOHNSON São Paulo (SP) 
5 NOVARTIS BIOCIÊNCIAS São Paulo (SP) 
6 PFIZER São Paulo (SP) 
7 AVENTIS PHARMA São Paulo (SP) 
8 ROCHE São Paulo (SP) 
9 ACHÉ Guarulhos (SP) 

10 GILLETTE Manaus (AM) 
11 SCHERING-PLUGH Rio de Janeiro (RJ) 
12 BIOSINTÉTICA São Paulo (SP) 
13 KIMBERLY São Paulo (SP) 
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14 SCHERING  São Paulo (SP) 
15 SEM S/A Hortolândia (SP) 
16 GSK Rio de Janeiro (RJ) 
17 EUROFARMA São Paulo (SP) 
18 KIMBERLY CLARK São Paulo (SP) 
19 PROCTER & GAMBLE São Paulo (SP) 
20 BRISTOL-MYERS SQUIBB São Paulo (SP) 

Item Segmento: Material de Construção Cidade 
      

1 CIMENTO RIO BRANCO São Paulo (SP) 
2 TIGRE Joinville (SC) 
3 DURATEX São Paulo (SP) 
4 SAINT-GOBAIN VIDROS São Paulo (SP) 
5 HOLCIM São Paulo (SP) 
6 CAUÊ São Paulo (SP) 
7 CIMPOR São Paulo (SP) 
8 LAFARGE Rio de Janeiro (RJ) 
9 CIMENTO ITAÚ Itaú de Minas (MG) 

10 EUCATEX Salto (SP) 
11 CIPASA Caaporã (PR) 
12 AMANCO Joinville (SC) 

Item Segmento: Mecânica Cidade 
      

1 WEG Jaraguá do Sul (SC) 
2 EMBRACO Joinville (SC) 
3 ATLAS SCHINDLER São Paulo (SP) 
4 VOITH PAPER São Paulo (SP) 
5 USIMINAS MECÂNICA Belo Horizonte (MG) 
6 ROMI Santa Bárba d' Oeste (SP) 

Item Segmento: Mineração Cidade 
     

1 VALE DO RIO DOCE Rio de Janeiro (RJ) 
2 MBR Rio de Janeiro (RJ) 
3 SAMARCO Belo Horizonte (MG) 
4 MRN Oriximiná (PA) 
5 MAGNESITA Montes Claros (MG) 
6 CBMM Araxá (MG) 
7 NEBRASCO Vitória (ES) 

Item Segmento: Papel e Celulose Cidade 
      

1 KLABIN São Paulo (SP) 
2 VCP São Paulo (SP) 
3 ARACRUZ CELULOSE Aracruz (ES) 
4 SUZANO PAPEL E CELULOSE Salvador (BA) 
5 RIPASA São Paulo (SP) 
6 IP- INTERNATIONAL PAPER Mogi Guaçu (SP) 
7 CENIBRA Belo Horizonte (MG) 
8 SANTHER São Paulo (SP) 
9 RIGESA Campinas (SP) 

10 ORSA Suzano (SP) 
Item Segmento: Plásticos e Borrachas Cidade 

      
1 PIRELLI PNEUS Feira de Santana (BA) 
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2 GOODYEAR São Paulo (SP) 
3 BRIDGESTONE/FIRESTONE Santo André (SP) 
4 VIDEOLAR Manaus (AM) 
5 VIPAL Nova Prata (RS) 
6 PROVIDÊNCIA Curitiba (PR) 

Item Segmento: Química e Petroquímica Cidade 
      

1 PETROBRAS Rio de Janeiro (RJ) 
2 BRASKEM Camaçari (BA) 
3 COPESUL Triunfo (RS) 
4 REFAP Canoas (RS) 
5 BUNGE FERTILIZANTES São Paulo (SP) 
6 BASF São Bernardo do Campo (SP) 
7 PETROQUÍMICA UNIÃO Santo André (SP) 
8 DOW BRASIL São Paulo (SP) 
9 SYNGENTA São Paulo (SP) 

