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RESUMO 

 

Em empresas divisionalizadas, grande parte das decisões é descentralizada 

para as unidades de negócios, que normalmente transacionam internamente 

produtos ou serviços. Os preços de transferência desses produtos e serviços são 

parte do sistema de controle gerencial utilizado nessas empresas divisionalizadas. 

Como conseqüência, definições inadequadas desses preços de transferência podem 

acarretar em decisões equivocadas que podem gerar prejuízos financeiros. Tendo 

em mente esse problema, o presente trabalho apresenta uma avaliação do 

funcionamento dos sistemas de controle baseados em preços de transferência, 

visando apontar as melhores práticas e as possíveis distorções nesses sistemas e 

entender suas conseqüências. Para tanto utiliza um estudo de caso da Scania Latin 

América, empresa do setor automobilístico, que produz e comercializa veículos 

comerciais pesados no Brasil. É traçado um paralelo entre o sistema de 

apreçamento utilizado pela Scania, avaliado no contexto de sua estratégia 

organizacional, e a literatura a respeito do tema. A descrição dos processos da 

Scania se fundamenta em entrevistas com os controllers das unidades de negócio, 

questionários aplicados aos gestores dessas unidades de negócio, observação não 

participante dos processos e sistemas e documentação recolhida durante o estudo 

de caso. O referencial teórico do trabalho está principalmente baseado nos trabalhos 

de Watson e Baumler (1975), Eccles (1983), Hill et. al. (1992) e Adler (1996), que 

analisam as metodologias de apreçamento sob o aspecto da estratégia 

organizacional. Conclui-se que a Scania utiliza os preços de transferência como 

ferramenta de controle gerencial buscando desafiar continuamente custos e preços, 

através de um processo interno de negociação baseado em parâmetros de 

benchmarking e metas de produtividade. Esse sistema mostra-se alinhado a 

estratégia de diversificação relacionada de perfil colaborador da empresa, que visa 

atender às demandas de um mercado competitivo e intensivo em tecnologia. Além 

disso, promove a congruência de objetivos entre as unidades de negócio e alta 

administração, e é útil para avaliar o desempenho das subunidades, motivando o 

esforço gerencial. 

 

Palavras chave: Divisionalização, preços de transferência, estratégia organizacional. 
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ABSTRACT 

 

In multidivisional companies most part of the decision process is 

descentralized to the business units which usually commercialize products and 

services internally. The transfer prices of these products and services are part of the 

management control system in these multidivisional firms. As a consequence, an 

inappropriate transfer price methodology can result on deviations in the decison 

process which can generate financial losses.  Having this problem in mind, this study 

does an evaluation of the management control systems based on transfer pricing, in 

order to describe best practices and deviations and understand their consequences 

to the organizations. With this objective, it is utilized a case study of Scania Latin 

America, an automobilistic company, which assembles and commercializes heavy 

commercial vehicles in Brazil. A comparative analysis is developed between the 

transfer pricing system adopted by Scania and the literature related to the subject, 

taking into consideration the corporate strategy of the company. The description of 

the processes at Scania is fundamented on interviews with the business units 

controllers, questionnairies applied to the divisional managers, evaluation of the 

observed internal procedures and the documentation got during the survey process. 

The evaluation of the literature is mainly based on the articles of Watson e Baumler 

(1975), Eccles (1983), Hill et. al. (1992) and Adler (1996), who have focused on the 

analysis of the transfer pricing methodologies under the context of the organization 

strategy. The conclusion is that Scania applies the transfer pricing as a management 

controll tool through a mechanism which continuously challenges the costs and 

prices, based on an internal negotiation process supported by benchmarking and 

target costing parameters. The system is aligned to the related diversified strategy 

and collaborative organization structure of the firm, chosen to meet to the demands of 

a scenario of competitive and high technology market. In addition to that, the transfer 

pricing system at Scania contributes to align the objectives of the central office and 

the business units and succeeds on creating a good performance measuring systems 

which motivates managers. 

 

Key words: Divisionalization, transfer pricing, organizational strategy. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

1.1 Antecedentes ao Problema 
 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo e o crescimento das organizações, 

surgiram os grandes conglomerados empresariais, com plantas e escritórios 

distribuídos em diferentes países e focando diferentes negócios.  

Como conseqüência, aumentou-se a complexidade do planejamento e 

controle de suas atividades, e assim para a administração dessas operações passou 

a ser muito importante o conhecimento de culturas, mercados, legislações e técnicas 

diferenciadas. 

Essa necessidade de conhecimento de ambientes e tecnologias específicas 

nas organizações, segundo Santos (2002, p.1): 

 

Levou, a partir de certo tamanho, à burocratização pela ampla 
utilização de mecanismos e instrumentos de coordenação 
(organogramas, planos, programas, procedimentos etc), e dificultou o 
controle operacional dos seus segmentos funcionais, devido a sua 
administração se realizar com base em modelos organizacionais que 
concentravam nas direções corporativas a maioria das decisões e da 
responsabilidade nos níveis estratégicos, tático e operacional. Ficou 
difícil controlar a lucratividade da operação de cada departamento e 
caracterizar áreas de ineficiência e correspondente responsabilização 
dos seus gestores diretos. 

  

Em função disso, os dois tipos tradicionais de organização empresarial 

observados até meados do século passado, de um lado as grandes empresas 

centralizadas e organizadas em linhas funcionais e de outro as holding companies 

que possuíam grandes conglomerados, mas sem um controle central, foram sendo 

substituídas, principalmente no período após a segunda guerra mundial nos Estados 

Unidos em empresas como a General Motors, Du Pont, Sears Roebuck e Stadard Oil 

of New Jersey, por organizações divisionalizadas. (MILGROM e ROBERTS, 1992, 

p.540) 

No cerne do desenvolvimento dessa nova organização divisionalizada está a 

necessidade de delegação das decisões como resposta ao aumento dos custos de 
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comunicação da informação dos níveis hierárquicos mais baixos para a 

administração central oriundos do aumento da complexidade dos negócios.  

Ao mesmo tempo, e como conseqüência da própria divisionalização1, quanto 

mais descentralizadas as decisões, em função de interesses diferenciados entre os 

gerentes das divisões e a administração central, maiores são os custos de controle 

desses gerentes e de suas divisões.  

O grau de descentralização das empresas, levando em consideração essas 

premissas, depende do trade-off entre os custos de comunicação da informação 

entre os níveis hierárquicos e os custos de controle das divisões descentralizadas.  

(MELUMAD, 1992, p.447) 

Esses custos de controle das divisões são custos relacionados à 

transferência do poder de decisão do CEO (sigla para “Chief Executive Officer” em 

inglês, que significa diretor executivo ou diretor geral) para os níveis gerenciais mais 

baixos. Com os níveis gerenciais mais baixos tomando decisões em nome do 

interesse do CEO, há necessidade de manutenção de sistemas de acompanhamento 

e controle da performance desses gerentes. Os custos aumentam se esses sistemas 

de controle não têm sucesso em alinhar perfeitamente os interesses do CEO com os 

dos níveis gerenciais das divisões. (CHRISTIE et. al. 2001) 

Como nas organizações divisionalizadas ocorrem transações internas entre 

as divisões, a definição dos valores para essas transações torna-se uma importante 

variável na avaliação de desempenho no contexto dos sistemas de controle. Desvios 

no processo de definição dos preços das transações internas podem ter impactos 

importantes na tomadas de decisões.  

Os preços de transferência afetam múltiplos objetivos organizacionais, que 

geralmente podem entrar em conflito. Seus principais objetivos são promover sinais 

econômicos adequados dos impactos das decisões dos gerentes, permitir a correta 

avaliação do desempenho das divisões e seus gerentes, e viabilizar a transferência 

de recursos entre as divisões. (MERCHANT e STEDE, 2007, p.278) 

Para Eccles (1983) embora o problema dos preços de transferência venha 

sendo analisado pelos teóricos desde o surgimento das organizações 

                                            
1 O termo divisionalização significa segmentar a empresa em divisões que possuem relativo grau de autonomia 
de decisão, funcionando como unidades de negócio separadas. (SANTOS, 2002, p.4). Esse conceito será 
abordado com maior ênfase no capítulo do referencial teórico. 
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divisionalizadas e dos centros de lucro, não há solução simples para a questão na 

prática.  

Sua boa administração requer atenção contínua para o processo gerencial e 

a política de definição desses preços de transferência deve estar sempre relacionada 

com o caminho estratégico que a organização decide tomar. 

Entre os estudos pesquisados previamente ao desenvolvimento desta 

pesquisa, podem-se citar, no Brasil, estudos de caso como a pesquisa de 

Fainguelernt e Gomes (2000), cujo principal objetivo foi explorar a relação entre a 

literatura sobre estruturas organizacionais descentralizadas e o sistema adotado pela 

empresa Xerox do Brasil, focando principalmente nas questões relativas a avaliação 

de desempenho e preços de transferência e a de Bufoni et. Al. (2002) que também 

procurou traçar um paralelo entre a literatura sobre descentralização e os preços de 

transferência com o sistema de controle gerencial praticado pela multinacional S.A. 

White Martins. 

Outros artigos tiveram foco mais metodológico como o de Cosenza e Alegria 

(2004), que desenvolveram uma revisão bibliográfica das práticas de apreçamento 

de transferência, procurando identificar, dentre as metodologias utilizadas, aquela 

que se apresenta como mais eficaz para o processo decisório e a avaliação do 

desempenho, servindo de elemento motivador para as unidades e seus respectivos 

gerentes. Os autores concluíram que o custo de oportunidade é a metodologia que 

melhor expressa a correta avaliação das divisões.  

Uma outra questão importante levantada pelos mesmos autores se relaciona 

à importância da análise da estrutura organizacional e dos objetivos estratégicos da 

empresa para uma correta avaliação do sistema de apreçamento interno mais 

adequado. A chave para resolver o problema dos preços de transferência para eles é 

a estratégia, já que essa ferramenta é, de fato, um meio para a implantação da 

estratégia das divisões e da organização como um todo.  

Em outro artigo sobre o assunto, Cosenza et.al. (2009) buscaram analisar as 

práticas de preços de transferência utilizadas pelas empresas brasileiras e associá-

las com o papel representado pelos conflitos organizacionais nas transações internas 

de uma empresa com estrutura organizacional divisionalizada. Uma das principais 

evidências encontradas na amostra estudada de gerentes das maiores empresas 

divisionalizadas do Brasil (revista Exame, publicação Maiores e Melhores), através 

de questionário preparado previamente para esse fim, foi da correlação entre o 
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conflito organizacional e os preços de transferência, com a probabilidade de que o 

nível de conflito seja mais elevado quando houver um forte grau de insatisfação com 

o modelo de preços de transferência empregado para valorar as transferências entre 

as unidades, já que o mesmo afeta o desempenho e o resultado dessas unidades. 

Pode-se citar também Bufoni (2007) e Grunow (2005), que buscaram aliar 

questões mais específicas relacionadas a aspectos técnicos das metodologias de 

preços de transferência através de simulações práticas.  

No primeiro artigo Bufoni (2007) analisou a efetividade do uso da 

metodologia de apreçamento de transferências internas conhecida como solução 

dual, comparando-a com os métodos convencionais mais difundidos na literatura. O 

método de pesquisa utilizado foi de um estudo de caso hipotético do mercado 

automobilístico, tendo como objeto uma concessionária de automóveis e a conclusão 

do trabalho foi que o método não incorre na maior parte dos problemas dos métodos 

convencionais, permitindo a avaliação do centro fornecedor interno pelo resultado 

financeiro, possibilitando melhores decisões de curto prazo para os centros 

compradores, reduzindo os conflitos entre os centros de lucro, o número de 

transações que diminuem a congruência de objetivos, viabilizando uma melhor 

segregação dos resultados dos centros internos, além de ser uma melhor referência 

para políticas de incentivo à maximização dos resultados dos gerentes. Segundo o 

autor, a fragilidade do método está na abertura para absorção de ineficiências na 

cobrança do custo para o centro comprador, que deve ser um dos cuidados com sua 

utilização. 

Já Grunow (2005) utilizou o caso da Seara Alimentos AS, cuja metodologia 

de apreçamento interno era a de custos, para fazer uma simulação com preços 

coletados no mercado e comparar as duas metodologias. Tendo como base a 

metodologia de custos os lucros da operação ficavam concentrados na unidade de 

distribuição. Já através dos preços de mercado, podia-se entender melhor a 

contribuição de cada centro. Os autores concluíram, com isso, que o preço de 

transferência baseado no custo real não avalia de forma justa os gestores do 

negócio, nem os motiva para utilização de produtos ou serviços internos, 

contrariando os princípios de gestão de área de responsabilidade e os interesses da 

empresa. 
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1.2 O problema da Pesquisa 
 

Conforme Milgrom e Roberts (1992, p.549), preços de transferência 

desalinhados podem resultar em decisões corporativas equivocadas, e acarretar em 

prejuízos operacionais e financeiros. Mesmo que os gerentes de divisão não tenham 

o poder de decidir onde e quanto comprar ou vender, alterações nos preços de 

transferência podem mostrar resultados mais lucrativos ou prejuízos maiores do que 

os reais para determinadas divisões. A menos que os executivos corporativos 

estejam muito atentos na interpretação dos resultados, esses dados podem levá-los 

a avaliar erradamente o desempenho dos gerentes, e pior do que isso podem 

concluir de maneira equivocada que determinada atividade ou produto é mais ou 

menos rentável do que de fato o são e determinar sua expansão ou descontinuidade.  

Nesse sentido, em razão do grau de complexidade das variáveis que 

envolvem a adoção dessa ferramenta, mesmo já se constituindo questão madura na 

literatura, pode-se dizer que o problema dos preços de transferência ainda é uma 

discussão em aberto quando se trata da prática nas organizações. 

Diante disso, desvenda-se o problema de pesquisa: A adoção de 

metodologias de preços de transferência inadequadas à estrutura organizacional e 

às estratégias definidas pelas organizações pode levá-las a tomar decisões 

gerenciais equivocadas que podem gerar prejuízos financeiros.  

 

 

1.3 Objetivo Geral 
 

Determinado o problema da pesquisa, seu objetivo principal será: avaliar a 

utilização do preço de transferência como ferramenta de controle gerencial no 

contexto da estratégia organizacional das corporações divisionalizadas, visando 

apontar as melhores práticas e as possíveis distorções nesse processo e entender 

suas conseqüências. 

Para tanto, será utilizado estudo de caso da Scania Latin América, empresa 

que produz e comercializa veículos comerciais pesados no Brasil.  

 

 

1.4 Objetivos Específicos 
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A definição de objetivos específicos derivados do objetivo principal ajuda o 

pesquisador a direcionar a pesquisa, reduzindo os riscos de fuga da linha principal 

do estudo (MARTINS, 2007, p.32). Tendo isso em mente, são descritos abaixo dois 

objetivos específicos, derivados do objetivo principal do trabalho: 

a) Investigar como o sistema de preços de transferência é utilizado como 

ferramenta de controle gerencial. 

b) Avaliar que metodologias de mensuração de preços de transferência são 

utilizadas na empresa e se estão em linha com as melhores práticas apresentadas 

na literatura desenvolvida a respeito do tema. 

 

 

1.5 Delimitações 
 

Muitos aspectos que podem ser temas de estudos futuros, não serão 

explorados profundamente nessa pesquisa por se tratarem também de temas 

complexos e com vasto campo de pesquisa a ser explorado, o que não permitiria 

uma análise mais objetiva e conclusiva no que se refere ao foco principal do estudo. 

Entre os mais relevantes estão as questões legais e fiscais que envolvem a 

determinação do preço de transferência, o relacionamento dos preços de 

transferência com outras ferramentas gerenciais, uma abordagem completa e mais 

específica sobre o referencial teórico relacionado a sistemas de avaliação de 

desempenho e metodologias sobre a utilização de indicadores de desempenho, além 

da extensa literatura relacionada às teorias sobre estratégia corporativa, que não 

estejam estritamente relacionadas às questões mais específicas voltadas as 

organizações divisionalizadas.   

 

 

1.6 Justificativa e Contribuições da Pesquisa 
 

A maioria dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre preços de 

transferência ainda tem como objetivo principal avaliar a problemática legal das 

transações entre companhias do mesmo grupo, para atender as regras fiscais 

estipuladas pelos governos nacionais. 
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Ao mesmo tempo, a literatura recente pesquisada sobre a questão dos 

preços de transferência como ferramenta de controle gerencial no Brasil tem focado 

tanto nos problemas puramente relacionados às metodologias de apreçamento e 

suas vantagens e limitações, quanto nos reflexos da escolha de determinada 

metodologia no ambiente em que se insere. 

No entanto, poucos pesquisadores têm se preocupado principalmente em 

identificar quais metodologias melhor se adaptam a determinado perfil de empresa e 

qual a relação da escolha da metodologia com a estratégia corporativa e das 

unidades divisionais.  

Boa parte dos trabalhos é puramente conceitual, desenvolvido através da 

revisão de literatura sobre o tema específico, mas bons estudos de caso também se 

destacam, com o objetivo de trazer experiências práticas para o debate. 

O que parece claro é que apesar de não ser um tema novo, já bastante 

explorado na literatura do ponto de vista teórico, a problemática dos preços de 

transferência ainda é uma questão em aberto do ponto de vista da aplicação prática. 

O presente estudo tem a ambição de ser mais um passo na caminhada, 

ajudando a vislumbrar respostas mais claras para o futuro através de um caso 

complexo da realidade de uma empresa instalada no Brasil. 

A avaliação dos processos de aplicação da ferramenta de apreçamento 

interno foi considerada dentro de um contexto de estratégia organizacional, 

buscando trazer uma visão contextual com relação ao assunto. Para tanto, se 

baseou em fundamentos metodológicos desenvolvidos anteriormente principalmente 

nos trabalhos de Watson e Baumler (1975), Eccles (1983), Hill et. al. (1992) e Adler 

(1996).  

Além disso, a Scania Latin América, objeto do estudo de caso, uma das 

líderes de mercado da indústria automobilística no setor de veículos comerciais 

pesados, possui uma estrutura de produção e distribuição bem diversificada, atuando 

num dos setores mais intensivos em tecnologia e de alto grau de investimento. 