10 BAYER CROPSCIENCE São Paulo (SP) 
11 RHODIA São Paulo (SP) 
12 POLIBRASIL RESINAS Mauá (SP) 
13 IPQ Triunfo (RS) 
14 WHITE MARTINS SUDESTE Rio de Janeiro (RJ) 
15 MOSAIC São Paulo (SP) 
16 DOW NORDESTE Camaçari (BA) 
17 DUPONT Barueri (SP) 
18 ADUBOS TREVO Porto Alegre (RS) 
19 ALUNORTE Barcarena (PA) 
20 HERINGER Viana (ES) 
21 ULTRAFÉRTIL Cubatão (SP) 
22 PETROFLEX Duque de Caxias (RJ) 
23 MONSANTO São Paulo (SP) 
24 OXITENO NORDESTE Camaçari (BA) 
25 CLARIANT São Paulo (SP) 
26 3M Sumaré (SP) 
27 BAYER São Paulo (SP) 
28 POLITENO Camaçari (BA) 
29 SOLVAY INDUPA São Paulo (SP) 
30 REFINARIA DE MANGUINHOS Rio de Janeiro (RJ) 
31 KODAK São José dos Campos (SP) 
32 FOSFÉRTIL Uberaba (MG) 
33 INNOVA Triunfo (RS) 
34 MILENIA Londrina (PR) 
35 DOW AGRO São Paulo (SP) 
36 AKZO São Paulo (SP) 
37 REFINARIA IPIRANGA Rio Grande (RS) 
38 ELEKEIROZ Camaçari (BA) 
39 TINTAS CORAL Mauá (SP) 
40 COPEBRÁS Cubatão (SP) 
41 OXITENO  São Paulo (SP) 
42 DETEN QUÍMICA Camaçari (BA) 
43 NOVAMARLIM PETRÓLEO Macaé (RJ) 
44 MONSANTO NORDESTE Camaçari (BA) 
45 UNIPAR Rio de Janeiro (RJ) 
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46 CARBOCLORO São Paulo (SP) 
47 FERTIPAR Curitiba (PR) 
48 RENNER SAYERLACK Gravataí (RS) 
49 PETROQUÍMICA TRIUNFO Porto Alegre (RS) 
50 AGRIPEC Maracanaú (CE) 
51 IPIRANGA QUÍMICA São Paulo (SP) 
52 FERTIBRAS Osasco (SP) 
53 CIA PETROLÍFERA MARLIM Macaé (RJ) 
54 DEGUSSA São Paulo (SP) 
55 NORTOX Arapongas (PR) 

Item Segmento: Siderurgia e Metalurgia Cidade 
      

1 GERDAU AÇOMINAS Ouro Branco (MG) 
2 CSN Rio de Janeiro (RJ) 
3 USIMiNAS Belo Horizonte (MG) 
4 COSIPA São Paulo (SP) 
5 CST Serra (ES) 
6 ACESITA Belo Horizonte (MG) 
7 BELGO SIDERURGIA Belo Horizonte (MG) 
8 ALCOA Poços de Caldas (MG) 
9 CBA São Paulo (SP) 

10 BELGO  Belo Horizonte (MG) 
11 CARAÍBA METAIS Dias d' Ávila (BA) 
12 AÇOS VIVLLARES São Paulo (SP) 
13 ALBRAS Barcarena (PA) 
14 BELGO BEKAERT Contagem (MG) 
15 V&M DO BRASIL Belo Horizonte (MG) 
16 TUPY FUNDIÇÕES Joinville (SC) 
17 REXAM BCSA BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.  Rio de Janeiro (RJ) 
18 RDM Simões Filho (BA) 
19 CNT Niquelândia (GO) 
20 BHPBILLITON Rio de Janeiro (RJ) 
21 NOVELIS São Paulo (SP) 
22 VEGA DO SUL São Francisco do Sul (SC) 
23 SBM Barra Mansa (RJ) 
24 INAL Araucária (PR) 
25 TENARIS CONFAB São Caetanao do Sul (SP) 
26 VILLARES METALS Sumaré (SP) 
27 TERMOMECÂNICA São Bernardo do Campo (SP) 
28 CMN Três Marias (MG) 
29 ZAMPROGNA Porto Alegre (RS) 
30 AMSTED MAXION Cruzeiro (SP) 
31 RIO NEGRO Guarulhos (SP) 
32 MANGELS São Paulo (SP) 
33 FERBASA Pojuca (BA) 
34 VALESUL Rio de Janeiro (RJ) 
35 ELUMA Santo André (SP) 
36 ARMCO São Paulo (SP) 

Fonte: Revista Exame (2005, p. 52-70)



APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  

 
 

 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

 
 
 
Assunto: Instrumento de coleta de dados para a pesquisa sobre o preço de transferência como 

instrumento de controle de gestão nas 500 maiores indústrias do Brasil da Revista 
Exame Melhores e Maiores ano de 2005, referência ano de 2004. 

 
 
 
Prezado (a) Sr (a): 
 
 
 
Aloísio Grunow, aluno do Programa e Pós-Graduação em Ciências Contábeis do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas da FURB – Universidade Regional de Blumenau, está 
desenvolvendo um projeto de pesquisa que tem por objetivo estudar a utilização do preço de 
transferência como instrumento de controle de gestão nas 500 maiores indústrias do Brasil da 
Revista Exame Melhores e Maiores ano de 2005, referência ano de 2004. 
 
Este estudo se reveste de importância para nosso Mestrado, tendo em vista a carência de 
conhecimento sobre este assunto. 
 
Assim, venho solicitar a indispensável colaboração de V.Sª no sentido de conceder ao nosso 
aluno as respostas ao questionário proposto, necessário para o desenvolvimento da pesquisa. 
 
Informo que os resultados desta pesquisa serão disponibilizados à V.Sª  e que os dados 
fornecidos serão tratados de forma agregada comparativa e informativa com as 500 maiores 
indústrias do Brasil, segregados em diversos clusters. 
 
Sua contribuição e colaboração serão de fundamental importância para atingir nossos 
objetivos educacionais. Agradecemos antecipadamente sua atenção e colaboração. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Profª Dra Ilse  Maria Beuren 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
da Universidade Regional de Blumenau 
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1 Caracterização da empresa 
1.1 Razão social _________________________________________________________ 
1.2 Data de fundação da empresa ____________________________________________ 
1.3 Número de empregados ________________________________________________ 

 
2 Dados do respondente 

2.1 Nome _______________________________________________________________ 
2.2 Função______________________________________________________________ 
2.3 Tempo que atua na função   

  (   ) 1 – 2 anos       (   ) 2 – 5 anos       (    ) 5 – 10 anos       (   ) acima de 10 anos  
2.4 Gênero                      

  (   ) Masculino      (    ) Feminino 
2.5 Formação acadêmica 

(   ) Graduação em Ciências Contábeis 
(   ) Técnico em Contabilidade 
(   ) Graduação em Administração 
(   ) Outra formação acadêmica. Qual ? ____________________________________ 
 

2.6 Pós-Graduação  
(   ) Especialização.  Qual ?  _____________________________________________ 
(   )  MBA.  Qual ? ____________________________________________________ 
(   )  Mestrado.   Qual ?  ________________________________________________ 
(   ) Doutorado.  Qual ?  ________________________________________________ 

 
3 Questões da pesquisa 
 

3.1   No processo decisório de sua empresa, predominam decisões: 
(   ) Centralizadas (corporativas)       
(   ) Descentralizadas ( divisão de negócios e centros de responsabilidade) 
(   ) Outra forma. Qual? ________________________________________________ 

 
3.2 Assinale a autonomia de gestão que existe na sua empresa para os aspectos que 

seguem: 
 

Unidades de negócios Centro de responsabilidade 
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ASPECTOS DE GESTÃO 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
Preços de transferência            
Administração orçamentária            
Aprovação de investimentos            
Aprovação de gastos            

 

3.3 A definição do preço de transferência na sua empresa é feita por: 
(   ) Produto ou matéria-prima para cada centro de responsabilidade 
(   ) Produto ou matéria-prima para cada filial individualmente 
(   ) Produto ou matéria-prima para toda a empresa 
(   ) Outra forma. Qual?_________________________________________________ 
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3.4 A fixação do preço de transferência na sua empresa é utilizada: 
(   ) Apenas para cumprimento de determinação legal (Lei nº 9.430/1996) 
(   ) Como instrumento de  avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 

3.5 Qual o método adotado por sua empresa para determinar o preço de transferência: 
(   ) Preço de transferência baseado no mercado 
(   ) Preço de transferência baseado em custos 
(   ) Preço de transferência negociado 
(   ) Preço de transferência administrado 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 