Possui também estrutura organizacional bastante complexa sob o aspecto de 

diversidade funcional, de produtos e mercados, com características de empresa 

global em todos os processos em que atua. Além disso, por estar instalada no Brasil, 

apesar de empresa multinacional, oferece também uma oportunidade de avaliar a 

visão e entendimento dos gerentes locais quanto ao desenvolvimento do tema.  
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Constitui-se dessa forma, um vasto campo a ser explorado do ponto de vista 

do estudo de organizações divisionalizadas e de preços de transferência. 

Finalmente, o estudo pretende trazer as seguintes contribuições aos 

interessados: 

a) a comunidade acadêmica, disponibilizando mais uma experiência prática 

da aplicação da ferramenta, permitindo uma análise profunda do ambiente em que a 

mesma se insere, comparando com a literatura sobre o tema e permitindo repetir a 

experiência com outras entidades, visando a discussão e amadurecimento do tema; 

b) a própria empresa pesquisada, dando a oportunidade de revisar os 

processos com base na literatura mais recente sobre o tema, validar conceitos, e 

comparar com outros casos práticos pesquisados; 

c) a outras organizações interessadas na implantação da ferramenta, ou que 

já a utilizam, viabilizando comparações, abrindo espaço para discussões e para o 

desenvolvimento dos seus processos; 

d) aos profissionais de controladoria, disponibilizando material de consulta e 

despertando o interesse para o assunto. 

 

   

1.7 Metodologia 
 

O estudo é motivado pela necessidade de discutir questões concretas, que 

são encontrados no ambiente empresarial.  

Nesse sentido, possui caráter de pesquisa descritiva, que segundo Gil (2009, 

p.28), “têm como característica primordial a descrição das características de  

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. Busca, nessa linha, possibilitar maior familiaridade com o problema do uso 

de uma ferramenta de controle gerencial de determinada população, nesse caso, 

uma empresa multinacional instalada no Brasil. 

Ao mesmo tempo, sua abordagem é qualitativa, já que procura descrever a 

complexidade do problema dos preços de transferência e a interação com outras 

variáveis, compreendendo e classificando os processos dinâmicos da organização 

pesquisada através de estudo de caso, e possibilitando o entendimento das 

particularidades desse caso. 
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No que se refere aos aspectos técnicos será bibliográfica e documental, ao 

se valer de informações principalmente de livros e artigos científicos, mas também 

de material não elaborado obtido na pesquisa de campo, através de estudo de caso.  

Como amostra, será utilizado um caso único da Scania Latin América, 

montadora de veículos comerciais pesados e que utiliza o modelo Contábil Gerencial 

descentralizado baseado em preços internos de transferência.  

Um detalhamento maior quanto aos procedimentos realizados será 

desenvolvido no Protocolo do estudo de caso na primeira seção do capítulo três. 

Finalmente, quanto ao método, pode-se dizer que é um estudo dedutivo, que 

“partindo das teorias e leis, prediz a ocorrência dos fenômenos particulares” (Marconi 

e Lakatos, 2009, p.110), já que fará um paralelo entre o conhecimento científico atual 

a respeito da ferramenta de preços de transferência e a aplicação estudada através 

do estudo de caso para responder as perguntas a que se propôs. 

 

 

1.8 Estrutura do Trabalho  

 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte maneira: 

Capitulo 1 - Introdução: Apresenta os antecedentes do problema, o 

problema, os objetivos gerais e específicos, a metodologia e as delimitações, as 

justificativas e contribuições e a estrutura do trabalho.  

Capitulo 2 - Fundamentação Teórica: Busca dar base teórica para a 

realização do estudo de caso, através do desenvolvimento do conceito de 

organizações descentralizadas, seu vínculo com as estratégias das empresas e seus 

sistemas de controle gerencial e finalmente dos preços de transferência como 

ferramenta de gestão dessas organizações descentralizadas.  

Capitulo 3 – Metodologia da pesquisa: Fundamenta as questões 

metodológicas através de um protocolo de pesquisa. 

Capitulo 4 - O caso da Scania Latin América: Além da descrição do cenário 

que se insere o caso em análise, da indústria automobilística no Brasil, desenvolve a 

parte mais importante do trabalho, que é a avaliação do objeto do estudo de caso, a 

Scania Latin América. Com isso, trata de descrever os processos da companhia, 

fazendo um paralelo com a literatura pesquisada e procurando durante seu 

desenvolvimento, responder as perguntas a que se propôs a pesquisa.  
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Considerações finais: É avaliado se os objetivos inicialmente propostos 

foram alcançados e qual a resposta para o problema da pesquisa, além de outras 

observações interessantes encontradas no estudo de caso e possíveis 

recomendações para estudos futuros. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Descentralização, Divisionalização e Unidades de Negócio 

 

O objetivo dessa seção inicial do referencial teórico é conceituar as 

empresas divisionalizadas, o processo de descentralização e as unidades de 

negócio e definir como esses conceitos são tratados nessa pesquisa considerando 

as delimitações da mesma e principalmente os objetivos a que se propõe investigar.  

Primeiramente, é importante definir claramente as diferenças conceituais dos 

termos descentralização e divisionalização. 

Por descentralização entende-se a transferência ou delegação do poder de 

decisão sobre alguma atividade ou processo. Já a divisionalização envolve tanto 

uma fragmentação decisorial quanto organizacional, que acontece através da 

subdivisão da empresa em diversos segmentos operacionais, responsáveis por seus 

resultados específicos. (SANTOS, 2002, p.4) 

Para Milgrom e Roberts (1992 p. 78) a formação de empresas 

divisionalizadas envolve, conforme descrito pelos mesmos (tradução nossa) “a 

criação de mini companhias dentro de uma empresa, cada uma responsável por um 

produto, mercado, região ou tecnologia particular”.  

Com isso, pode-se entender que um processo de descentralização pode 

acontecer sem que necessariamente a empresa seja divisionalizada, apenas 

transferindo poder de decisão para as hierarquias mais baixas na organização 

funcional. 

Na visão de Milgrom e Roberts (1992), as divisões podem estar organizadas 

funcionalmente, ou divididas de várias outras maneiras, sendo que o principal é que 

as decisões devem ser tomadas por um único gerente dentro de cada uma das 

divisões.  

De forma geral, ainda segundo os mesmos autores, o escritório central 

mantém o papel principal em algumas áreas, como captação externa de recursos 
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financeiros, alocação de recursos entre as divisões, avaliação de desempenho dos 

gerentes das divisões, políticas gerais da companhia e seu direcionamento 

estratégico.  

Nas empresas divisionalizadas mais descentralizadas todas as outras 

atividades e decisões estão direcionadas para os gerentes das divisões, incluindo 

R&D, desenho, engenharia, compras, recursos humanos, produção, marketing e 

vendas. Em firmas menos descentralizadas algumas dessas funções permanecem 

com o escritório central. Para Anthony e Govindarajan (2008, p.191): 

Empresas de múltiplos negócios são tipicamente divididas em 
unidades de negócio, cada qual tratada como uma unidade 
independente. As subunidades dessas unidades de negócio, no 
entanto, devem ser funcionalmente organizadas. Mas às vezes é 
necessário constituir uma ou mais unidades funcionais, por exemplo, 
marketing, produção e serviços operacionais, como centros de lucro. 
Não há princípio condutor declarando que certos tipos de unidade 
são centros de lucro e outras não. A decisão da administração se 
uma entidade deve ser um centro de lucro é baseada no grau de 
influência (se não o controle total) que o gerente da unidade exerce 
sobre as atividades que afetam o lucro.  

 

Já para Frezatti et. al. (2009), unidade de negócio é um centro de 

investimento, que possui responsabilidades mais complexas do que um centro de 

custo por exemplo (conceitos de centros serão melhor explicados mais a frente no 

referencial teórico). Dessa forma, atribui ao conceito de unidade de negócio uma 

abrangência mais ampla em termos de responsabilidade, diferenciando-a de uma 

unidade funcional, que teria um escopo menor. 

Pode-se observar isso no trecho a seguir em que os mesmos autores dizem 

que: 

Em um extremo, a organização pode cobrar somente o resultado em 
termos de retorno sobre o capital investido, autorizando o gestor a 
tomar todas as decisões de gastos, políticas de preço e investimento; 
trata-se, portanto, nesse caso, de unidades de negócio. No outro, a 
organização pode exigir que o gestor cumpra um conjunto de metas 
individuais de custos, despesas, receitas e investimento. 

 

Por outro lado, para Horngren et al. (2004), é uma interpretação incorreta 

relacionar nível de descentralização com tipo de divisão em centros, como 

comumente consideram-se empresas que trabalham com centros de lucro ou 



 13

investimento como mais descentralizadas do que empresas que trabalham com 

centros de custo. Segundo os autores o que determina o nível de descentralização é 

o grau de autonomia decisorial atribuído às divisões. 

Partindo de sua descrição da organização divisionalizada, Santos (2002, p.4) 

caracteriza as unidades de negócio como os segmentos operacionais dessas 

organizações, definindo-as como:  

Aquele segmento da companhia que possui clientes definidos, para 
os quais seus produtos ou serviços satisfazem suas necessidades e 
esses são produzidos e distribuídos conforme específicas 
tecnologias. 

 

È adotado nessa pesquisa, tendo em conta toda a discussão acima e 

procurando dar ênfase àquilo que é mais relevante para a discussão posterior que 

será levada a cabo, uma visão mais ampla da unidade de negócio ou divisão (não 

será feita distinção entre essas duas denominações) que não a restringe a um centro 

de lucro ou investimento nem a um segmento que possua todas as características 

funcionais de uma empresa centralizada. 

Considera-se como unidade de negócio ou divisão, para efeitos dessa 

pesquisa, um segmento da companhia, responsável por determinado produto, 

mercado ou função dentro da organização, que possua clientes internos ou externos 

para seus produtos ou serviços e cujos resultados operacionais e financeiros são 

avaliados de forma independente. 

Ao mesmo tempo, a avaliação do grau de autonomia dessas divisões ou 

unidades de negócio não será feita através da responsabilidade que lhes é atribuída 

como centro, mas dentro de uma análise de contexto mais completa, e 

principalmente a luz do problema dos preços de transferência. 

Finalmente, como se tratam de definições relacionadas ao estudo de 

organizações divisionalidas é importante deixar claro de forma sucinta quais os 

conceitos implícitos em cada uma das formas mais comuns de centros de 

responsabilidade encontradas na literatura e na prática das organizações, mesmo 

não sendo o foco do trabalho avaliar o problema a que se propôs sob esse aspecto. 

Podem-se distinguir quatro tipos básicos de centros de responsabilidade: 

centros de investimentos, centros de lucro, centros de receita e centros de custo, que 
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se distinguem por qual linha do resultado de suas unidades os gerentes serão 

cobrados. (MERCHANT e STEDE, 2007, P.271) 

Centros de custo são os centros nos quais os gestores são responsáveis por 

controlar somente os custos e as despesas da área sob sua responsabilidade. 

Segundo Merchant e Stede (2007, P.273), existem dois tipos de centros de 

custo, os centros de custo padrão, normalmente os centros de responsabilidade de 

produção e manufatura e os centros de custo gerenciais, normalmente os 

administrativos, onde por não existir um padrão de processos como existe, por 

exemplo, na produção, a análise de desempenho se torna mais subjetiva, com base 

num objetivo baseado no orçamento. 

Os centros de receita são aqueles centros de responsabilidade que recebem 

os produtos ou serviços produzidos pelas demais organizações, sendo responsáveis 

pela venda ou distribuição dos mesmos para os consumidores finais. FREZATTI et al 

(2009, p.114) 

São normalmente cobrados pela receita gerada pela área, sem que haja 

ênfase no controle dos custos e despesas. Na maioria desses centros de 

responsabilidade são também registradas as despesas de vendas, normalmente 

salários da força de vendas, comissões, talvez despesas com viagens, propaganda e 

outras despesas. No entanto, não são considerados centros de lucro, mas centros de 

receita líquida, pois não há custos relacionados aos produtos vendidos, mas apenas 

despesas fixas, que são normalmente uma pequena fração da receita. MERCHANT 

e STEDE (2007, P.273) 

Já os centros de lucro são centros de responsabilidade cujo desempenho é 

mensurado pelo lucro, ou seja, a diferença entre as receitas e os custos gerados por 

essas receitas. 

Finalmente os centros de investimento assumem tanto as decisões sobre 

custos, despesas e receitas quanto às de investimento.  

“Um aspecto relevante, nos centros de investimento é a determinação da 

liberdade do gestor em relação ao orçamento”. FREZATTI et al (2009, p.115) 
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A afirmação de Frezatti remete a uma questão final relacionada divisões, que 

é a da controlabilidade, ou seja, de que os gestores devem ser cobrados sobre 

aquilo que efetivamente podem afetar. Nesse sentido segundo o mesmo autor: 

(...) um gestor responsável por um centro de custo deve ter o seu 
desempenho avaliado pelo controle de custos sobre o qual 
predominantemente possui controle e poder de decisão. Da mesma 
forma, um gestor responsável por um centro de investimento deve 
ser cobrado sobre o retorno do investimento (...) dos ativos sobre os 
quais predominantemente possui poder de decisão de investir ou 
não.  

 

No entanto, uma consideração importante pode ser feita dependendo da 

estratégia organizacional adotada pela empresa.  

Empresas que buscam um grau maior de integração entre as divisões podem 

decidir incluir na avaliação de resultados dos gerentes das divisões indicadores 

globais da organização, buscando maior envolvimento desses gerentes com 

resultados comuns, mesmo que não possam atuar diretamente para afetá-los. Esse 

assunto será mais explorado nas próximas seções. 

 

 

2.2 Determinantes do Processo de Descentralização Organizacional 

 

A discussão a respeito das teorias sobre o surgimento das organizações 

divisionalizadas, quais as variáveis que o influenciaram e de que forma a estratégia 

corporativa das organizações tem impacto em suas decisões de delegar 

responsabilidades e promover a segmentação em divisões são desenvolvidas nessa 

seção.  

De acordo com Milgrom e Roberts (1992), as primeiras grandes empresas 

modernas eram organizadas funcionalmente de uma maneira totalmente 

centralizada, como por exemplo, a Ford Motor Company na década de 20 do século 

passado. O escritório central administrava todos os processos, com departamentos 

responsáveis por finanças, produção, recursos humanos, compras, logística, vendas 

e marketing e outros, para toda a organização. No entanto, essa estrutura provou 

não ser adequada com o crescimento das empresas, atuando com vários produtos e 
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em mercados diferenciados. O escritório central estava muito distante do 

conhecimento local sobre a produção e as vendas e muita informação era perdida na 

comunicação com o campo. Quanto maiores as empresas, mais se agravavam 

esses problemas.  

No lado oposto estavam as holding companies, conglomerados 

extremamente descentralizados de empresas completamente separadas sob o 

mesmo controle. Nesse caso, o escritório central da holding não tinha nenhum 

gerenciamento sobre cada empresa, fazendo apenas a consolidação dos resultados. 

Como não havia coordenação entre as empresas descentralizadas, limitavam-se 

também as possibilidades de ganhos com sinergias relacionadas aos processos de 

compras, investimentos ou vendas. (MILGROM e ROBERTS, 1992) 

Segundo os autores, foi a partir desses problemas oriundos do crescimento 

das organizações que surgiram após a segunda guerra mundial as organizações 

divisionalizadas nos Estados Unidos com as inovações implantadas em empresas 

como a General Motors, Du pont, Sears Roebuck e Standard Oil of New Jersey.   

A administração central dessas empresas divisionalizadas, de forma geral, 

passa a ter responsabilidades como centralizar a captação no mercado financeiro, 

fazer a alocação de capital entre as divisões, e principalmente coordenar as 

estratégias das divisões para que possam alinhar-se à estratégia comum da 

corporação e obter da melhor forma possível sinergias e economias de escala em 

processos e produtos comuns. 

O processo de descentralização das organizações (que resulta no 

surgimento das empresas divisionalizadas) se fundamenta na premissa de que o 

custo da comunicação da informação entre os níveis organizacionais é relevante. 

(MELUMAD et al., 1992, p.447) 

Existem limites para que a administração central obtenha todo o 

conhecimento necessário para a tomada de decisão sobre todos os processos. Os 

problemas de administração das grandes corporações funcionais derivam do 

aumento desses custos de comunicação da informação, devido ao crescimento da 

complexidade dos processos.  
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A descentralização busca a redução nesses custos através da delegação 

das responsabilidades para os gerentes mais baixos, que concentram o 

conhecimento dos processos.  

Ainda de acordo com Melumad et al. (1992, p.447), com a delegação de 

responsabilidades, a administração central passa a comunicar-se diretamente com 

um reduzido número de gerentes se comparada à organização centralizada. Esses 

gerentes assumirão a responsabilidade por determinadas decisões e pela 

transmissão das estratégias para seus subordinados. 

Por outro lado, a comunicação da estratégia não será perfeita entre os 

diversos níveis da organização após a descentralização.  

Alguma informação se perde desde a transmissão da informação pela 

administração central para os gerentes de hierarquias mais baixas, e os interesses 

da administração central e dos gerentes mais baixos podem divergir no processo de 

tomada de decisão.  

Essa divergência se fundamenta na idéia do conflito de interesses e da 

assimetria de informações entre principal e agente, que tem origem na teoria da 

agência2.  

Os desvios de comunicação criam uma necessidade maior de coordenação 

dos gerentes mais baixos para garantir a execução das estratégias, o que resulta na 

necessidade de sistemas de controle gerencial. 

O próprio surgimento das organizações divisionalizadas, conforme já 

comentado, é parte desse contexto, já que através da divisionalização, as unidades 

de negócio são avaliadas por seus resultados individuais, criando um sistema de 

controle que deve buscar alinhar estratégias. 