3.6 Se a sua empresa adota o preço de transferência baseado no mercado, indique a 
forma utilizada: 
(   ) Preço de mercado imediato ou preço normal de mercado 
(   ) Preço de mercado a longo prazo 
(   ) Preço de mercado ajustado 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 

3.7 Se a sua empresa adota o preço de transferência baseado em custos, indique a forma 
utilizada: 
(   ) Custo real do mês anterior 
(   ) Custo real do mês anterior com margem adicionada 
(   ) Custo padrão 
(   ) Custo padrão com uma margem adicionada 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 

3.8 Se a sua empresa adota o preço de transferência negociado, esta metodologia: 
  (  ) permite autonomia para as divisões (fornecedora e adquirente) negociar o  preço 

de  transferência 
  (   ) não permite esta autonomia, sendo o preço de transferência definido na  matriz 

 
3.9 As vantagens dos diversos métodos de preços de transferência são analisadas e é 

adotado aquele que melhor atende sua empresa: 
(   ) Nunca 
(   ) Raramente  
(   ) Eventualmente  
(   ) Freqüentemente 
(   ) Sempre 

 
 

3.10 Existe algum tipo de preocupação em relação aos métodos de preço de transferência 
adotados por outras indústrias do mesmo segmento: 

(   ) Nunca 
(   ) Raramente 
(   ) Eventualmente  
(   ) Freqüentemente 
(   ) Sempre  
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3.11 A aplicação do preço de transferência nas operações internas das unidades de 
negócios e áreas de responsabilidade implica em problemas e soluções na gestão. 
Atribua nota de 1 a 5 para cada problema ou solução: 

 
 
 

3.12 Na sua percepção, o método de preço de transferência adotado pelos seus 
concorrentes pode: 

(   ) Interferir na definição do preço de venda nas filiais de destino 
(   ) Não interferir na definição do preço de venda nas filiais de destino 
(   ) Ser utilizado apenas para fins de tributação 
(   ) Ser utilizado para fins gerenciais e avaliação de desempenho dos centros de 

responsabilidade 
(   ) Outra interferência. Qual? ____________________________________________ 
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e PROBLEMAS E SOLUÇÕES MAIS FREQÜENTES 

ENCONTRADOS NA APLICAÇÃO DO PREÇO DE 
TRANSFERÊNCIA  

1 2 3 4 5 Na sua empresa os centros de lucros estão sujeitos a pressões para 
melhorar seu desempenho competitivo 

1 2 3 4 5 
Se uma empresa tem uma estratégica de diversificação, a estrutura de 
centros de lucros facilita o trabalho de especialistas e peritos de diferentes 
tipos de atividades 

1 2 3 4 5 Um centro de lucro constitui-se em um excelente campo de treinamento 
para gerentes gerais 

1 2 3 4 5 
Quando uma empresa utiliza centro de lucro, as decisões operacionais 
podem ser aceleradas, pois muitas delas não precisam ser tomadas pelo 
escritório central 

1 2 3 4 5 
A utilização do centro de lucro permite que a qualidade das decisões possa 
ser melhorada, pois dependem de executivos mais próximos do ponto 
afetado por elas 

1 2 3 4 5 
Quando uma empresa utiliza centro de lucro, os executivos do escritório 
central podem ser aliviados das tomadas de decisões de rotina, podendo, 
assim concentrar-se em assuntos mais importantes 

1 2 3 4 5 Á medida que as decisões são descentralizadas, a alta administração em 
algum momento pode perder determinados controles 

1 2 3 4 5 
Não existe sistema completamente satisfatório para assegurar que cada 
centro de lucro, ao melhorar seus próprios lucros, esteja melhorando os 
lucros da empresa 

1 2 3 4 5 A divisionalização pode acarretar custos adicionais, podendo resultar em 
duplicidade de tarefas nos centros de lucro 

1 2 3 4 5 
Na utilização de centros de lucros pode haver ênfase indevida na 
lucratividade no curto prazo, em detrimento da lucratividade da empresa 
no longo prazo 

1 2 3 4 5 
Com a utilização de centros de lucros a avaliação de desempenho é 
ampliada. A lucratividade é um parâmetro mais completo do que os 
parâmetros de avaliação separada de receitas e despesas 

1 2 3 4 5 Sua empresa utiliza o preço de transferência na apuração de resultado e 
avaliação de desempenho dos centros de responsabilidade? 
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3.13 Indique o nível de importância das premissas que servem para fundamentar o preço 
de transferência em sua empresa 