                                            
2 A teoria da agência usa a metáfora dos contratos para definir o relacionamento entre duas partes, aquela que 
delega determinado trabalho (principal) e a outra que executa esse trabalho (o agente). Os chamados custos de 
agencia, relacionados a esse relacionamento entre principal e agente são oriundos de dois problemas. O primeiro 
é que os objetivos do principal e do agente não são os mesmos e é muito difícil para o principal verificar tudo que 
o agente faz devido a complexidade e quantidade de processos envolvidos. O segundo se relaciona a questão de 
diferentes avaliações de risco de agente e principal que os levarão a tomar diferentes decisões com relação a 
isso. O foco da teoria da agencia é como estabelecer o melhor contrato entre principal e agente que reduza os 
custos de relacionamento de agencia. Apesar de premissa para algumas considerações nesse trabalho, não é o 
objetivo do mesmo fazer um desenvolvimento mais importante com relação à Teoria da Agencia. Para um bom 
entendimento do histórico do surgimento, desenvolvimento e da estrutura conceitual da Teoria da Agencia 
consultar Eisenhardt (1989). 
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Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um sistema de controle, resulta 

também num aumento de custos, esses agora relacionados ao processo de controle. 

Como conseqüência, pode-se dizer que o trade-off entre os custos de 

transmissão da informação através da hierarquia organizacional centralizada e os 

custos de controle de divisões descentralizadas determinam o nível de 

descentralização das organizações. (MELUMAD et. al. 1992) 

Horngren et al. (2004, p.222), dão um olhar mais prático para a questão ao 

listarem as vantagens e desvantagens da descentralização, que de certa forma estão 

em linha com o conceito de trade-off, já que as vantagens descritas estão bastante 

relacionadas com a delegação da decisão para quem tem maior conhecimento e as 

desvantagens voltadas para as questões de controle: 

Vantagens: cria maior receptividade a necessidades específicas, pelo 
maior conhecimento do processo; agiliza a tomada de decisão, com 
processos menos burocráticos; aumenta a motivação dos gerentes 
das unidades descentralizadas, com o aumento da autonomia; auxilia 
os gerentes no desenvolvimento e aprendizagem, pois o aumento da 
responsabilidade para os gerentes cria liberdade para que 
desenvolvem seu talento; aumenta o foco dos gerentes das unidades 
descentralizadas, com a definição de objetivos mais específicos para 
as subunidades. Desvantagens: pode levar a chamada tomada de 
decisão subótica, ou incongruência na tomada de decisão, quando os 
objetivos específicos das unidades descentralizadas não estão 
alinhados com os objetivos da organização como um todo. Na busca 
de seus objetivos, os gerentes das subunidades podem trazer custos 
para a organização total; foca a atenção do gerente na unidade 
descentralizada e não na empresa como um todo, criando 
competição interna entre os gerentes; aumenta os custos de se 
consolidar informações; resulta na duplicação de atividades nas 
unidades descentralizadas. 

 

Os custos de transmissão da informação dos gerentes mais baixos na 

hierarquia para a alta administração, que geram maior demanda pela delegação de 

decisões, conforme comentado, e de acordo com boa parte da literatura 

desenvolvida a respeito do tema, aumentam com o tamanho das organizações e das 

incertezas relacionadas a esse crescimento. 

Pode-se observar esse aspecto em Kaplan (1990), que afirma que um 

ambiente externo instável e complexo demanda maiores recursos de controle e 

tomada de decisões mais descentralizada, pois exigirá conhecimentos mais 
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específicos sobre variados assuntos e será o principal motivador externo à 

descentralização das empresas.  

Watson e Baumler (1975) já enfatizavam essa questão das incertezas como 

principal motivador do processo de descentralização ao definirem como as principais 

fontes de incerteza para organizações complexas o ambiente e nível tecnológico em 

que atuam.  

Para os autores, quanto mais tecnologia embutida nos processos e maior 

incerteza e complexidade no ambiente em que a empresa atua, maior a demanda 

por diferenciação. Os mesmos autores definem diferenciação não só como 

descentralização dos processos e divisionalização, como também delegação de 

processos diferentes para gerentes com perfis específicos, com visões e atitudes 

adequadas às demandas desses processos.  

Desenvolvem a partir daí um raciocínio similar ao do trade-off descrito por 

Melumad et. al. (1992). Quanto mais diferenciação, segundo Watson e Baumler 

(1975), mais necessidade de coordenação para que a empresa agora segmentada 

apropriadamente possa atender as demandas estratégicas da organização central. 

Cria-se com isso um dilema, onde dependendo do nível de incertezas de cada 

indústria, há uma demanda específica por diferenciação, que na medida que é 

alcançada, crescerá com ela a necessidade de coordenação. 

Essa visão da escolha entre grau de diferenciação e coordenação ou 

integração é bastante desenvolvida por Eccles (1983), que ao explorar mais 

profundamente a questão, cria uma classificação para as empresas a partir da 

escolha entre as duas variáveis. Isso será mais explorado nas próximas seções sob 

o aspecto mais estratégico da descentralização, visando conectá-la ao problema dos 

preços de transferência.  

Voltando a questão do trade-off entre custos de transmissão da informação e 

custos de controle, Jensen e Meckling (1990) introduzem na discussão o conceito de 

conhecimento específico e conhecimento geral. Para os autores, o conhecimento 

específico é aquele que tem custo para transferir de um agente para outro na 

organização, enquanto o conhecimento geral é aquele cujo custo é irrelevante.  

Em função da necessidade de se obter esse conhecimento específico para a 

tomada de decisão, o aumento do custo de obtê-lo leva a delegação. Disso decorrem 
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dois problemas, ainda segundo os autores: primeiro, decidir a quem se deve delegar 

o processo decisório; segundo, como evitar os problemas de agencia e garantir que 

os tomadores de decisão a quem o processo decisório foi delegado ajam em 

benefício da organização global.  

Sob essa perspectiva, os autores definem o processo de descentralização 

como um processo de delegação de autoridade para os indivíduos que possuem 

conhecimento específico para tomar decisões, devido a limitação para centralizar 

conhecimento da alta administração.  

Ao mesmo tempo, de maneira similar ao raciocínio de Melumad et. al. 

(1992), Jensen e Meckling (1990) enfatizam que a questão do relacionamento de 

agencia vai ser um fator compensador que aumentará os custos de controle na 

medida que aumenta a delegação da decisão na organização. 

O equilíbrio ou grau ótimo de descentralização ocorre, dessa forma, no ponto 

em que o aumento nos custos de controle mais do que compensam a redução nos 

custos de aquisição do conhecimento específico, ou seja, no ponto em que os custos 

totais compostos pelos custos de controle mais os custos da informação são 

mínimos para a organização, conforme linha tracejada da figura 2.1 abaixo. 

 

Figura 2.1 Trade-off entre custos de controle e custos de informação 

 

Completamente Completamente 
centralizada descentralizada

custos totais da custos de
organização controle

Custos

custos de 
informação

distância da
Administração tomada de

central estrutura ótima de decisão
descentralização  

 Fonte: Jensen e Meckling (1992, p.18) 
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Segundo Jensen e Meckling (1992), esse nível ótimo de descentralização vai 

depender do tamanho da organização, da tecnologia da informação disponível, da 

instabilidade do ambiente em que se encontra a organização (freqüência de 

mudanças no cenário), grau de regulamentação governamental, controle da 

tecnologia entre outras.  

Em situações em que um aumento na disponibilidade de tecnologia facilita a 

transmissão de conhecimento específico na organização, por exemplo, há uma 

tendência para aumento da centralização. Por outro lado, se a melhora tecnológica 

facilita o controle dos níveis mais baixos da organização, há uma tendência para 

descentralização. 

Christie et. al. (2003) utiliza também o mesmo modelo de trade-off para testar 

empiricamente algumas características das empresas que influenciam o custo da 

informação, ou da transmissão do conhecimento nas organizações e 

conseqüentemente o grau de descentralização das empresas.  

Os autores concluem que empresas maiores, com possibilidades maiores de 

crescimento e que se deparam com incertezas maiores quanto aos seus resultados, 

geram conhecimento que é mais caro para ser transferido para os níveis de decisão 

e tendem a serem mais descentralizadas.  

Ao mesmo tempo, empresas que apresentam altos graus de relacionamento 

entre divisões, ou produtos, processos e tecnologias e empresas com maior grau de 

regulamentação de preços tendem a serem mais centralizadas.  

A explicação quanto ao relacionamento, ainda segundo Christie et. al. 

(2003), vem do aumento dos custos de controle, já que decisões descentralizadas 

podem afetar outras divisões.  

No que se refere a regulamentação de preço, para os autores a mesma 

acontece no nível da empresa consolidada, o que encoraja a empresa a transferir 

conhecimento para o top management. Empresas com preços regulados não estão 

sujeitas às incertezas das condições de mercado competitivo o que naturalmente 

reduz consideravelmente o custo de transferir conhecimento, além disso envolvem 

redes de influência que normalmente requerem centralização de conhecimento e 

decisão. 
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Já Acemoglu et. al. (2006) também utilizou o modelo de trade-off entre o 

custo da transferência de conhecimento e os custos de controle da delegação de 

poder, como os determinantes do nível de descentralização, para analisar os 

impactos da tecnologia e da informação no grau de descentralização das firmas. 

A premissa básica dos autores é de que o aprendizado obtido pelas 

empresas através da experiência passada de outras empresas pode ter impacto no 

trade-off, ou em outras palavras, quanto mais a administração central aprende com 

outras organizações sobre a implementação de novas tecnologias menos precisa 

delegar controle. 

Através de estudo empírico com empresas francesas e inglesas concluíram 

que estão mais propensas a escolher a descentralização as empresas mais 

próximas da fronteira tecnológica, pois estão lidando com tecnologias novas sobre as 

quais existem informações limitadas, as empresas operando em ambientes mais 

heterogêneos ou sujeitos a mudanças, pois nesses ambientes fica mais difícil 

aprender com a experiência dos outros, e as empresas novas, que tem pouco 

histórico para aprender sobre suas demandas específicas.  

Finalmente, fazendo-se um esforço de sumarização sobre todos os aspectos 

levantados pelos autores citados nessa seção, pode-se concluir que: 

• A escolha pela delegação das decisões numa organização vai depender do 

trade-off entre aumento dos custos em se obter o conhecimento necessário 

das linhas operacionais para a tomada de decisão centralizada, e os custos 

de controle dos gerentes para os quais se delega poder de decisão, oriundos 

dos conflitos de agencia; 

• O aumento de custos da transmissão da informação para os níveis mais altos 

da administração origina-se do crescimento das organizações em tamanho e 

complexidade que geram incertezas nos processos decisórios; 

• Essas incertezas são principalmente oriundas do ambiente em que se insere a 

organização e do nível de avanço tecnológico; 

• Empresas mais próximas à fronteira tecnológica e empresas novas tendem a 

serem mais descentralizadas, pois têm mais dificuldade de aprender com a 

experiência própria ou dos outros; 
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• Quanto maiores os inter-relacionamentos existentes entre os processos ou 

divisões da organização, mais complicado seu controle descentralizado; 

• Quanto mais regulados os mercados, maiores as chances de obterem-se 

vantagens no controle central. 

 

 

2.3 Descentralização e Estratégia Organizacional 

 

O objetivo dessa seção é descrever o aspecto estratégico do processo de 

descentralização para poder posteriormente conectá-lo a utilização da ferramenta de 

preços de transferência dentro do mesmo contexto3.  

Para Andrews (apud Anthony e Govindarajan, 2008, p.57): 

A formulação da estratégia é um processo em que os executivos 
seniores utilizam os pontos fortes e as limitações de uma empresa, 
considerando as oportunidades e ameaças presentes no ambiente, 
para que possam, em seguida, decidir sobre as estratégias que 
ajustam as competências centrais da empresa com as oportunidades 
do ambiente. 

 

Corroborando a isso, Porter (2009, p. 43) afirma que “o lema da estratégia 

competitiva é ser diferente. Significa escolher, de forma deliberada, um conjunto 

diferente de atividades para proporcionar um mix único de valores”. Segundo o autor: 

Estratégia é adotar posicionamento único e valioso, envolvendo um 
conjunto de atividades diferente. Se houvesse apenas um único 
posicionamento ideal, não haveria necessidade de estratégia. As 
empresas enfrentariam um imperativo simples – ganhar a corrida 
para descobrir e se apoderar no posicionamento único. (...) Se os 
mesmos conjuntos de atividades fossem os melhores para produzir 
todas as variedades de produtos, para satisfazer a todas as 
necessidades e para ter acesso a totalidade dos clientes, as 
empresas simplesmente se alternariam entre eles e a eficácia 
operacional determinaria o desempenho. 

 

                                            
3 Os aspectos estratégicos levantados pelo estudo não têm a pretensão de abranger a vasta literatura a respeito 
do tema, que é de extrema complexidade. A introdução da estratégia no trabalho visa apenas posicioná-lo com 
relação a questões específicas abordadas no âmbito de empresas descentralizadas, permitindo o melhor 
desenvolvimento da discussão à respeito dos preços de transferência, essa sim, foco principal da pesquisa. 
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Para Anthony e Govindarajan (2008, p.70): 

A questão estratégica essencial é: em qual conjunto de negócios a 
empresa deve atuar? As opções genéricas para a questão 
estratégica de nível coorporativo são: (1) uma empresa de uma única 
indústria; (2) empresa de diversificação relacionada, ou (3) empresa 
de diversificação não relacionada.  

 

Conforme citado acima nessa seção por Anthony e Govindarajan (2008) no 

trecho de Andrews em seu livro, outro conceito importante explorado do ponto de 

vista da estratégia das corporações é o de competência central. Uma competência 

central é um ativo intelectual no qual a empresa possui excelência. 

Quando se referem às opções de estratégia, os autores querem dizer de 

uma ponta a outra, de empresas que atuam em uma única indústria e empresas que 

atuam ao mesmo tempo em várias indústrias que não tem qualquer relação entre si. 

No meio do caminho estão empresas que atuam em várias indústrias, mas em 

indústrias que apresentam relação e podem encontrar sinergias entre elas. 

 Trabalhando com industrias relacionadas (diversificação relacionada) a 

empresa tem a oportunidade de aproveitar as competências centrais e transferi-las 

internamente.  

Mas a estratégia corporativa escolhida pela organização depende, para que 

obtenha sucesso, da configuração de sua estrutura organizacional.   

Hill et. al. (1992), desenvolvem esse raciocínio ao concluir através da 

realização de pesquisa empírica com empresas americanas que um arranjo correto 

entre estratégia, estrutura organizacional e sistemas de controle representa uma 

performance melhor para as empresas. 

Os mesmos autores afirmam que as empresas divisionalizadas são as que 

possuem as características mais adequadas para realizar estratégias de 

diversificação e diferenciam claramente as vantagens de estratégias alternativas de 

diversificação, apontando que os benefícios da diversificação relacionada estão 

voltados para os ganhos com economias de escala e as vantagens da diversificação 

não-relacionada estão ligados aos processos de governança.   

Ganhos com economias de escala, ainda segundo os autores, se referem às 

sinergias relacionadas à utilização de recursos comuns de produção para melhor 
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aproveitamento da capacidade instalada, canais de distribuição, campanhas 

publicitárias, investimentos tecnológicos, aprendizado mútuo, entre outros.  

Já vantagens relacionadas ao processo de governança se explicam pela 

possibilidade de criar sistemas de controle para as unidades com informações 

privilegiadas, que permita uma melhoria na capacidade de acompanhamento, 

avaliação de desempenho e alocação de capital entre as divisões se comparado ao 

que se pode fazer através do mercado de capitais no caso de empresas 

completamente separadas. 

 Finalmente, Hill et. al. (1992) concluem que empresas que desejam obter 

economias de escala através de estratégias de diversificação relacionada devem 

adotar arranjos organizacionais de empresas divisionalizadas com características 

mais cooperativas, no sentido de que há maior demanda por coordenação da 

administração central, permitindo aproveitamento de recursos comuns, planejando 

investimentos complementares, e algumas vezes atuando na resolução de conflitos 

pela própria característica de maior iteração entre as divisões. 

Por outro lado, organizações que buscam melhorias no processo de 

governança através de uma estratégia de diversificação não-relacionada, preferem 

optar por uma estrutura organizacional de cunho mais competitivo, que significa dar 

mais autonomia para decisões operacionais das divisões, preservar autonomia entre 

administração central e as divisões, manter controle da administração central através 

de taxas de retorno e monitorá-las, limitar de forma geral o monitoramento das 

divisões pelos indicadores financeiros, da mesma forma, alocar capital entre nas 

divisões baseado na performance delas. Em suma, as divisões devem ser tratadas 

baseado num relacionamento similar ao de investidores e suas firmas no mercado de 

capitais, com a vantagem de não terem os limitantes de informação do mesmo. 

Conforme já mencionado na seção inicial do referencial teórico sobre 

descentralização, esse aspecto de tipificação das companhias de acordo com suas 

características organizacionais, alocando-as como mais cooperativas (maior grau de 

integração), ou mais competitivas (maior nível de independência ou diversificação), 

conforme o fizeram os autores Hill et. al. (1992), é também bem desenvolvida no 

trabalho de Eccles (1983). 
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Eccles (1983) define o que chama de MAP (manager´s analytical plane), 

sobre as características organizacionais das empresas descentralizadas, o que 

finalmente servirá inclusive de base para uma definição mais estruturada da 

metodologia de apreçamento de transferência como parte do sistema de controle 

interno, assunto abordado nas próximas seções. De fato, Eccles (1983, p.4) 

(tradução nossa) desenvolve o MAP, justamente com o objetivo de  “(...) servir como 

uma ferramenta para auxiliar os gerentes a desenvolver um pensamento mais 

analítico a respeito do problema dos preços de transferência”.  

A tipologia de Eccles está baseada numa análise bidimensional, que 

considera o nível de integração vertical e o grau de diversificação da empresa. 

 Dependendo de uma avaliação de como a empresa se posiciona perante 

essas duas dimensões, é classificada em quatro tipologias de empresas: coletiva, 

competitiva, cooperativa e colaboradora.  

A figura 2.2 abaixo ilustra essas quatro tipologias de acordo com o nível de 

integração vertical e diversificação num gráfico dividido em quadrantes. 