 

 
 

3.14 Os empregados são treinados para  tomada de decisão sobre preço de transferência? 
(   ) Nunca  
(   ) Raramente 
(   ) Eventualmente  
(   ) Freqüentemente 
(   ) Sempre  

 
3.15 Para demonstrar o resultado econômico-financeiro (lucro ou prejuízo), a empresa se 

utiliza de: 
 (   ) Relatórios econômico-financeiros por divisão, descentralizados 
 (   ) Relatórios econômico-financeiros globais da organização, centralizado 
 (   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 

 
3.16  A avaliação do desempenho dos gestores na sua empresa é realizada por: 

(   ) Unidade de negócio          
(   ) Centro de responsabilidade 
(   ) Outra forma. Qual? _________________________________________________ 
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Premissas dos preços de transferência 

1 2 3 4 5 
Toda empresa é um processo de transformação de recursos em 
produtos/serviços composto de diversas atividades que interagem 
entre si 

1 2 3 4 5 As atividades possuem caráter econômico, que se materializa pelo 
consumo de recursos e geração de produtos/serviços 

1 2 3 4 5 
Os recursos consumidos, por serem escassos, possuem valor 
econômico (custos), e os produtos gerados, por satisfazerem 
necessidades ambientais, também o possuem (receitas) 

1 2 3 4 5 As atividades contribuem para o resultado econômico-financeiro 
global da empresa 

1 2 3 4 5 Devem ser delegadas aos empregados autoridade e responsabilidade 
para tomar decisões 

1 2 3 4 5 A empresa deve ter um sistema para coordenar e acompanhar as 
atividades descentralizadas dos tomadores de decisão 

1 2 3 4 5 
Unidades organizacionais, que em determinados momento cooperam 
entre si, podem passar a competir uma com as outras, com 
desvantagem geral para a empresa 

1 2 3 4 5 
Divisionalização da empresa requer, entre as unidades de negócios, 
precificação e estabelecimento de parâmetros para avaliação de 
desempenho das unidades de negócios e de seus administradores. 
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3.17 No processo de gestão de performance e potencial, a sua empresa considera (pode 
assinalar mais de uma resposta): 
(   ) Metas de lucratividade geral da empresa   
(   ) Metas individuais com avaliação quantitativa e qualitativa 
(   ) Resultado de cada área de responsabilidade  
(   ) Realizações não planejadas 
(   ) Desenvolvimento pessoal 
(   ) Não faz avaliação de desempenho 

 
3.18 Quando as metas são atingidas de forma consolidada e individualizada, sua empresa 

adota práticas de recompensas (pode assinalar mais de uma resposta): 
(   ) Igual para todos, respeitando o plano de participação nos lucros/resultados 
(   ) Diferenciada de acordo com o desempenho individual de cada gestor e 

cumprimento das metas no plano de bônus  
(   ) Diferenciada de acordo com os resultados de cada unidade de negócio 
(   ) Diferenciada de acordo com os resultados de cada centro de responsabilidade 
(   ) De acordo com o desempenho individual e os resultados de cada unidade de 

negócio e centro de responsabilidade 
(   ) Pagamento de salários extras            
(   ) Viagens 
(   ) Outra. Qual ? _____________________________________________________ 
 

3.19 Sua empresa utiliza o preço de transferência para o controle e gerenciamento de 
resultado de cada divisão? 
(   ) Nunca 
(   ) Raramente 
(   ) Eventualmente  
(   ) Freqüentemente 
(   ) Sempre  

 
3.20 A alta administração da empresa utiliza os preços de transferência para tomada de 

decisão e avaliação de desempenho dos gestores? 
(   ) Nunca 
(   ) Raramente 
(   ) Eventualmente 
(   ) Freqüentemente 
(   ) Sempre  
 

3.21 Qual o grau de importância das características de avaliação de desempenho abaixo na 
sua percepção e na percepção da sua empresa? 

 
Sua percepção Percepção da empresa 

Ex
ce

le
nt

e 

B
om

 

R
eg

ul
ar

 

Fr
ac

o 

In
su

fic
ie

nt
e 

Ex
tre

m
a 

M
ui

ta
 

R
az

oá
ve

l 

Po
uc

a 

N
en

hu
m

a 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
COMPROMETIMENTO E DETERMINAÇÃO 

Pró-atividade na tomada de 
decisão  
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Obstinação pelo resultado           
Conhecer com antecedência a 
forma que vai ser medida a sua 
atividade 

          

Identificar desvios e suas causas 
quando comparados com 
padrões predefinidos 

          

Disposição ao sacrifício para 
atingir metas 

          

Propor medidas de correção para 
situações inversas às metas 
estabelecidas 

          

Aumentar a motivação das 
pessoas com objetivo de 
melhorar o desempenho 

          

Efetuar comparações com 
diferentes divisões da empresa 

          

Imersão nas atividades que 
desenvolve 

          

OBSESSÃO PELAS OPORTUNIDADES E RESULTADOS 
Procura ter conhecimento das 
necessidades dos gestores 

          

É dirigido pelo mercado           
Cada centro de responsabilidade 
é avaliado individualmente 

          

O preço de transferência pode 
impactar no resultado de cada 
centro de responsabilidade 

          

O preço de transferência é 
utilizado para avaliação de 
desempenho 

          

Obsessão em criar valor e 
satisfazer os clientes internos 

          

TOLERÂNCIA AO RISCO, AMBIGÜIDADE E INCERTEZAS 
Analisa tudo antes de agir           
Procura minimizar os riscos           
Tolerância às incertezas e falta 
de estrutura 

          

Tolerância ao estresse e conflitos           
Hábil em resolver problemas e 
integrar soluções 

          

CRIATIVIDADE, AUTOCONFIANÇA E HABILIDADE DE ADAPTAÇÃO 
Não convencional, cabeça 
aberta, pensador 

          

Não se conforma com o status 
quo 

          

Hábil em se adaptar a novas 
situações 

          

Não tem medo de falhar           
Hábil em definir conceitos e 
detalhar idéias  

          

MOTIVAÇÃO E SUPERAÇÃO 
Orientação a metas e resultados           
Utiliza o preço de transferência 
para avaliação de desempenho 

          

Necessidade de crescer e atingir           
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melhores resultados 
Preocupação com status e poder           
Autoconfiança           
Conhecimento (percepção) de 
suas forças e fraquezas 

          

Senso de humor           
Iniciativa           
Poder de autocontrole           
Transmite integridade e 
confiabilidade 

          

È paciente e sabe ouvir           
Constrói times e trabalha em 
equipe 

          

 
 
 
 
 
 

       Muito obrigado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE C – MATRIZ DE COEFICIENTES DE DISSIMILARIDADES 
EUCLIDIANAS AO QUADRADO 

 
 

 Distância Euclideana ao Quadrado  
Indústrias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 45,000 6,000 13,000 4,000
2 1,000 ,000 ,000 1,000 42,000 9,000 16,000 7,000
3 1,000 1,000 ,000 1,000 42,000 9,000 16,000 7,000
4 1,000 ,000 ,000 1,000 42,000 9,000 16,000 7,000
5 ,000 1,000 1,000 1,000 45,000 6,000 13,000 4,000
6 45,000 42,000 42,000 42,000 45,000 61,000 52,000 59,000
7 6,000 9,000 9,000 9,000 6,000 61,000  5,000 2,000
8 13,000 16,000 16,000 16,000 13,000 52,000 5,000 5,000
9 4,000 7,000 7,000 7,000 4,000 59,000 2,000 5,000