 

Figura 2.2 Mapa de tipologias organizacionais 

(ênfase na inter-dependencia das unidades)
alta

COOPERATIVA COLABORADORA

COLETIVA COMPETITIVA
baixa

baixa alta

(ênfase na independência das unidades)
DIVERSIFICAÇÃO

INTEGRAÇÃO VERTICAL

 

Fonte: Eccles (1983, p.5) 

 

Cinco características básicas da estratégia corporativa das empresas, 

segundo o autor, servem de base para classificá-las nos quadrantes da figura 2.2, de 

acordo com as tipologias.  
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Essas cinco características são: a natureza da estratégia corporativa; o perfil 

de controle da alta administração; os critérios de avaliação de desempenho; os 

métodos de avaliação das responsabilidades dos gerentes; e a natureza dos 

processos de negociação interna.  

No quadro 2.1 abaixo o autor faz um resumo das principais características de 

três das quatro tipologias estratégicas competitiva, a cooperativa e a colaborativa.  

As organizações do tipo coletivas não são objeto de estudo, já que são 

empresas centralizadas, que não possuem divisões e não realizam transferências 

internas. 

 

Quadro 2.1 Características das tipologias de organização 

Características Competitiva Cooperativa Colaboradora

Estratégia Agregado de estratégias da 
divisão Estratégia da companhia

Perspectivas empresariais como 
um todo, mutuamente definidas 
entre unidades e alta 
administração

Estrutura 
organizacional

Multivisional Funcional Matricial

Sistemas de avaliação Lucros, ROI, comparados a 
orçamentos internos e externos

Custos, comparados com 
orçamentos e fatos passados

Combinação de custos, lucros e 
ROI, comparados com o 
orçamento

Processos de 
negociação

De baixo para cima e 
negociações compartilhadas

De cima para baixo e 
negociações compartilhadas Interativos, negociações mistas

Métodos de avaliação 
da responsabilidade 
dos gerentes

Espectador imparcial Destino compartilhado Confiança racional

Controle da alta 
administração

Através de sistemas de 
resultados

Através de estruturas sobre 
ações

Através dos processos, por meio 
de um balanço entre estruturas e 
sistemas  

Fonte: Eccles (1983, p. 6) 

 

Com relação às outras três tipologias, nos dois extremos encontram-se as 

competitivas e cooperativas.  

As competitivas tendem a definir estratégia a partir do nível das divisões, 

com processos de negociação internos de baixo para cima. O controle tende a ser 

totalmente baseado em sistemas de resultados através de indicadores financeiros e 

a alta administração tem um papel de expectador imparcial na solução dos conflitos 

internos.  

Já as cooperativas normalmente trabalham com estruturas funcionais, sendo 

que as estratégias são definidas no nível corporativo, com processo de negociação 
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de cima para baixo. O controle tende a ser mais subjetivo e sobre ações através de 

custos comparados ao orçamento e ao histórico, e alta administração é ativa na 

solução dos conflitos entre as unidades.  

Finalmente, as colaboradoras adotam um perfil intermediário, entre as duas 

primeiras, trabalham com estruturas matriciais, com estratégias definidas em 

conjunto entre alta administração e unidades, com processo de negociação 

interativos e controle através de uma combinação de custos, lucros, ROI 

comparados com o orçamento e com a competição, sendo que e a alta 

administração atua através dos processos pelo balanço entre estruturas e sistemas.  

Esse referencial teórico que conecta as estratégias corporativas das 

empresas descentralizadas a lógica de sua estrutura organizacional servirá de 

suporte para a argumentação subseqüente em cima dos conceitos de preços de 

transferência. 

A próxima seção tratará de conceituar os sistemas de controle gerencial, 

onde se insere a ferramenta de preços de transferência como um dos principais 

indicadores de desempenho das divisões em um firma divisionalizada.  

 

 

2.4 Divisionalização e Sistemas de Controle Gerencial 

 

Baseado nas idéias desenvolvidas nas seções anteriores pode-se dizer que 

o grau de descentralização das firmas depende de um trade-off entre os custos de 

transferir o conhecimento para a administração central e os custos de controle.  

Além disso, para responder as incertezas oriundas do cenário em que atua e 

das tecnologias inerentes ao negócio, com o crescimento das operações, as 

empresas tendem a buscar a descentralização.  

Por outro lado, devido aos conflitos de agencia entre administração central e 

os gerentes das divisões, quanto mais descentraliza, mais aumenta a necessidade 

de controle dessas divisões. Os sistemas de controle gerencial têm o papel de 

viabilizar esse controle. 
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Tendo isso em mente, pode-se descrever esses sistemas de controle 

gerencial, conforme Horngren et al. (2004, vol. 2, p.220), como “(...) um meio de 

agrupar e usar informações para auxiliar e coordenar as decisões de planejamento e 

controle no gerenciamento de uma organização e para direcionar o comportamento 

de gerentes e funcionários”.  

Analisando do ponto de vista das organizações divisionalizadas, os sistemas 

de controle gerencial têm o papel de facilitar o processo de descentralização das 

decisões, permitindo o nível de integração necessário que emana do próprio 

incremento desse processo. 

Nas palavras de Jensen e Meckling (tradução nossa) (1992, p.24): 

Em função dos indivíduos numa empresa se preocuparem com seus 
próprios interesses, simplesmente delegar o processo decisório e 
estabelecer os objetivos que devem ser cumpridos não é suficiente. 
É necessário que haja um sistema de controle que aproxime os 
interesses do indivíduo dos da organização. O sistema de controle 
avalia o desempenho das divisões e dos tomadores de decisão e 
premia ou pune cada qual de acordo com seu sucesso ou fracasso 
em alcançar os objetivos. 

 

Anthony e Govindarajan (2008, p.4), na mesma linha, definem o processo de 

controle gerencial como “(...) o processo pelo qual os gestores de todos os níveis 

garantem que as pessoas supervisionadas por eles possam implementar suas 

estratégias pretendidas”. Para os autores: 

O problema central do controle é induzir os gestores a buscar suas 
metas pessoais de modo que essa busca os auxilie a atingir as 
metas da organização também. Alinhamento de meta significa que, 
na medida que for possível, as metas dos membros individuais de 
uma organização devem ser consistentes com as metas da própria 
organização. O sistema de controle gerencial deve ser projetado e 
utilizado tendo-se em mente o princípio do alinhamento de meta. 

 

No fundo, são os sistemas de controle que viabilizam o processo de 

descentralização, conforme já discutido nas seções anteriores, e descrito no trecho a 

seguir de Milgron e Roberts (tradução nossa) (1992, p.546):    

Embora a descentralização de autoridade facilite o bom uso da 
informação local, o fato das decisões serem tomadas com base em 
informações que não estão disponíveis para a administração central 
das organizações descentralizadas agrava o problema dos conflitos 
de agencia. Conseqüentemente, sistemas de incentivos devem ser 
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implantados... O crescimento dos processos de descentralização nas 
organizações deve-se em parte ao desenvolvimento de sistemas e 
técnicas contábeis que permitiram desenvolver sistemas de 
incentivos para os gerentes. 

  

  Mas para serem efetivos, segundo Horngren et al. (2004, vol. 2, p.221), os 

sistemas de controle gerencial “precisam encaixar-se com a estrutura da 

organização”.  

Nesse sentido, deve-se ter em mente o quadro 2.1, que sumariza as principais 

características das tipologias organizacionais definidas pelo “MAP” de Eccles. 

Dependendo da classificação da organização descentralizada entre 

cooperativa, competitiva e colaboradora, segundo Eccles (1983), a alta 

administração se comunicará de uma maneira distinta com as divisões da empresa, 

mudará o perfil dos objetivos estabelecidos para essas divisões e como 

conseqüência seus sistemas de controle. 

No caso das empresas de características competitivas, ainda segundo o 

autor, as estratégias são definidas no nível das divisões, ou seja, os planos 

estratégicos são estabelecidos de baixo para cima. As divisões têm também total 

liberdade para comercializar internamente ou com clientes e fornecedores externos. 

Como conseqüência desse alto nível de delegação, a mensuração de desempenho 

através do sistema de controle gerencial acontece predominantemente através de 

indicadores financeiros4 comparando resultados realizados com orçados e muitas 

vezes com os concorrentes e o sistema de faturamento interno normalmente segue 

um modelo de livre negociação de mercado, sem preços definidos 5.   

Já nas empresas de característica cooperativa as estratégias das divisões 

derivam da estratégia da corporação, os gerentes das divisões não têm autonomia 

representativa, e a administração central participa mais do dia-dia com controle mais 

próximo das operações, o que resulta em menor quantidade e menos complexos 

sistemas de controle gerencial, que são amplamente baseados em orçamentos e 

resultados históricos, mas principalmente em critérios subjetivos de avaliação. Além 

                                            
4 Considera-se aqui a distinção simples entre indicadores de desempenho financeiro e não-financeiro suficiente 
para o desenvolvimento do trabalho. O primeiro representa indicadores contábeis como custos, receitas, lucros, 
retorno sobre investimentos etc, o segundo se refere principalmente a indicadores operacionais do tipo satisfação 
do cliente, quantidades produzidas, capacidade de produção etc. 
5 Uma análise mais completa sobre os preços de transferência será feita na seção específica sobre o assunto. 
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disso, grande parte da avaliação está baseada em indicadores corporativos. Os 

preços de transferência são determinados depois da decisão de alocação de 

produção e funcionam como um sistema de acumulação de custos. 

Conforme já descrito, as organizações colaboradoras possuem 

características tanto das cooperativas, quanto das competitivas, constituindo um 

meio termo entre as duas, o que reflete também nos sistemas de controle. De um 

lado, seu sistema de controle utiliza grande quantidade de análise quantitativa e 

critérios objetivos de análise individual de desempenho das divisões, incluindo 

avaliações de lucratividade e retorno sobre investimento e preços de transferência 

baseados no mercado, objetivando também comparações de competitividade com 

concorrentes externos e internos. Por outro lado, tentando evitar o risco das divisões 

prejudicarem o desempenho corporativo na busca do desempenho individual, a 

administração central mescla os indicadores financeiros com medidores internos de 

eficiência de custo, desempenho do produto total e outros mais subjetivos. 

Pode-se concluir com isso que é através dos sistemas de controle gerencial, 

elaborados em consonância com o modelo organizacional para atingir os objetivos 

definidos na estratégia da empresa, que o desempenho dos processos, divisões, 

gerentes e funcionários são mensurados.  

Os preços de transferência em uma empresa divisionalizada, e a maneira 

como são determinados, influenciarão diretamente no sucesso de um sistema de 

controle gerencial em obter seus objetivos de reduzir os custos do processo de 

descentralização.  

 

 

2.5 Preços de transferência 
 

Essa seção tem o objetivo de desenvolver o referencial teórico a respeito da 

ferramenta gerencial6 de preços de transferência, que constitui o foco principal da 

pesquisa. 
                                            

6 Entende-se aqui o conceito de ferramenta gerencial como um dos artefatos da contabilidade gerencial utilizado 
no contexto dos sistemas de controle gerencial. Assim como os preços de transferência, outras ferramentas 
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Determinar os preços para as transações internas numa empresa 

divisionalizada, conforme já discutido, é um dos principais problemas a serem 

solucionados pelas corporações, no sentido de viabilizar o envio dos melhores sinais 

para os gerentes das divisões, que permitam que a administração central garanta 

que as decisões desses gerentes estejam alinhadas com a estratégia da corporação. 

Será feita inicialmente a conceituação dos preços de transferência, para 

posteriormente se discorrer sobre as principais metodologias de apreçamento 

encontradas na literatura e finalmente traçar um paralelo entre as metodologias de 

apreçamento e as estratégias organizacionais de empresas divisionalizadas.  

 

 

2.5.1 Conceito de preço de transferência 

 

De acordo com Santos (2002, p. 8), “A receita unitária obtida pela unidade de 

negócio fornecedora ao transacionar internamente um produto ou serviço com a 

unidade compradora é o preço de transferência desse produto ou serviço”. 

Já na definição de Horngren et al. (2004, vol. 2, p.221) preço de transferência 

“é o que a subunidade (departamento ou divisão) cobra por um produto ou serviço 

fornecido para uma outra subunidade da mesma organização”.  

Segundo os mesmos autores (2004, vol. 2, p.224): 

O raciocínio para os preços de transferência é o de que os gerentes 
de subunidades, ao tomar decisões, precisarão focar apenas em 
como elas afetarão o desempenho da subunidade, sem avaliar o 
impacto na empresa como um todo. (...) Em um sistema de preço de 
transferência bem desenvolvido, otimizar o desempenho da 
subunidade (o desempenho do gerente da subdivisão) leva a 
otimização do desempenho da empresa como um todo. 
 

Nesses termos, pode-se entender que sempre existe uma completa 

autonomia da unidade na definição dos preços de transferência, o que pode nem 

sempre ser verdade, dependendo da estratégia adotada pela empresa. 

Tomando em conta as estratégias organizacionais descritas nas seções 

anteriores, essa afirmação parece coerente quando se pensa em organizações 
                                                                                                                                         
podem ser o orçamento anual, técnicas de custeio entre outros. Para mais informações sobre o tema ver 
FREZATTI et al (2009).   
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divisionalizadas com características competitivas, mas não se pode concluir da 

mesma forma quando se trata de organizações com características mais 

cooperativas, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, Frezatti et al (2009, p.116) relaciona a decisão dos preços 

de transferência as características das divisões ou centros de responsabilidade: 
 
Após a opção pela divisionalização, os gestores da empresa 
precisam determinar o tipo de centro de responsabilidade que será 
aplicado a cada área ou divisão; a partir daí, são estabelecidos 
valores para a transferência de produtos e serviços entre as diversas 
divisões da organização. Esses valores são denominados preços de 
transferência. 
  

Esse trabalho, conforme já colocado na seção inicial do referencial teórico, 

não adotará uma linha de raciocínio que estabeleça uma relação rígida entre o tipo 

de centro escolhido pela empresa e a metodologia de apreçamento. 

Para Anthony e Govindarajan (2008), o conceito de preço de transferência se 

limita ao valor estabelecido a uma transferência de produtos ou serviços em 

transações em que pelo menos um dos dois grupos envolvidos seja um centro de 

lucro. Tal preço inclui tipicamente um elemento de lucro, pois uma empresa 

independente normalmente não transferiria produtos ou serviços para outra empresa 

independente a preço de custo ou menos. 

É mais uma vez um conceito questionável quando se analisam as 

metodologias de apreçamento sob o prisma da estratégia organizacional escolhida 

pela empresa. Empresas com características mais cooperativas podem, por 

exemplo, de acordo com o descrito sobre as estratégias até aqui, escolher utilizar 

metodologias de custo, dando foco a uma integração maior entre as divisões.   

Percebe-se com isso, através dessa rápida discussão inicial, que a análise 

feita nesse estudo procura avaliar os preços de transferência dentro de um contexto 

de estratégia, o que requer uma visão mais crítica sobre as definições abordadas 

mais freqüentemente, principalmente nos livros texto sobre o assunto.  

Considera-se, com isso, nesse trabalho uma definição mais concisa para os 

preços de transferência como sendo os valores de transferência das mercadorias ou 

serviços transacionados entre unidades de negócio de uma empresa divisionalizada 
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para que um detalhamento conceitual maior possa vir da análise contextual da 

estratégia organizacional das empresas. 

 

 

2.5.2 Metodologias de preços de transferência 

 

Como numa organização divisionalizada, que transfere parte da autonomia 

das decisões para os gerentes das subunidades vimos que o preço de transferência 

é importante instrumento de medição, a maneira como esses preços são 

mensurados torna-se um diferencial para uma boa estratégia de gerenciamento. 

Milgron e Roberts (1992) posicionam bem os riscos relacionados à definição 

das metodologias de apreçamento ao afirmarem que preços de transferência 

equivocados podem levar a decisões incorretas no nível das divisões.  

Procedimentos inconsistentes, ainda segundo os mesmos autores, afetam os 

resultados da companhia como um todo quando essas divisões têm o poder de 

decisão quanto a comercialização com clientes e fornecedores externos ou internos. 

Além disso, mesmo no caso de não terem esse poder de decisão, afetam a análise 

de desempenho das divisões, o que dependendo do cuidado na avaliação da alta 

administração, podem representar, por exemplo, decisões quanto a mudanças numa 

linha de produto que pode ter sido erroneamente considerada menos rentável.  

Quando os centros de lucro de uma empresa compram ou vendem produtos, 

duas decisões devem ser tomadas, segundo ANTHONY E GOVINDARAJAN (2008, 

p.231):  

(1) A empresa deve produzir o produto dentro da empresa ou 
comprá-lo de um vendedor externo? Esse é uma decisão de 
fornecimento; (2) Se produzido internamente, a que preço o produto 
deve ser transferido entre os centros de lucro? Essa é uma decisão 
de preço de transferência. 
  

A ordem como essas duas decisões serão tomadas dentro das organizações 

divisionalizadas depende do nível de autonomia das unidades de negócio. Em 

organizações de características mais competitivas, um comparativo entre os preços 

internos e externos será um dos parâmetros para que a divisão tome a decisão de 
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fornecimento. Já em organizações que buscam maior nível de integração, as 

divisões, na maioria das vezes, não tem esse nível de autonomia e as decisões de 

fornecimento são tomadas previamente pela alta administração.  

De acordo com Horngren et al. (2004, vol. 2, p.224), há três métodos para 

determinar os preços de transferência: preços de transferência baseados no 

mercado; preços de transferência baseados no custo; preços de transferência 

negociados.  

As próximas seções tratam de descrever essas metodologias de 

apreçamento.  

Além disso, são também discutidas algumas outras variantes dessas três 

classificações apontadas por Horngren et al. (2004), como, por exemplo, as 

Soluções Duais, que mesclam o uso de duas metodologias simultaneamente, e são 

explicadas numa seção específica, ou o custo de oportunidade, que é mencionado 

na seção sobre o preço de mercado.  

Não é feita ainda nas próximas seções uma análise profunda dos benefícios 

de cada um dos métodos, mas apenas uma descrição dos mesmos com críticas 

específicas para que fiquem bem definidas suas características.  