10 6,000 2,000 2,000 2,000 3,000 6,000 11,000 18,000 11,000
11 13,000 16,000 16,000 16,000 13,000 52,000 5,000 ,000 5,000
12 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 41,000 14,000 21,000 12,000
13 3,000 4,000 4,000 4,000 3,000 46,000 3,000 6,000 3,000
14 6,000 5,000 5,000 5,000 6,000 31,000 16,000 23,000 16,000
15 14,000 13,000 13,000 13,000 14,000 45,000 8,000 5,000 10,000
16 6,000 9,000 9,000 9,000 6,000 61,000 ,000 5,000 2,000
17 ,000 1,000 1,000 1,000 ,000 45,000 6,000 13,000 4,000
18 17,000 16,000 16,000 16,000 17,000 26,000 33,000 40,000 31,000
19 1,000 4,000 4,000 4,000 1,000 50,000 5,000 12,000 3,000
20 1,000 4,000 4,000 4,000 1,000 50,000 5,000 12,000 3,000
21 12,000 11,000 11,000 11,000 12,000 43,000 10,000 5,000 8,000
22 14,000 17,000 17,000 17,000 14,000 53,000 4,000 1,000 6,000
23 2,000 5,000 5,000 5,000 2,000 43,000 8,000 15,000 6,000
24 18,000 21,000 21,000 21,000 18,000 27,000 16,000 7,000 14,000
25 18,000 21,000 21,000 21,000 18,000 27,000 16,000 7,000 14,000
26 1,000 4,000 4,000 4,000 1,000 50,000 5,000 12,000 3,000
27 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 35,000 12,000 19,000 10,000
28 6,000 5,000 5,000 5,000 6,000 31,000 16,000 23,000 16,000
29 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 51,000 6,000 9,000 4,000
30 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 51,000 6,000 9,000 4,000
31 5,000 8,000 8,000 8,000 5,000 60,000 1,000 4,000 1,000
32 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
33 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
34 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
35 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
36 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
37 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000
38 5,000 4,000 4,000 4,000 5,000 52,000 5,000 8,000 5,000

 Distância Euclidiana ao Quadrado  
Indústrias 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4,000 3,000 13,000 4,000 3,000 6,000 14,000 6,000 ,000
2 7,000 2,000 16,000 1,000 4,000 5,000 13,000 9,000 1,000
3 7,000 2,000 16,000 1,000 4,000 5,000 13,000 9,000 1,000
4 7,000 2,000 16,000 1,000 4,000 5,000 13,000 9,000 1,000
5 4,000 3,000 13,000 4,000 3,000 6,000 14,000 6,000 ,000
6 59,000 36,000 52,000 41,000 46,000 31,000 45,000 61,000 45,000
7 2,000 11,000 5,000 14,000 3,000 16,000 8,000 ,000 6,000
8 5,000 18,000 ,000 21,000 6,000 23,000 5,000 5,000 13,000
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9  11,000 5,000 12,000 3,000 16,000 10,000 2,000 4,000
10 11,000 18,000 3,000 4,000 1,000 15,000 11,000 3,000
11 5,000 18,000 21,000 6,000 23,000 5,000 5,000 13,000
12 12,000 3,000 21,000 7,000 6,000 14,000 14,000 4,000
13 3,000 4,000 6,000 7,000 7,000 7,000 3,000 3,000
14 16,000 1,000 23,000 6,000 7,000 20,000 16,000 6,000
15 10,000 15,000 5,000 14,000 7,000 20,000  8,000 14,000
16 2,000 11,000 5,000 14,000 3,000 16,000 8,000 6,000
17 4,000 3,000 13,000 4,000 3,000 6,000 14,000 6,000
18 31,000 10,000 40,000 17,000 20,000 5,000 37,000 33,000 17,000
19 3,000 6,000 12,000 9,000 4,000 9,000 17,000 5,000 1,000
20 3,000 6,000 12,000 9,000 4,000 9,000 17,000 5,000 1,000
21 8,000 15,000 5,000 12,000 7,000 20,000 2,000 10,000 12,000
22 6,000 19,000 1,000 22,000 7,000 24,000 4,000 4,000 14,000
23 6,000 5,000 15,000 10,000 5,000 6,000 20,000 8,000 2,000
24 14,000 21,000 7,000 26,000 13,000 22,000 12,000 16,000 18,000
25 14,000 21,000 7,000 26,000 13,000 22,000 12,000 16,000 18,000
26 3,000 6,000 12,000 9,000 4,000 9,000 17,000 5,000 1,000
27 10,000 1,000 19,000 2,000 5,000 2,000 16,000 12,000 2,000
28 16,000 1,000 23,000 6,000 7,000 ,000 20,000 16,000 6,000
29 4,000 7,000 9,000 4,000 3,000 12,000 6,000 6,000 4,000
30 4,000 7,000 9,000 4,000 3,000 12,000 6,000 6,000 4,000
31 1,000 10,000 4,000 13,000 2,000 15,000 9,000 1,000 5,000
32 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
33 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
34 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
35 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
36 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
37 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000
38 5,000 6,000 8,000 5,000 2,000 11,000 5,000 5,000 5,000