Uma análise comparativa contextual mais importante é desenvolvida na 

última seção desse capítulo, sobre preços de transferência e estratégia 

organizacional. 

 

 

2.5.2.1 Preços de transferência baseados no mercado 
 

Segundo CATELLI (2010), através dessa metodologia mensura-se o valor 

das mercadorias transacionadas entre unidades de uma mesma empresa pelo preço 

vigente no mercado para a mesma mercadoria, o que pode ser um preço médio.  

Para Milgrom e Roberts (1992), a utilização de preços de mercado requer 

condições especiais em que esses preços são de fácil determinação, o que envolve 

a existência de um mercado externo para o produto ou serviço em questão, que esse 

mercado seja perfeitamente competitivo, que a entrada de empresas individuais 

nesse mercado não afete seus preços relativos e que não haja custos adicionais ou 
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benefícios para a corporação como um todo em usar o mercado externo ao invés de 

comercializá-lo internamente. 

Merchant e Stede (2007) fazem uma consideração importante sobre esse 

aspecto, ponderando que situações onde mercados competitivos que viabilizem a 

implantação de uma política de preços ótima como as mencionadas pelos autores 

acima são raras. Para os autores, se preços de mercados perfeitamente competitivos 

ditassem a tomada de decisões ótima e a perfeita avaliação de desempenho, haveria 

poucas razões econômicas para terem-se as entidades separadas dentro de uma 

mesma organização corporativa.  

Em um dos primeiros artigos clássicos sobre o tema, Cook (1955) já 

descrevia duas variantes da metodologia de apreçamento com base no mercado.   

A primeira, segundo o autor, transfere às unidades de negócio autoridade 

para comercializar com o mercado externo, decidindo entre comprar ou vender 

interna ou externamente de acordo com as melhores oportunidades de lucro.  

Uma segunda variante envolve o uso de cotações que estimam o que o 

mercado livre deveria ser através de pesquisas realizadas pela área econômica e de 

engenharia da empresa, para valorizar transações internas compulsórias. 

Além disso, mesmo defendendo o preço de mercado como a metodologia 

que melhor atende aos objetivos da organização, Cook (1955) aponta algumas 

considerações relevantes à respeito de sua utilização: distorções encontradas nos 

preços de mercado em razão de distintas condições de comercialização no mercado 

externo e internamente na empresa, que envolvem custos de frete, propaganda, 

despesas com vendas, análise de crédito, entre outras, o que demanda cuidado nas 

comparações; situações em que um produto similar no mercado não é facilmente 

encontrado, como por exemplo pode ser o caso de produtos transferidos entre o 

sistema produtivo e a área de vendas, o que pode trazer questionamentos quanto a 

determinação desses preços; algumas vezes é vantagem para ambas as divisões 

compradora e vendedora comercializar a valores abaixo dos de mercado, 

principalmente quando os custos do departamento vendedor são menores que os da 

concorrência, o que pode demandar mudanças na metodologia de tempos em 

tempos.  

Frezatti et al (2009, p.118), também comentam do reduzido grau de 

objetividade do preço de transferência com base no mercado se comparado ao 

método de apreçamento com base no custo, justamente pelas dificuldades oriundas 
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da obtenção das informações desses preços, que são externas às empresas. Teria-

se que considerar, segundo os autores, “(...) para ser justo, um preço de mercado de 

produtos com o mesmo nível de qualidade e serviço oferecido pela empresa“.  

Do ponto de vista prático, segundo os autores, na mesma linha do já exposto 

por Cook (1955), normalmente alguns ajustes se fazem necessários quando da 

utilização de apreçamento interno com base no preço de mercado. “(...) O preço de 

mercado normalmente incorpora elementos nos quais a empresa não incorre 

necessariamente durante a transferência interna, tais como: impostos, comissões, 

seguros, fretes, provisão para devedores duvidosos, dentre outros”. (FREZATTI et al, 

2009, p.125) 

 No fundo, esses elementos são oriundos dos ganhos com a integração 

inerentes as empresas divisionadas. Segundo Cook (1955) se as diferenças entre 

esses preços não existissem poder-se-ia concluir que não existem ganhos em terem-

se divisões na mesma companhia, se comparados a ter, ao invés disso, empresas 

completamente independentes. Isso vai de encontro às considerações de Merchant e 

Stede acima sobre a raridade da observância de preços de mercado perfeitamente 

competitivos para as transferências internas.   

Mas ainda segundo Frezzatti, feitos todos os ajustes relativos a essas 

diferenças, “(...) o preço de transferência praticado se aproxima do custo de 

oportunidade, porque no momento das operações que envolvem o seu 

estabelecimento, a melhor opção abandonada será restrita a uma operação 

semelhante feita com um fornecedor externo”. 

Santos (2002, p.45) descreve de forma clara e detalhada essa metodologia 

no trecho a seguir: 
O apreçamento com base no custo de oportunidade se fundamenta 
em três conceitos: preço de mercado do produto em transferência; 
preço de mercado de outro produto da unidade fornecedora que 
possa ser produzido e vendido externamente utilizando-se da 
estrutura operacional dedicada ao produto em transferência; custo do 
capital empatado e gastos fixos estruturais das operações da 
unidade fornecedora para fabricar e transferir o produto para a 
unidade compradora, elimináveis caso tal fabricação e transferência 
não mais ocorram. 
 

Essa metodologia é bastante difundida dentro do referencial teórico do 

sistema de gestão econômica (GECON) desenvolvido pela Universidade de São 

Paulo.  Segundo Catelli (2010) o modelo do custo de oportunidade é o que reúne as 

melhores condições para sustentar as transações internas entre as atividades de 
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uma organização, promovendo ações voltadas para a otimização de seus resultados 

econômicos. 

Consenza e Alegria (2004) também defendem essa metodologia como a que 

melhor reflete o desempenho dos gerentes e de suas unidades, pois além de refletir 

o valor econômico efetivo dos bens e serviços transferidos entre as unidades, 

permite a essas maximizar e tornar eficazes seus próprios resultados econômicos, 

constituindo-se fator fundamental para motivar e reduzir os conflitos entre os 

gerentes das atividades. 

Uma crítica principal a essa metodologia está também relacionada à 

dificuldade de se obter esses preços, que advém em alguns casos de dificuldades 

semelhantes às encontradas nas metodologias puras de preço de mercado, ou ainda 

maiores quando é necessário utilizar-se de cálculos de custo de oportunidade de 

capital ou gastos fixos elimináveis, por exemplo. Pode também existir um nível 

considerável de subjetividade na determinação das alternativas econômicas 

consideradas nos cálculos. 

Na maioria das vezes, como conseqüência, sua aplicação prática se mostra 

realmente complexa, como em casos em que há, por exemplo, simultaneamente, 

uma situação de sub produção de um departamento e super produção de outro. Os 

principais efeitos são os conflitos que surgem ao se atribuírem os custos de 

oportunidade entre os departamentos para definir o significado econômico dos 

custos. (CONSENZA e ALEGRIA, 2004) 

 

 

2.5.2.2 Preços de transferência baseados no custo 
 

Horngren et al. (2004, vol. 2, p.225) fazem uma descrição sucinta das 

principais técnicas adotadas para apreçamento através do custo:   

  
Preço de transferência baseado no custo de produção do produto em 
questão inclui os custos variáveis e fixos de produção. Os custos 
totais do produto incluem todos os custos de produção mais os 
custos de outras funções do negócio (P&D, projeto, marketing, 
distribuição e atendimento ao cliente). Os custos usados nos preços 
de transferência podem ser reais ou orçados. Às vezes, o preço de 
transferência baseado no custo inclui uma margem de lucro que 
representa um retorno sobre o investimento da subunidade. 
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“Os economistas discutem que qualquer transferência de valor baseada num 

custo diferente do custo marginal (assumido que esse possa ser calculado), conduz 

os sócios da empresa a escolher um nível mais baixo que o ótimo de transações, 

causando uma perda econômica global para a empresa”. ATKINSON et al (2008, 

p.635) 

Do ponto de vista da abordagem marginalista, qualquer unidade de negócio, 

ou a companhia como um todo, dentro do conceito de equilíbrio econômico, só 

estaria disposta a transferir um produto ao valor mínimo em que sua receita marginal 

fosse igual a seus custos marginais. 

Em um importante artigo a respeito do tema, quando o problema dos preços 

de transferência ainda começava a ser discutido, Hirshleifer (1956) aponta a 

metodologia de apreçamento interno com base no custo marginal como a que melhor 

atende a maximização dos lucros da empresa consolidada, quando não existe 

mercado externo para os produtos intermediários.  

Segundo o mesmo autor, os preços internos de transferência, de acordo com 

essa metodologia, devem ser aqueles que determinem que o preço da mercadoria 

para o cliente final seja igual à soma dos custos marginais das divisões da empresa. 

Isso implica que o preço interno deve ser sempre igual ao custo marginal da unidade 

de negócio vendedora. 

No entanto, ainda segundo o autor, para que isso aconteça, é preciso que 

haja uma troca de informações entre as divisões, que permita que, primeiramente a 

unidade fornecedora apresente a unidade compradora, de acordo com sua 

capacidade produtiva, seus possíveis volumes ofertados como uma função do preço 

de transferência, respeitando a regra de otimização mencionada (receita marginal 

igual ao custo marginal). Com esses dados, a unidade compradora interna terá os 

parâmetros para definir seu volume de vendas e respectivo preço, tendo por base o 

preço do produto final no mercado, que garanta a situação de equilíbrio para a 

empresa como um todo. 

A crítica de Atkinson et al (2008, p.635) ao método é que “se a divisão de 

abastecimento trata o custo marginal como o preço de transferência e se os custos 

marginais declinam com o volume, o custo marginal será menor que o custo médio e 

a divisão de abastecimento sempre mostrará uma perda”.  

Santos (2002, p.27) faz a mesma crítica, se referindo a autonomia das 

unidades e acrescenta a questão da dificuldade de cálculo no trecho a seguir: 
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A valoração das transações entre unidades baseadas no custo 
marginal tem sofrido um progressivo descrédito. Isso porque ela mal 
se concilia com uma efetiva autonomia decisorial e operacional das 
unidades de negócio envolvidas na transação interna, e também 
porque apresenta dificuldades intrínsecas que em certos contextos 
impedem uma correta aplicação. 

 

A questão da autonomia não seria uma crítica em si, já que dependendo do 

perfil da empresa divisionalizada, diferentes níveis de autonomia são desejados de 

acordo com o balanço demandado entre descentralização e diversificação dos 

negócios ou integração entre as unidades de negócio. 

Por outro lado, nesse caso do custo marginal, a quebra da autonomia se 

refere inclusive a autonomia sobre seus relatórios financeiros, o que parece fora dos 

padrões de uma empresa divisionalizada. Além disso, o processo de controle é 

demasiadamente complexo e custoso. 

Mas de uma forma geral, a maioria dos autores revela muitas críticas aos 

sistemas baseados em custos. Para Santos (2002, p.33): 

 
Tomar custos como preços de transferência interna traz os seguintes 
problemas: as unidades fornecedoras não participam do lucro obtido 
pela companhia como um todo, isto é, o resultado da companhia é 
deslocado totalmente para as unidades de negócio situadas no final 
do processo produtivo e que interagem com o mercado do produto 
final; no caso de custos reais, totais ou variáveis, o preço de 
transferência interna se torna um veículo de difusão de ineficiências 
produtivas das unidades de negócio fornecedoras para suas 
compradoras; no caso de custos totais, reais ou padrões, variações 
no volume de produção de unidades fornecedoras afetam, por causa 
dos custos fixos, o preço de transferência dos produtos 
intermediários e, por conseguinte, os resultados das unidades 
compradoras. 
 

Frezatti et al (2009, p.118) ainda enfatiza a maior facilidade em termos 

práticos da utilização do preço de transferência com base no custo, mas ao mesmo 

tempo, também aponta principalmente para as deficiências de inviabilizar uma 

comparação dos valores da empresa com os dos concorrentes, ou seja, se os gastos 

estimados no orçamento forem estabelecidos fora da realidade do mercado (no caso 

de preços calculados com base no orçamento ou custo padrão), a identificação de 

eficiências ou ineficiências pode ficar prejudicada, exatamente por não retratar a 

realidade do mercado. 
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Para 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”. Além disso, segundo o mesmo autor, o 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 eficácia dos lucros.  

Os problemas do método de custo relacionados a concentração das margens 

de lucro nas áreas compradoras internas podem ser até certo ponto neutralizados 

quando se valoriza as transferências por esse custo mais uma margem. 

Mas ao mesmo tempo, considerando-se esse critério de custo mais margem, 

a transmissão de ineficiências às unidades posteriores permanece ocorrendo.  

Pode ainda haver um agravante, segundo SANTOS (2002, P.36):  

Existe nos métodos de apreçamento a custo mais margem, o 
incentivo dos gerentes das unidades fornecedoras a aumentar seus 
próprios custos, por eles se constituírem nos parâmetros de 
determinação das margens.  
 

Por outro lado, ainda segundo Santos (2002, p.39) o custo mais margem 

considerando a margem igual à remuneração do capital empatado na unidade 

fornecedora é o critério de custo mais indicado na determinação do preço de 

transferência (na ausência de mercado do produto intermediário e não havendo 

alternativa mais rentável de uso da estrutura produtiva do que a de produzir e 

transferir o produto intermediário para a unidade compradora), pois ele garante a 

manutenção da situação patrimonial da unidade fornecedora e paga o custo dos 

fundos utilizados em suas operações.   

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Anthony e Govindarajan (2008, 

p.235), mencionam que o apreçamento de transferência com base no custo mais 

margem deve ser usado apenas se os preços competitivos não estiverem 

disponíveis: 

 
Duas decisões devem ser tomadas ao se escolher apreçamento com 
base no custo mais margem: (1) Como definir o custo? (2) Como 
calcular a margem de lucro? A base usual para a primeira questão é 
o custo padrão, pois permite incentivos ao se fixar padrões para 
melhoria e redução de custos. (...) O lucro permitido deveria se 
aproximar da taxa de retorno que se teria se a unidade de negócio 
fosse uma empresa independente vendendo para clientes externos. 



 42

A solução conceitual é estabelecer o lucro permitido com base no 
investimento requerido para alcançar o volume necessário pelos 
centros de lucro de compra. O investimento seria calculado a um 
nível que fosse padrão, com ativos fixos e estoques a níveis de 
reposição atuais. 
 

Entende-se dessa forma, que as duas principais críticas acima oriundas do 

apreçamento com base no custo, a transmissão de ineficiências e concentração do 

lucro nas unidades compradoras, podem ser atenuadas, conforme comentado na 

literatura, pela aplicação respectivamente, dos métodos de custo padrão e custo 

mais margem.  

A margem pode ser calculada com base na remuneração do capital 

empatado, garantindo a remuneração desejada do acionista para o investimento na 

produção, ou ainda, em métodos alternativos busca-se a distribuição do lucro final do 

produto entre as unidades compradoras e vendedoras internas, pretendendo maior 

justiça no processo.  

No entanto, conforme mencionado também, dificilmente algumas das 

tentativas de aperfeiçoamento dos métodos com base no custo resolvem ao mesmo 

tempo o problema da transferência de ineficiências e da concentração do lucro nas 

unidades compradoras. O caso do método do mark up, por exemplo, ao buscar evitar 

a concentração dos lucros na unidade compradora, pode potencializar a distribuição 

de ineficiências. Já os impactos do volume de produção, promovendo distribuição 

dos aumentos dos custos fixos unitários, podem ocorrer com a utilização da 

metodologia de custo padrão.  

Contudo, mais uma vez, é importante mencionar que todas essas críticas às 

metodologias de custo levam em consideração um ambiente muito próximo do que 

seriam empresas de características competitivas. Para empresas de características 

cooperativas, que demandam um maior nível de integração entre as unidades de 

negócio e cuja autonomia das unidades não é um fator primordial, os métodos de 

custo podem ser a melhor opção. 

Finalmente, sobre as metodologias de custo, é também importante 

mencionar uma outra corrente de pensamento que considera as metodologias de 

preço de transferência com base no custo mais margem as mais adequadas em 

situações de mercados não perfeitamente competitivos ou oligopólios.  

Alles e Datar (1998) desenvolvem esse conceito ao descrever situações em 

que empresas competindo em condições de oligopólio utilizam os preços de 
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transferência para enviar mensagens das unidades de negócio produtivas para as 

unidades de negócio de marketing. 

A premissa por traz desse conceito, segundo os autores, é que nesse tipo de 

mercado, existe uma iteração entre as empresas, que realizam benckmark dos níveis 

de custo dos concorrentes. 

Com isso, a alta administração usa os preços de transferência de forma 

estratégica, com valores acima do custo marginal, como forma de desestimular a 

divisão de marketing a reduzir os preços finais do produto para obter maiores 

volumes de vendas. 

O processo de benchmark acontece de forma que cada empresa utiliza o 

produto que tem vantagem comparativa frente aos concorrentes para subsidiar o 

produto em que uma situação oposta acontece. Dessa forma, o mercado se equilibra 

e situações de pressão de preços são evitadas. 

Gox (2000) e Gox e Schondube (2004) desenvolvem posteriormente 

trabalhos que argumentam a favor da existência de preços de transferência acima do 

custo marginal mesmo em condições em que o benckmark não é considerado, 

restrição imposta no modelo de Alles e Datar (1998). 

 

 

2.5.2.3 Preços de transferência Dual ou Solução Dual 
 

Essa metodologia se denomina Dual pela coexistência de dois preços 

diferentes utilizados para o faturamento interno entre duas unidades de negócio de 

uma organização. 

Ao mesmo tempo, a denominação Solução Dual advém da prerrogativa 

dessa metodologia de se comprometer a resolver os problemas oriundos das outras 

metodologias de preço de transferência que utilizam apenas um preço. Tem, 

portanto, como objetivo trazer a solução para situações de incongruência derivadas 

da utilização dessas outras metodologias de apreçamento. (BUFONI, 2007) 

Essas incongruências resultam, por exemplo, de situações que, por outra 

razão que não a maior eficiência da unidade interna, a corporação decide pela 

utilização da estrutura interna para fornecimento de determinado produto ou serviço. 

   São casos em que um vultoso investimento pode já ter sido realizado para 

viabilizar a produção interna. Mesmo havendo alternativas mais vantajosas no 
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mercado no momento para aquisição do produto ou serviço pela unidade 

compradora, do ponto de vista da organização global, isso seria um prejuízo, na 

medida que grandes investimentos já foram feitos na estrutura produtiva interna. 

(SANTOS, 2002) 

Nesse caso, com o objetivo de evitar o prejuízo para a unidade interna 

compradora, distorcendo sua análise de desempenho, a organização pode optar por 

uma alternativa de apreçamento diferenciada para as unidades compradora e 

fornecedora.  

Isso implica faturar a unidade compradora com um preço de mercado e 

atribuir uma receita para a unidade vendedora com base no custo, sendo que a 

diferença entre os dois é contabilizada para a unidade corporativa, que tomou a 

decisão do investimento, que por conseqüência, resultou no fornecimento interno.  

Nesse sentido, para Horngren et al. (2004, vol. 2, p.230): 

 
Essa precificação dupla promove uma certa congruência, na medida 
que para a unidade de negócios compradora, provavelmente não 
haverá prejuízo em comprar a mercadoria internamente se 
comparado a uma compra externa, se essa foi a decisão. Por outro 
lado, essa metodologia não traz incentivos a unidade vendedora, na 
medida que seu preço é avaliado pelos custos totais, e ao mesmo 
tempo, isola os gerentes dos atritos do mercado, criando um 
ambiente não propício a melhoria. 

 

Santos (2002, p.43), afirma que para que esses desvios sejam atenuados, 

um sistema de apreçamento Dual deveria considerar que: 

 
A unidade compradora seria debitada pelo custo da unidade 
fornecedora que se eliminaria caso a produção e transferência 
interna do produto não se realizassem e a unidade fornecedora seria 
creditada pelo preço de mercado do produto transferido, diminuído 
dos gastos incrementais de sua comercialização externa. 
 

 Nesse caso, segundo o autor: 
 
O método de apreçamento induz a unidade fornecedora a evitar 
ociosidades em sua estrutura operacional e a unidade compradora a 
adquirir internamente o produto objeto da transferência. Com isso, 
haveria uma reciprocidade de interesses entre as unidades de 
negócio e, assim, uma homogeneidade de comportamento quanto à 
otimização do resultado obtenível pela venda do produto final ao 
mercado externo. 
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Outra situação em que a Solução Dual pode ser utilizada, conforme descrito 

no trabalho de Bufoni (2007) através de um exemplo de uma concessionária de 

veículos que transfere peças de uma unidade interna para outra, é quando o preço 

de mercado da mercadoria ou serviço transferido é maior do que os custos totais da 

unidade. Com isso, considerar o preço de mercado para a transferência interna pode 

resultar em avaliações mercadológicas equivocadas no curto prazo, inclusive com 

perda de negócios para a concorrência. Isso pode ocorrer em função de uma 

pressão de preços da unidade vendedora para a compradora, incentivando essa 

última a posicionar o preço final para os clientes num nível bem acima dos custos 

reais. 

Com o objetivo de permitir a manutenção de incentivos internos no longo 

prazo para a unidade vendedora e ao mesmo tempo, enviar mensagens adequadas 

de curto prazo para as unidades comerciais compradoras, ainda segundo o autor, 

estabelece-se um preço de mercado como receita da unidade vendedora e um preço 

a valores de custo é considerado como custo da unidade compradora.  

Pode-se ainda traçar um paralelo dessa situação com o conceito de 

utilização estratégica do preço de transferência em mercados onde se observa uma 

situação de oligopólio, conforme descrita no artigo de Alles e Datar (1998) 

mencionado na seção anterior.  

Nesse cenário, em que se objetiva enviar mensagens do sistema produtivo 

ao sistema comercial de preços mais altos, evitando que os gerentes comerciais, 

responsáveis pela definição dos preços de mercado, com o objetivo de aumentar 

volumes de vendas, provoquem uma guerra de preços, pode-se também fazer uso 

de uma solução dual. 

Para isso, a receita da unidade de produção é mantida num nível que 

permita promover os incentivos a processos de melhoria produtiva, e estipulam-se 

valores mais altos como custo para a unidade comercial, na medida que permita uma 

ação estratégica no sentido de evitar aumentos de preços de mercado. 

Finalmente, considerando-se essa metodologia sob o aspecto das 

estratégias organizacionais, segundo Eccles (1983), a utilização da solução dual 

pode ocorrer em situações temporárias em que a administração central de uma 

empresa divisionalizada com características competitivas deseja, por exemplo, 
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aumentar o nível de integração interna, deslocando-a verticalmente para cima no 

MAP de Eccles7 (ver figura 2.2).  

Viabilizaria nesse caso, uma política de incentivos de preço de mercado para 

a unidade vendedora e um fornecimento interno mandatário, premiando a unidade 

compradora pela redução de sua flexibilidade de fornecimento debitando-a por um 

valor menor que o preço de mercado.   

Com isso, pode-se dizer que essa metodologia permite um ajuste para 

problemas gerados por incongruência de curto prazo do sistema de controle interno 

e decisões que geram distorções temporárias, ou mesmo o uso estratégico dos 

preços de transferência.  

As principais críticas a metodologia se originam na possibilidade de favorecer 

ineficiências, ao considerarem metodologias de apreçamento com base no custo. 

 Ao mesmo tempo, para a maioria dos autores trata-se de uma solução 

temporária para distorções de curto prazo, mas que não se sustenta por muito 

tempo, até pelas dificuldades operacionais de se manter metodologias diferenciadas 

para as unidades e contabilizar diferenças na alta administração, que precisam ser 

ajustadas num processo de consolidação.  

 

 

2.5.2.4 Preços de transferência negociados 
 

Para Horngren et al. (2004, vol. 2, p.225): 

 
Em alguns casos, as subunidades de uma empresa são livres para 
negociar o preço de transferência entre si e depois decidir se 
compram ou vendem internamente ou se transacionam com 
empresas de particulares. As subunidades podem usar informações 
sobre custos e preços de mercado nessas negociações, mas não há 
nenhuma exigência de que o preço de transferência escolhido 
acarrete qualquer relacionamento específico com os dados de 
mercado. Os preços de transferência negociados são geralmente 
empregados quando os preços de mercado são voláteis e as 
mudanças ocorrem constantemente. O preço de transferência 
negociado é o resultado de um processo de barganha entre as 
subunidades vendedoras e compradoras. 
 

                                            
7 Nas seções finais desse capítulo, a utilização dos preços de transferência sob o aspecto do MAP de Eccles 
(1983) será explorada com maior profundidade. 
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Uma das razões principais para a escolha desse método deve residir no fato 

de que, segundo Anthony e Govindarajan (2008, p.242): 

 
Estabelecer os preços de venda e chegar aos preços de compra 
satisfatórios estão entre as funções primárias da gerência de linha. 
Se a sede controla os preços, a habilidade da gerência de linha para 
afetar a lucratividade é reduzida. Também, muitos preços de 
transferência requerem um grau de julgamento subjetivo. 
Conseqüentemente, um preço de transferência negociado é 
freqüentemente o resultado de acordos feitos por ambos os 
compradores e vendedores. Se a sede estabelece os preços de 
transferência, os gerentes das unidades de negócio podem 
argumentar que seus baixos lucros são devido à arbitrariedade dos 
preços de transferência. Uma outra razão para se ter as unidades de 
negócio como negociadoras dos seus preços é que elas geralmente 
possuem a melhor informação sobre os mercados e custos e, 
conseqüentemente, são mais capazes de chegar a preços sensatos. 
 
 

Essa questão colocada por Anthony e Govindarajan (2008), dos gerentes 

das divisões terem melhor informação para decisão do que a administração central 

das empresas divisionalizadas, que no fundo é a própria essência do processo de 

descentralização de decisões, é a principal premissa adotada por Vaysman (1998) 

para apontar o preço negociado como a melhor alternativa de apreçamento interno.  

Para o autor, a superioridade da metodologia frente a adoção de qualquer 

outro conceito de preço administrado (baseado em regras estabelecidas pela 

administração central das organizações) reside no fato de que a administração 

central pode descentralizar totalmente esse processo e não precisa entender de 

forma profunda as informações privilegiadas dos gerentes locais. No caso de preços 

administrados, para que possa definir os preços de transferência, a alta 

administração precisa de um bom nível de informação dos processos locais. 

O direcionamento dos gerentes locais acontece, ainda segundo o autor, no 

caso de um sistema de preços negociados, não através da definição dos preços, 

mas através de sistemas de incentivos e contratos de desempenho que os induzam 

a tomar as decisões corretas de preços. 

Com isso, sobra mais tempo para a administração central para cuidar de 

informações como a estratégia da empresa, sua competitividade no mercado, 

administração financeira global, planos de avaliação de desempenho.  
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Por outro lado, algumas críticas se observam com relação a essa 

metodologia, como por exemplo,  de que o preço de transferência negociado pode 

refletir as habilidades relativas da negociação de ambas as partes, em vez de 

considerações econômicas (ATKINSON et al. 2008)   

Ao mesmo tempo, Santos (2002, p.13), coloca restrições para sua utilização, 

baseadas em premissas necessárias para que sua a escolha dessa metodologia 

obtenha resultados efetivos: 

O sucesso do esquema de apreçamento de transferência por 
negociação se assenta, principalmente, na existência de mercado 
amplo e ativo do produto intermediário internamente transacionado, 
liberdade não somente para as unidades negociarem entre si, mas 
também com o mercado externo quando forem insatisfatórias as 
ofertas e/ou demandas internas, sistema informativo amplo, 
articulado e integrado entre o mercado, a corporação e as unidades 
de negócio. 
   

Muitas das restrições colocadas pelo autor são similares àquelas apontadas 

na literatura para um bom uso do preço de mercado como método de apreçamento. 

Além disso, outros autores, como Frezatti et al (2009) baseiam suas críticas 

a metodologia em cima do aspecto das relações de poder e prestígio dos gerentes 

das unidades de negócio perante a administração central, que segundo o autor, de 

alguma forma podem influenciar fortemente na negociação.   

No mesmo caminho, Santos (2002, p.14) também aponta desvios no 

processo de negociação como uma das principais fragilidades do método no trecho a 

seguir: 
 
Os pontos vulneráveis no método de negociação para apreçamento 
de transferência interna são: o resultado da negociação decorre 
muito mais da habilidade do negociador do que da produtividade em 
se produzir o produto ou se consumir o insumo objeto da transação 
entre as unidades de negócio; a negociação advém, pois, muito mais 
da força do negociador do que do seu próprio desempenho; a 
negociação requer confrontação, e disso pode decorrer um impacto 
comportamental negativo quando personalidades conflitantes e 
desejosas de poder estiverem negociando; o sucesso da negociação 
pode tornar-se uma meta mais importante do que a lucratividade da 
companhia.  
 
 

No entanto, em alguns casos, esses conflitos organizacionais oriundos do 

processo de negociação podem ser justamente um dos meios através do qual a 
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administração central decide motivar as divisões para um melhor desempenho. 

Ambientes de conflito podem ser favoráveis ao desenvolvimento do conhecimento 

coletivo e ajudar a desvendar desvios e implementar processos de melhoria. Uma 

análise no contexto da estratégia organizacional é importante para identificar 

cenários em que esse tipo de ambiente é desejável, o que será desenvolvido nas 

próximas seções do capítulo. 

 

 

2.5.3 Um exemplo prático 

 
Com o objetivo de ilustrar as metodologias de apreçamento de transferência, 

permitindo uma melhor visualização prática do leitor sobre as questões conceituais 

até aqui desenvolvidas, foi elaborado um exemplo simples de sua utilização 

considerando alguns dos critérios descritos de preços de transferência com base no 

custo, em preços de mercado e em preços negociados. 

Alguns comentários serão feitos após a demonstração do exemplo numérico 

em tabelas, com o objetivo de explicar os números e em alguns casos fazer alguns 

comentários que ilustram as críticas e defesas das diferentes metodologias descritas 

nas seções anteriores. No entanto, conforme já comentado, uma análise mais 

contextual das metodologias, considerando aspectos estratégicos, será feita na 

última seção do capítulo.  

Considerou-se uma indústria fictícia produtora de motores a diesel. A 

empresa atua nos mercados de máquinas para indústrias e aplicações náuticas. Sua 

principal competência central é a alta tecnologia e a qualidade dos motores, que 

pode ser aplicada para os dois mercados em que atua. 

A diretoria escolheu utilizar um modelo de negócios divisionalizado, 

segmentado em três unidades de negócio. A unidade de produção de motores é 

fornecedora das unidades comerciais de Vendas Marítimas e Vendas Industriais. Os 

motores são complementados nas unidades de vendas, com opcionais diferenciados 

no caso de aplicação marítima ou industrial. A avaliação de desempenho das três 

unidades de negócio é feita através do lucro auferido. O centro de lucro de produção 

tem como principal objetivo o aumento da produtividade com redução de custo e os 

centros de lucro de vendas têm seu objetivo focado em vender com margens 



 50

diferenciadas, o que implicará uma escolha ótima de mix de produtos e clientes. 

Existem concorrentes no mercado tanto para motores básicos montados na unidade 

de produção quanto para os motores complementados nas versões marítimas e 

industriais e as unidades de negócio são livres para negociar com clientes ou 

fornecedores externos. Atualmente, a unidade de produção está operando com um 

nível de capacidade ótimo, sem capacidade ociosa. 

As tabelas abaixo apresentam os principais dados relacionados as três 

unidades de negócio: 
 

Tabela 2.1 Custos e volumes de produção 

UNIDADE DE PRODUÇÃO

Volume de produção (500 industriais e 500 marítimos)

Custos fixos de produção

unitário

Custos variáveis de produção

unitário

Custos totais de produção
unitário

3.000                           

6,0                               

7.000                           
14,0                             

Motores industriais

                              500 

4.000                           

8,0                               

Motores marítimos

                             500 

4.000                           

8,0                               

5.000                           

10,0                             

9.000                           
18,0                              

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 
Tabela 2.2 Preços de transferência de produção para vendas de acordo com diferentes 
critérios 

Preço de transferência da produção para vendas

critério custo total

critério custo padrão
critério mark up (base custo padrão + 10% de ROCE)

critério custo de oportunidade (produto substituto)
critério preço de mercado

critério preço negociado

15,5                             
15,5                             

15,1                             

Motores marítimos

18,0                             

17,1                             
18,8                             

Motores industriais

14,0                             

13,3                             
14,6                             

19,5                             
16,0                             

17,8                              
Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

Tabela 2.3 Lucro por produto da unidade de produção 

Lucro por produto na unidade de produção

critério custo total -           0% -           0%
critério custo padrão (0,9)          -5% (0,7)          -5%

critério mark up (base custo padrão + 10% de ROCE) 0,8           4% 0,6           4%
critério custo de oportunidade 1,5           8% 1,5           10%

critério preço de mercado (2,0)          -13% 1,5           10%
critério preço negociado (0,3)          -1% 1,1           7%

Motores industriaisMotores marítimos

 



 51

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 

 

Tabela 2.4 Custos e volumes das duas unidades de vendas 

UNIDADES DE VENDAS

Volume de vendas
custos variáveis complementação

unitário
despesas de vendas

unitário
2.000                           

4,0                               

Unidade de vendas 
industriais

                              500 
1.000                           

2,0                               
2.000                           

4,0                               

Unidade de vendas 
marítimas

                             500 
1.000                           

2,0                               

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
 

Tabela 2.5 Lucro das unidades de vendas de acordo com os vários critérios de 
apreçamento 

Lucro por produto na unidade de vendas

preço para o cliente final

critério custo total 6,0           20% 5,0           20%

critério custo padrão 6,9           23% 5,7           23%

critério mark up (base custo padrão + 10% de ROCE) 5,2           17% 4,4           17%

critério custo de oportunidade 4,5           15% 3,5           14%

critério preço de mercado 8,0           27% 3,5           14%

critério preço negociado 6,3           21% 3,9           16%

Unidade de vendas 
marítimas

Unidade de vendas 
industriais

30,0                             25,0                             

Fonte: Elaborada pelo pesquisador 
 

2.5.3.1 Análise dos dados para os métodos de preço de mercado 
 

Foram arbitrados preços de mercado para os dois tipos de motores – preço 

do motor marítimo igual a 16 unidades monetárias (UM) e do motor industrial igual a 

15,5 UM.  

Considerando seus custos de produção total, os produtos apresentaram, 

considerando o critério do preço de mercado, um lucro na produção de 1,5 UM (10%) 

para o motor industrial e um prejuízo de 2 UM (-13%) para o motor marítimo (Tabela 

2.3). Na unidade de vendas de motores marítimos esse preço de transferência 

resultou num lucro de 8 UM (27%) e na unidade de vendas de motores industriais um 

lucro de 3,5 UM (14,5%).  

Obviamente, a unidade de produção não teria nenhum incentivo para 

produzir os motores marítimos, já que os mesmos apresentavam custos 

demasiadamente elevados para os níveis de preço de mercado. O valor mínimo que 
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a unidade de produção estaria disposta a negociar esses motores marítimos seria 

por um custo de oportunidade da utilização da estrutura para a produção de um 

motor industrial. Ou seja, aceitaria vendê-lo por, no mínimo, o valor dos seus custos 

variáveis de produção de 10 UM, mais a oportunidade de ganho que seria obtida no 

caso de utilizar a mesma estrutura para produzir o motor industrial de 9,5 UM 

(resultado de um preço de mercado de 15,5 UM menos um custo variável de 6 UM), 

que resultaria num total de 19,5 UM (Tabela 2 ). 

Ao mesmo tempo, a unidade de vendas de motores marítimos somente 

compraria esses motores internamente da unidade de produção por um valor 

máximo de 16 UM, pois teria como alternativa comprá-lo por esse valor de um outro 

fornecedor no mercado.  