 Distância Euclidiana ao Quadrado  
Indústrias 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 1,000 1,000 12,000 14,000 2,000 18,000 18,000 1,000 2,000 6,000
2 4,000 4,000 11,000 17,000 5,000 21,000 21,000 4,000 1,000 5,000
3 4,000 4,000 11,000 17,000 5,000 21,000 21,000 4,000 1,000 5,000
4 4,000 4,000 11,000 17,000 5,000 21,000 21,000 4,000 1,000 5,000
5 1,000 1,000 12,000 14,000 2,000 18,000 18,000 1,000 2,000 6,000
6 50,000 50,000 43,000 53,000 43,000 27,000 27,000 50,000 35,000 31,000
7 5,000 5,000 10,000 4,000 8,000 16,000 16,000 5,000 12,000 16,000
8 12,000 12,000 5,000 1,000 15,000 7,000 7,000 12,000 19,000 23,000
9 3,000 3,000 8,000 6,000 6,000 14,000 14,000 3,000 10,000 16,000

10 6,000 6,000 15,000 19,000 5,000 21,000 21,000 6,000 1,000 1,000
11 12,000 12,000 5,000 1,000 15,000 7,000 7,000 12,000 19,000 23,000
12 9,000 9,000 12,000 22,000 10,000 26,000 26,000 9,000 2,000 6,000
13 4,000 4,000 7,000 7,000 5,000 13,000 13,000 4,000 5,000 7,000
14 9,000 9,000 20,000 24,000 6,000 22,000 22,000 9,000 2,000 ,000
15 17,000 17,000 2,000 4,000 20,000 12,000 12,000 17,000 16,000 20,000
16 5,000 5,000 10,000 4,000 8,000 16,000 16,000 5,000 12,000 16,000
17 1,000 1,000 12,000 14,000 2,000 18,000 18,000 1,000 2,000 6,000
18 20,000 20,000 35,000 41,000 13,000 29,000 29,000 20,000 9,000 5,000
19 ,000 15,000 13,000 1,000 17,000 17,000 ,000 5,000 9,000
20 ,000  15,000 13,000 1,000 17,000 17,000 ,000 5,000 9,000
21 15,000 15,000 6,000 18,000 10,000 10,000 15,000 14,000 20,000
22 13,000 13,000 6,000 16,000 8,000 8,000 13,000 20,000 24,000
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23 1,000 1,000 18,000 16,000 16,000 16,000 1,000 4,000 6,000
24 17,000 17,000 10,000 8,000 16,000 ,000 17,000 20,000 22,000
25 17,000 17,000 10,000 8,000 16,000 ,000 17,000 20,000 22,000
26 ,000 ,000 15,000 13,000 1,000 17,000 17,000  5,000 9,000
27 5,000 5,000 14,000 20,000 4,000 20,000 20,000 5,000 2,000
28 9,000 9,000 20,000 24,000 6,000 22,000 22,000 9,000 2,000
29 7,000 7,000 4,000 10,000 10,000 18,000 18,000 7,000 6,000 12,000
30 7,000 7,000 4,000 10,000 10,000 18,000 18,000 7,000 6,000 12,000
31 4,000 4,000 9,000 5,000 7,000 15,000 15,000 4,000 11,000 15,000
32 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
33 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
34 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
35 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
36 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
37 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000
38 8,000 8,000 5,000 9,000 11,000 19,000 19,000 8,000 7,000 11,000

 Distância Euclidiana ao Quadrado  
Indústrias 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2 3,000 3,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
3 3,000 3,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
4 3,000 3,000 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
5 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
6 51,000 51,000 60,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000
7 6,000 6,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
8 9,000 9,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
9 4,000 4,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

10 7,000 7,000 10,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
11 9,000 9,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
12 4,000 4,000 13,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
13 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
14 12,000 12,000 15,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
15 6,000 6,000 9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
16 6,000 6,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
17 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
18 27,000 27,000 32,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
19 7,000 7,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
20 7,000 7,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
21 4,000 4,000 9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
22 10,000 10,000 5,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
23 10,000 10,000 7,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
24 18,000 18,000 15,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
25 18,000 18,000 15,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
26 7,000 7,000 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
27 6,000 6,000 11,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
28 12,000 12,000 15,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
29  ,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
30 ,000  5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
31 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
32 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
33 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
34 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
35 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
36 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000
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37 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
38 1,000 1,000 4,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