 Já no que se refere aos motores industriais, tendo como base o preço de 

mercado, a negociação interna representa um ganho tanto para a unidade de 

produção quanto para a unidade de vendas de motores industriais. 

Com isso, talvez a melhor alternativa poderia ser, levando em conta os 

preços de mercado, uma mudança de estratégia para um mix de produção e vendas 

mais adequado entre as unidades, onde a unidade de produção poderia produzir 

apenas motores industriais e vender o excesso de produção (500 unidades) para 

clientes externos, enquanto a unidade de vendas de motores marítimos deveria 

adquirir seus motores de outro fornecedor. 

Por outro lado, se por razões estratégicas, fosse decidido manter a produção 

interna de motores marítimos, pensando-se numa absorção de mercado para o 

futuro e melhoria das condições de produção e custo, temporariamente poder-se-ia 

adotar uma solução Dual de preços internos, que não prejudicasse a análise de 

desempenho de nenhuma das unidades. Nesse período, a diferença entre os dois 

preços deveria ser absorvida pela alta gerência ou área corporativa da empresa. 

 

 

2.5.3.2 Análise dos dados para os métodos de custo 

 

Foram consideradas três metodologias de cálculo com base no custo, o 

custo total de produção, o custo padrão e o custo padrão mais margem. 

No cálculo do custo total foram somados todos os custos fixos e variáveis de 

produção, totalizando 18 unidades monetárias (UM) para os motores marítimos e 14 
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unidades monetárias para os motores industriais. Os custos fixos são igualmente 

utilizados para os dois tipos de motores, sendo divididos em 4000 UM para cada um. 

Os custos variáveis representam 10 UM para os motores marítimos e 6 UM para os 

motores industriais. (Tabela 2.1) 

Considerando um objetivo de redução de custo anual de 5%, esse mesmo 

percentual foi aplicado aos custos totais para obterem-se os custos padrão para 

ambos os tipos de motores, chegando-se a valores de 17,1 UM para os motores 

marítimos e 13,3 UM para motores industriais.  

Para o cálculo do custo mais margem, foi considerada uma margem de dez 

por cento sobre o custo padrão que deve representar algum cálculo de retorno sobre 

os investimentos, obtendo-se 18,8 UM e 14,6 UM respectivamente para motores 

marítimos e industriais.   

Pode-se notar que as margens de lucro se mostraram iguais na unidade de 

produção para os dois tipos de motores (0%, -5% e 4%, respectivamente para 

métodos de apreçamento com base no custo total, custo padrão e custo padrão mais 

margem), dando o entendimento de que ambos têm a mesma contribuição para o 

resultado da mesma (tabela 2.3). 

O mesmo foi observado na unidade de vendas (Tabela 2.5), onde, em razão 

das diferenças entre os preços de mercado final, coincidentemente, para ambos os 

produtos os lucros auferidos representaram 20% no caso do método do custo total, 

23% para o método de custo padrão e 17% para o método de custo padrão mais 

margem. 

 

 

2.5.3.3 Análise dos dados para o método de preço negociado 

 

O preço por negociação poderia ter levado a vários resultados diferentes 

dependendo de fatores diversos como o nível de informação das partes que estão 

negociando, a habilidade de negociação das mesmas, seu grau de influência e poder 

dentro da organização, entre outros. 

Nesse caso, a título de exemplificação, estabeleceu-se o critério da média 

entre o custo total e o preço de mercado, no caso dos motores industriais e o custo 

de oportunidade e o preço de mercado no caso dos motores marítimos. 
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Pode haver ainda, outros fatores, que provavelmente representariam ganhos 

indiretos em relação a negociação externa, mas de difícil quantificação e descrição, 

que levariam as unidades de negócio a abrir mão de sua situação ótima de mercado, 

transferindo lucro para as outras unidades.  

 

 

2.5.4 Preços de transferência e estratégia organizacional 

 

Atkinson et al. (2008, p.634) em linha com o raciocínio mais difundido na 

literatura sobre o tema preços de transferência, consideram o preço de mercado 

como o mais adequado entre os métodos de apreçamento interno, observadas as 

premissas sobre as condições ideais de mercado mencionadas na seção 2.2.2.1 

sobre o assunto.  

Os mesmos autores fazem um resumo de vantagens e desvantagens das 

três principais metodologias de valorização das transferências internas entre 

divisões, que pode ser visto no quadro 2.2 abaixo: 

 

Quadro 2.2 Avaliação das metodologias de preço de transferência 

Critérios Preço de mercado Baseado no custo Negociado

Medida usada Preço de mercado Custo do produto Negociações diretas

Vantagem
Se o mercado de preço existe, 
ele é objetivo e provê incentivos 
econômicos apropriados.

Esse é usualmente fácil de se 
aplicar porque as medidas de 
custo estão frequentemente 
disponíveis no sistema contábil.

Esse reflete o princípio de 
responsabilidade e de 
controlabilidade inerentes aos 
centros de responsabilidade.

Problemas

Pode não existir mercado ou 
pode ser difícil de identificar o 
preço de mercado apropriado 
porque o produto é difícil de 
classificar.

Existem muitas possibilidades de 
custo e qualquer outro custo 
além do custo marginal não irá 
prover o significado econômico

Esse pode levar a decisões que 
não provêem os melhores 
benefícios econômicos

 

Fonte: Adaptado de ATKINSON et al (2008, p.639) 

 

 Sumarizando o que já foi comentado em mais detalhes nas seções 

anteriores, com relação aos preços de mercado, as restrições se concentram na 

dificuldade de se encontrar as condições ideais para sua implantação. Já os métodos 
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de custo são criticados por não alocar corretamente o lucro entre as divisões e não 

promover um adequado incentivo ao esforço gerencial. Por fim, metodologias com 

base na negociação livre podem gerar processos de negociação de difícil solução 

que desviam o foco do desempenho das unidades, além de refletirem o poder 

político interno dos gestores das unidades de negócio.  

 Horngren et al. (2004) elaboram uma matriz (quadro 2.3 abaixo) para avaliar 

os mesmos métodos de apreçamento, levando em conta o que os autores 

consideram os principais objetivos a serem alcançados pelos preços de 

transferência, expressos na primeira coluna do quadro, sobre critérios de 

precificação: 

 

Quadro 2.3 Avaliação de critérios de apreçamento de transferência 

Critérios de precificação Preço de mercado Baseado no custo Negociado
Alcança a congruência 
dos objetivos entre as 
unidades

Sim, quando os 
mercados são 
competitivos

Frequentemente, mas nem 
sempre

Sim

Útil para avaliar o 
desempenho da 
subunidade

Sim, quando os 
mercados são 
competitivos

Difícil, a menos que o preço 
exceda o custo total

Sim, mas os preços de 
transferência são afetados pelos 
poderes de barganha

Motiva o esforço gerencial Sim Sim, quando baseado nos custos 
orçados; menos incentivos para 
controlar os custos se as 
transferências forem baseadas 
nos custos reais

Sim

Preserva a autonomia da 
subunidade

Sim, quando os 
mercados são 
competitivos

Não, porque ele é baseado em 
uma regra.

Sim, porque ele é baseado em 
negociações entre as 
subunidades.

Outros fatores Pode não haver 
nenhum mercado ou os 
mercados podem ser 
imperfeitos

Útil para determinar o custo total 
dos produtos ou serviços; fácil de 
implantar.

Barganha e negociações levam 
tempo e podem precisar ser 
repetidamente revistas, à 
medida que as condições 
mudam.  

Fonte: Adaptado de Horngren et al. (2004, vol. 2, p.233) 

 

Segundo os autores, analisando o quadro: 

 
Não há método que satisfaça todos os critérios. As condições de 
mercado, o objetivo do sistema de preços de transferência e os 
critérios de congruência dos objetivos, o esforço gerencial, a 
avaliação do desempenho da subunidade e autonomia da 
subunidade (se for desejado), precisam ser considerados 
simultaneamente. O preço de transferência pelo qual uma empresa 
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eventualmente irá optar depende das circunstâncias econômicas e 
da decisão prestes a acontecer.  
 

Na mesma linha, para Frezatti et al. (2009, p.130): 

 
Os preços de transferência podem derivar de várias abordagens ou 
mesmo de uma combinação entre elas. A sua utilização direta ou 
combinada decorre de vários elementos, dentre os quais: (i) o grau 
de autonomia dos gestores; (ii) a capacidade da organização para 
buscar a mudança nos processos com o objetivo de aumentar a 
eficiência; (iii) percepção da empresa da necessidade de buscar 
maior competitividade; (iv) agressividade da concorrência; (v) 
capacidade do sistema de informação para sua implementação; e (vi) 
estágio de maturidade da organização para adoção dessa prática. 
 

No fundo, o posicionamento dos autores sugere que a correta avaliação das 

metodologias de apreçamento passa por uma análise contextual em que fatores 

estratégicos devem ser levados em consideração.  

Nesse sentido, trabalhos mais recentes desenvolvidos na literatura sobre 

preços de transferência têm avaliado, entre outros fatores, a indústria em que a 

organização está inserida, seu nível de competitividade e desenvolvimento 

tecnológico, o ciclo de vida do produto e a estratégia de diversificação 

organizacional. 

Pode-se observar esse tipo de avaliação já no estudo de Watson e Baumler 

(1975), em que os autores defendem que, na medida que os sistemas de controle 

gerencial devem ser concebidos para que facilitem a execução das estratégias 

organizacionais, o posicionamento estratégico da organização quanto ao nível de 

descentralização e divisionalização depende das incertezas intrínsecas ao cenário 

em que essa organização se insere, que dependem largamente de seu ambiente 

competitivo e padrão de desenvolvimento tecnológico.  

Quanto maiores as incertezas inerentes ao ambiente e tecnologia da 

empresa, maior sua necessidade de se dividir em partes e descentralizar decisões. 

Como isso, segundo os autores, os sistemas de controle gerencial podem 

favorecer um aumento da diversificação ou facilitar a integração entre as divisões. 

 Organizações que buscam um maior grau de diversificação devem optar por 

sistemas de controle baseados em preços internos calculados com base em 

fórmulas determinadas. Já em casos em que o objetivo da organização é alcançar 
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um a maior nível de integração através da resolução de conflitos internos pela 

confrontação entre as unidades, possivelmente com a ajuda de um arbitrador, a 

metodologia mais apropriada deve ser de preços negociados. 

Também para Hill et al. (1992), estratégias diferenciadas estão associadas a 

diferentes benefícios econômicos, e a menos que os administradores adotem um 

arranjo organizacional adequado para a implantação dessas estratégias, uma 

estratégia de diversificação, por exemplo, pode piorar, ou no mínimo não melhorar o 

desempenho da empresa. 

Conforme já comentado na seção 2.3 sobre descentralização e estratégia 

organizacional, Hill et al. (1992) fazem uma análise importante dessas questões ao 

relacionarem os ganhos com economias de escala a estratégias de diversificação 

relacionada e os ganhos de controle e governança a estratégias de diversificação 

não-relacionada.  

Para os autores, as empresas divisionalizadas são aquelas que possuem a 

melhor estrutura para adoção de estratégias de diversificação. Além disso, aquelas 

empresas divisionalizadas que buscam economias de escala através da 

diversificação relacionada devem adotar arranjos organizacionais que enfatizem a 

cooperação entre as unidades. Por outro lado, empresas que procuram maiores 

ganhos com economias de governança através da diversificação não-relacionada, 

devem preferir um cenário em que a competição entre as divisões acontece 

livremente.    

Isso remete a metodologia de Eccles (1983) para segmentação das 

organizações segundo sua estratégia de diversificação (ver seção 2.3). O autor 

também utiliza a avaliação de diferentes níveis de diversificação adotados pelas 

empresas divisionalizadas para desenvolver uma análise bidimensional entre 

integração vertical e diversificação (ver figura 2.2).  

A partir daí, Eccles (1983) classifica as empresas de acordo com essa 

análise bidimensional, entre cooperativas, competitivas e colaboradoras, para definir 

quais metodologias de apreçamento são mais adequadas para cada uma dessas 

tipologias. 

De acordo com as características de cada um desses arranjos 

organizacionais propostos pelo autor, foram estabelecidas quais as metodologias de 
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apreçamento melhor se encaixariam a essas características, conforme ilustrado na 

figura 2.3 abaixo.   

 

Figura 2.3 Estratégias organizacionais e preços de transferência 

(ênfase na inter-dependencia das unidades)
alta

baixa
baixa alta

(ênfase na independência das unidades)

custo mais 
margem

Preço de 
mercado

Sem política de preços, 
livre negociação

Preço de mecado
Preço DUAL

DIVERSIFICAÇÃO

INTEGRAÇÃO VERTICAL

COMPETITIVA

COLABORADORACOOPERATIVA

 custo total custo 
standard 

total

 

Fonte: Eccles (1983, p. 12) 

 

O autor entende não somente que as políticas de apreçamento podem ser 

usadas de acordo com a classificação das empresas na tipologia estratégica, mas 

também que podem funcionar como uma ferramenta para promover a mudança de 

uma tipologia para outra.  

Empresas normalmente desejam mudar de um perfil cooperativo para 

colaborativo porque desejam aumentar a diversificação e dar mais ênfase para o 

desempenho individual das unidades, ou porque querem incentivar o espírito 

empreendedor para facilitar a diversificação. Ao mesmo tempo, outras empresas, por 

exemplo, podem querer sair de uma condição de competitiva para colaboradora, o 

que normalmente ocorre porque desejam aumentar o grau de integração interna para 

aproveitar ganhos com sinergias.  

Do ponto de vista conceitual puro, empresas de característica competitiva 

não teriam uma política definida de preços de transferência, sendo que suas 

unidades estariam livres para negociar interna e externamente os preços e volumes 
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de fornecimento, como em condições normais de mercado. Por outro lado, isso 

poderia trazer um nível de integração muito baixo, levando a maioria das empresas 

com essas características a utilizar com mais freqüência preços de mercado 

institucionalizados.  

Soluções Duais também podem ser usadas para organizações que desejam 

caminhar de um perfil competitivo para um mais colaborativo, criando boas 

condições de avaliação de desempenho para ambas as unidades e evitando 

conflitos extremos entre elas. 

Para empresas de característica cooperativa, os preços de transferência são 

estipulados para os vendedores e fornecedores internos num nível de custo total. 

Normalmente, nesse tipo de organização os preços internos são definidos depois 

que a decisão de fornecimento (interno ou externo) já foi tomada, ao contrário do que 

acontece nas organizações competitivas. 

Nas organizações cooperativas, os preços baseados em custo mais retorno 

sobre o investimento têm o mesmo papel dos preços Duais nas organizações 

competitivas. Nesse caso, buscam obter algumas vantagens inerentes as 

organizações mais competitivas, incentivando um foco maior no resultado individual 

da unidade. Partindo de uma metodologia com base no custo total para um método 

de custo mais margem busca-se uma maior independência das unidades. 

Esse tipo de conceito de obterem-se os benefícios tanto de organizações 

competitivas quanto cooperativas, se consolida nas empresas de tipologia 

colaboradora.  

Nessas organizações Eccles (1983) considera que as questões de preço de 

transferência são mais complexas, já que constituem uma mistura das duas 

primeiras tipologias, competitivas e cooperativas, e como conseqüência, as 

unidades, ao mesmo tempo em que competem entre si, por terem alto grau de 

interdependência, têm que cooperar umas com as outras para aproveita sinergias.  

A definição centralizada do fornecimento interno, característica das 

organizações cooperativas, é combinada com a utilização de preços de mercado, 

característica das organizações competitivas.  

Como nessas empresas se incentiva as discussões internas, os conflitos são 

bem vindos e os preços de mercado são utilizados para isso. O fornecimento interno 
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é mandatário, para muitos produtos é difícil encontrar um preço de mercado, para 

outros não há produto similar no mercado, ou as especificações variam muito, o que 

gera diversas discussões a cerca dos valores.  

Esses conflitos, nessas organizações, são elementos inevitáveis, utilizados 

pela alta administração, para obter informações importantes das unidades, que se 

questionarão uma as outras constantemente, e facilitarão o surgimento de sinais 

quando as condições de mercado se alterarem, por exemplo, e a estratégia precisar 

ser revista.  

Principalmente nas organizações colaboradoras, com isso, o problema da 

definição dos preços de transferência não será nunca uma questão resolvida que 

satisfará sempre a todas as partes, mas uma discussão constante. 

Nesse sentido, parece haver visões diferentes nos conceitos de Eccles 

(1983) e de Watson e Baumler (1975) com relação as melhores metodologias de 

apreçamento para organizações do tipo colaboradoras, em que a alta administração 

utilizada o processo de confrontação e resolução de conflitos como forma de 

administrar as divisões. Segundo o primeiro autor, preços com base no mercado 

contribuiriam para criar as situações de conflito desejadas e promover melhorias 

através do processo de discussão das soluções. Já para Watson e Baumler (1975), 

os preços negociados são a melhor alternativa, ao institucionalizarem com um meio 

para o tratamento desses conflitos.  

Adler (1992; p.71), ao se referenciar a essas duas visões diferenciadas dos 

autores acima, coloca-se a favor da posição de Watson e Baumler (1975), de que 

preços negociados são mais adequados para organizações colaboradoras do que 

preços de mercado.  

O autor baseia sua conclusão na premissa de que a partir de determinado 

limite, o processo de suprimir ou aliviar conflitos entre as partes torna-se indesejável 

e nesse aspecto os preços negociados oferecem às divisões um ambiente mais 

favorável para discutir suas diferenças e entender-se a respeito da melhor alternativa 

para promover o melhor desempenho para a organização. 

Em sua pesquisa, Adler (1992) desenvolve um modelo que também enfatiza 

a importância das questões estratégicas para as decisões de preços de 

transferência. 
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O autor sugere três dimensões estratégicas como a chave para as decisões 

a respeito dos preços de transferência; o ciclo de vida dos produtos transferidos 

entre as unidades de negócio das empresas divisionalizadas, a importância da 

tecnologia utilizada para produzir os produtos transferidos como diferencial frente 

aos concorrentes, e a estratégia de diversificação empregada. 

Com relação ao ciclo de vida do produto, Adler (1992) afirma que, 

primeiramente produtos novos são normalmente introduzidos em mercados mais 

“limitados” para disponibilizar preços de mercado, enquanto produtos mais 

estabelecidos são comercializados em mercados definidos pelo autor como mais 

“disponíveis” ou capazes de oferecer referencias de preços de mercado. 

Além disso, produtos novos ainda possuem uma longa curva de aprendizado 

para redução de custo, o que significa que aplicar preços de mercado para a 

transferência pode significar facilitar a entrada de concorrentes, já que esses preços 

tendem a serem mais altos do que preços com base no custo. Por outro lado, 

produtos mais estabelecidos, em seu estágio de maturação, já possuem 

competidores no mercado e estabelecer preços para prevenir-se da competição não 

é conveniente, sendo preferível fixar preços com base no mercado, garantindo a 

margem para as divisões e definindo metas que permitam identificar potenciais áreas 

de redução de custo. 

Já sobre o aspecto tecnológico da estratégia, o autor aponta para o perigo 

de considerar situações de curto prazo em que se decide através de preços de 

transferência com base no mercado, a terceirização de componentes para 

fornecedores. Essa transferência pode permitir que os fornecedores absorvam 

conhecimentos tecnológicos, viabilizando a produção completa do produto, e 

tornando-se competidores potenciais da empresa. Portanto, é preciso que se 

considere, segundo o autor, os riscos de transferência de tecnologia em decisões de 

fornecimento com base nos preços de transferência no curto prazo. Disso deriva que 

empresas divisionalizadas com processos tecnológicos complexos e importantes 

devem basear seus preços de transferência em custos. 

Finalmente, tendo em mente a estratégia de diversificação da empresa, 

conforme já comentado, Adler (1992) adota a linha de Watson e Baumler (1975) com 

relação às empresas colaboradoras, defendendo o uso do apreçamento com base 

na negociação para essas empresas. Para as organizações de características 
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cooperativas, o autor, define como mais adequados preços com base no custo e 

para as empresas competitivas preços com base no mercado, seguindo nesses 

casos, basicamente os conceitos adotados por Eccles (1983). 

Com isso, considerando-se as três dimensões estratégicas descritas, o autor 

estabelece doze fluxos através dos quais pode-se definir a metodologia de 

apreçamento mais adequada nas organizações, de acordo com a figura 2.4. 

 

Figura 2.4 A dimensão estratégica dos preços de transferência 

 

Fonte: Adler (1992, p. 72) 

 

No fluxo 1 a metodologia mais adequada é a de custos, já que o produto é 

novo e de alta tecnologia. Em função das divisões adotarem perfis competitivos, 

nesse caso o autor sugere o uso de custos de oportunidade, o que permite que se 

compare a situação de fornecimento interno com a de melhor uso da capacidade 

para fornecer para um cliente externo.  

Os fluxo 2 e 3 se diferenciam com relação ao fluxo 1 apenas em função das 

estratégias de diferenciação.  

O preço de transferência recomendado para o fluxo 2 é o de custo mais 

margem em função da característica cooperativa entre as divisões, pois é importante 
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que a unidade que vende ao cliente final tenha a correta informação dos custos 

totais, e ao mesmo tempo, os lucros são divididos entre as unidades.  

Já para o fluxo 3 determina-se o uso do preço negociado devido ao perfil 

colaborador das divisões. 

Os fluxos 6, 9 e 12 utilizarão também preços negociados pela mesma razão, 

da estratégia de diferenciação colaboradora. 

No fluxo 4 o custo de oportunidade deve ser aplicado. O direcionamento para 

utilização de custo acontece principalmente em função do ciclo de vida do produto, já 

que não é um mercado de alta tecnologia e a estratégia de diversificação é 

competitiva, o que indicaria uma estratégia de preço de mercado. O uso do custo de 

oportunidade viabiliza um sistema de recompensa para a unidade vendedora mais 

alinhado com a estratégia de diversificação. 

A explicação para o fluxo 5 é similar a do fluxo 4. Aplica custo mais margem 

principalmente em função da estratégia de diversificação cooperativa. 

Para o fluxo 7 o autor indica o método Dual. Como o produto está 

estabelecido, existem preços de mercado disponíveis. Ao mesmo tempo, como a 

empresa baseia sua estratégia competitiva na alta tecnologia de seus produtos, é 

importante que seja encorajado o fornecimento interno, o que normalmente se obtém 

através de métodos de custo. Por outro lado, como adota estratégia de diferenciação 

competitiva, as unidades devem ser tratadas como divisões independentes. Ambos 

os requisitos podem ser alcançados utilizando-se uma solução dual. 

Adler (1992) sugere o que ele define como “preço em dois passos” para o 

fluxo 8, que significa cobrar da divisão compradora interna primeiramente o custo 

padrão variável e numa segunda etapa de cálculo a percentagem da capacidade da 

divisão vendedora reservada para a produção para a unidade compradora.  

Isso deve acontecer, segundo o autor, em função de clientes de produtos já 

estabelecidos terem uma demanda estável, o que permite a divisão compradora 

conhecer o quanto da capacidade da unidade vendedora ela utilizará. Ao mesmo 

tempo, como as empresas no fluxo 8 utilizam a alta tecnologia como forma de 

competir no mercado, o fornecimento interno deve ser encorajado, o que somado a 

sua característica de empresa cooperativa requer o uso de custos como preços de 

transferência.  
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Para o fluxo 10 devem ser aplicados preços de mercado para que sejam 

identificadas e descontinuadas as divisões menos competitivas, já que o produto 

está estabelecido no mercado e a empresa não utiliza alta tecnologia como forma de 

competir no mercado. 

No caso do fluxo 11, é recomendado o uso de preços de mercado, mesmo 

considerando uma estratégia de diversificação cooperativa, já que o produto está 

estabelecido e o processo tecnológico não é necessário para o produto ser 

competitivo. O autor enfatiza que os gerentes das unidades devem se dar conta de 

que no atual estágio do ciclo de vida do produto e seu processo tecnológico não são 

fatores importantes para vantagem competitiva e nesse caso é necessário ser 

competitivo em termos de eficiência de custo, o que não é motivado através de 

sistemas de apreçamento com base no custo.  

Após descrever cada um dos fluxos, Adler (1992) (tradução nossa) faz uma 

ponderação importante à respeito de seu uso na prática das organizações: 

O fluxo pretende unir considerações estratégicas com os métodos 
existentes de preço de transferência. O diagrama de três dimensões 
tem o objetivo de ajudar os gerentes a unir as estratégias de suas 
companhias com um método de preço de transferência que seja 
adequado a elas, disponibilizando aos gerentes idéias com relação a 
estratégia ignoradas no passado. No entanto, o modelo deve ser 
usado muito mais como um guia do que seguido mecanicamente.  

 

Finalmente é importante ressaltar que conforme Anthony e Govindarajan 

(2008, p.245): 

Há provavelmente poucos exemplos em organizações complexas de 
preços de transferência completamente satisfatórios. Assim como 
acontece com muitas opções de projetos de controle gerencial, é 
necessário escolher a melhor das menos perfeitas opções de ação. 
O mais importante é estar ciente das áreas de imperfeição e ter 
certeza que os procedimentos administrativos são empregados para 
evitar decisões inferiores. 
 

O que parece claro é que o processo de definição da metodologia de 

apreçamento interno não deve ser baseado numa sistemática isolada, mas sim levar 

em conta um contexto estratégico onde a organização está inserida, já que em 

essência esses preços de transferência nada mais são que uma das ferramentas de 

um sistema de controle que visa a implementação dessa estratégia. 
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3   METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Gil (2009, p.8), “pode-se definir método como o caminho para 

se chegar a determinado fim e método científico como o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. Nesse capítulo 

serão descritos quais os métodos e procedimentos foram adotados para se atingir os 

objetivos a que se propôs a pesquisa. 

Segundo Yin (2005, p.19): 

 
Os estudos de caso surgem do desejo de se compreender 
fenômenos sociais complexos, permitindo uma investigação para se 
preservar as características holísticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores 
econômicos. (...) Representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ”como” e “por que”, quando o pesquisador 
tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real. 
 
 

Nessa linha, a presente pesquisa tem como foco o estudo da utilização de 

sistemas de controle gerencial baseados em preços de transferência que valorizam 

as transações internas entre as unidades de negócio de organizações empresariais 

divisionalizadas. Para isso, analisa o caso de uma organização industrial 

multinacional instalada no Brasil, com o objetivo de entender como essa organização 

aplica a ferramenta de preços de transferência no contexto do sistema de controle 

gerencial e da estratégia organizacional da mesma. 

Conforme descrito no capítulo 1, o trabalho é motivado pela necessidade de 

discutir questões concretas, que são encontrados no ambiente empresarial e possui 

caráter descritivo, ao buscar maior familiaridade com o problema do uso de uma 

ferramenta de controle gerencial de determinada população. Sua abordagem é 

qualitativa, já que procura o entendimento do comportamento dos indivíduos e 

organizações com relação à suas melhores práticas gerenciais, e do ponto de vista 

técnico será bibliográfica e documental, ao se valer de informações principalmente 
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de livros e artigos científicos, mas também de material não elaborado obtido na 

pesquisa de campo, através de questionários, documentos, relatórios e manuais e 

relatos de entrevistas. Quanto ao método, pode-se dizer que é um estudo dedutivo. 

 

 

3.1 Protocolo para o estudo de caso 

 

Para Yin (2005, p.92) “O protocolo é uma das táticas principais para 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o 

pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso único”.  

Além disso, ainda segundo o mesmo autor, o protocolo é muito importante 

para o pesquisador no desenvolvimento de estudos de caso porque primeiro, “... ele 

o faz lembrar o tema do estudo de caso. Segundo, a elaboração do protocolo força-o 

a antecipar vários problemas, incluindo a forma como os relatórios dos estudos de 

caso devem ser completados”.  

O protocolo, de acordo com Yin (2005, p.93), deve apresentar as seguintes 

seções: uma visão geral do projeto do estudo de caso; procedimentos de campo; 

questões do estudo de caso; guia para o relatório do estudo de caso. 

Tendo isso em mente, cada um desses tópicos será descrito a seguir, 

permitindo evidenciar todos os procedimentos realizados nas diversas etapas da 

pesquisa. 

 

 

3.1.1 Visão geral do projeto de estudo de caso 

 

Essa seção pretende retomar de forma sucinta os objetivos do trabalho e o 

cenário onde ele está inserido, conforme determinados no capítulo introdutório, onde 

foi delineada a proposta de pesquisa, o que permitirá apontar os aspectos 

explorados no estudo de caso para que se cumpra essa proposta. 
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A globalização da economia e das empresas e o conseqüente aumento da 

complexidade dos sistemas de produção e distribuição, das tecnologias e dos 

mercados, levaram a um processo de descentralização decisória nas organizações e 

ao surgimento das empresas divisionalizadas, principalmente a partir de meados do 

século passado. (MILGROM e ROBERTS, 1992, p.540) 

Como nessas organizações divisionalizadas ocorrem transações internas 

entre as divisões, a definição dos valores para essas transações torna-se uma 

importante variável no contexto dos sistemas de controle.  

Os preços de transferência afetam múltiplos objetivos organizacionais, que 

geralmente podem entrar em conflito. Seus principais objetivos são promover sinais 

econômicos adequados dos impactos das decisões dos gerentes, permitir a correta 

avaliação do desempenho das divisões e seus gerentes, e viabilizar a transferência 

de recursos entre as divisões. (MERCHANT e STEDE, 2007, p.278) 

Desvios no processo de definição dos preços podem ter impactos 

importantes na tomadas de decisões e resultar em riscos para as organizações. 

Isso remete a motivação da pesquisa, que se preocupa com o risco oriundo 

da adoção de metodologias de preços de transferência inadequadas à estrutura 

organizacional e às estratégias definidas pelas empresas divisionalizadas, que pode 

resultar em decisões gerenciais equivocadas que geram prejuízos financeiros. 

Tendo isso em mente, o objetivo da pesquisa é avaliar como o preço de 

transferência é utilizado como ferramenta de controle gerencial no contexto da 

estratégia organizacional das corporações divisionalizadas. 

Para isso, foi escolhido um caso único da Scania Latin América, empresa 

multinacional do ramo automobilístico instalada no Brasil, montadora de veículos 

comerciais, caminhões, ônibus e motores industriais e marítimos. Nesse aspecto, 

para Yin (2005, p.63): 

 
Um dos fundamentos lógicos para escolha de um caso único é o 
caso representativo ou típico. Aqui o objetivo é capturar as 
circunstâncias e condições de uma situação lugar-comum ou do dia-
a-dia. O estudo de caso pode representar um projeto típico entre 
muitos projetos diferentes, uma empresa de manufatura considerada 
típica entre muitas outras empresas de manufatura no mesmo setor 
industrial... Parte-se do princípio de que as lições que se aprendem 
desses casos fornecem muitas informações sobre as experiências da 
pessoa ou instituição usual. 
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Levando em consideração os fatores mencionados acima pelo autor, 

primeiramente, o setor automobilístico tem sido durante as últimas décadas um dos 

grandes propulsores das economias mundiais, alavancando o desenvolvimento 

tecnológico e tomando frente na adoção das mais modernas técnicas 

administrativas. 

Inserida nesse contexto, a Scania é uma grande empresa transnacional que 

possui unidades de produção e vendas ao redor do mundo. Sua estrutura 

organizacional é bastante complexa e completa, composta desde sistemas 

controlados de desenvolvimento tecnológico de novos produtos, passando por 

processos produtivos de usinagem, pintura, fundição, solda e montagem, até funções 

administrativas corporativas, que culminam numa extensa rede de vendas e 

serviços. 

No que se refere aos produtos, oferece uma extensa gama de opções aos 

clientes de veículos comerciais pesados e motores marítimos e industriais através de 

um complexo sistema de produção modular padronizado globalmente. 

Além disso, o estudo da unidade brasileira da empresa multinacional permite 

uma visão importante do desenvolvimento do conhecimento do corpo gerencial 

composto principalmente por mão-de-obra local.  

Considera-se, com isso, o caso em análise como relevante para ser 

explorado a fundo, já que um caso único permite mergulhar nos detalhes dos 

aspectos envolvidos, disponibilizando importante fonte de consulta para 

universidades, profissionais da área e outras empresas interessadas em rever, 

comparar ou aprimorar seus sistemas de controle.   

Finalmente, tendo em mente os objetivos do estudo procurou-se explorar os 

seguintes aspectos: 

a) o estágio atual da literatura à respeito dos preços de transferência no 

contexto da estratégia organizacional das empresas divisionalizadas, através de 

pesquisa bibliográfica, em livros técnicos e artigos científicos relacionados ao 

assunto e artigos selecionados de trabalhos sobre o tema, desenvolvidos 

recentemente no Brasil; 
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b) funcionamento do sistema de controle gerencial baseado nos preços de 

transferência através de entrevistas com os controllers das unidades de negócio e do 

material disponibilizado durante essas entrevistas, principalmente manuais de 

funcionamento de sistemas, de metodologias de cálculo e de planejamento 

estratégico de cada unidade; 

c) aspectos importantes da estratégia organizacional da empresa através de 

manuais e documentos corporativos obtidos durante entrevista com os controllers 

das unidades de negócio, de informações contidas no sitio da empresa na rede 

mundial de computadores e da análise do cenário da indústria automobilística 

desenvolvida por meio de artigos sobre o assunto e informações do sitio da 

ANFAVEA na rede de mundial de computadores.  

d) visão dos gestores das unidades de negócio com relação a efetividade do 

sistema de controle baseado nos preços de transferência, através de questionários 

fechados. 

 

 

3.1.2 Procedimentos de campo para coleta de dados 

  

Para Yin (2005, p. 97), por se tratar do estudo de eventos dentro de seus 

contextos na vida real, os procedimentos de coleta de dados no estudo de caso se 

diferenciam bastante de outros tipos de pesquisa. Os dados são coletados de 

pessoas ou instituições em suas situações cotidianas e não em situações especiais 

como de laboratórios, bibliotecas ou questionários rígidos, não permitindo ao 

pesquisador controlar o ambiente, e terá que aprender a integrar acontecimentos do 

mundo real as necessidades traçadas para a coleta dos dados.  

Ainda segundo Yin (2005, p.109): 

 
As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes 
distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 
direta, observação participante e artefatos físicos (...) Além da 
atenção que se dá a essas fontes em particular, alguns princípios 
predominantes são importantes para o trabalho de coleta de dados 
na realização dos estudos de caso (...) como, criar várias fontes de 
evidências que convergem às mesmas descobertas, manter um 
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banco de dados para o estudo de caso e criar um encadeamento de 
evidências, ligando as questões feitas, aos dados coletados e as 
conclusões a que se chegou. 
 
 

Assumindo essas premissas, foram utilizadas várias fontes de dados, entre 

elas o levantamento bibliográfico, as entrevistas com os controllers, os questionários 

aplicados aos gestores das unidades, a observação direta dos sistemas e manuais 

internos de cálculo e relatórios estratégicos e de custo das unidades.  

Ao mesmo tempo, foi criado um banco de dados eletrônico com as respostas 

dos questionários enviados aos gestores das unidades, com a transcrição das 

respostas obtidas durante as entrevistas com os controllers e arquivo de todo 

material disponibilizado durante as entrevistas, constituído de manuais de 

metodologia de cálculo de preços, manuais estratégicos e principalmente dos 

relatórios dos projetos dos quais se originou a introdução da ferramenta de preços de 

transferência.  

Finalmente, procurou se fazer durante o desenvolvimento do estudo de caso, 

um encadeamento lógico das idéias com a coleta de dados citando os documentos 

pesquisados e as informações obtidas durante as entrevistas. 

 

 

3.1.2.1 Levantamento bibliográfico 

 

Segundo Severino (2007, pág. 122) a pesquisa bibliográfica “utiliza-se de 

dados de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos”.  

No fundo, para Marconi e Lakatos (2009, pág 44) “sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto, com o objetivo de permitir ao cientista um reforço na análise se suas 

pesquisas, oferecendo meios para definir e resolver problemas novos ou já 

conhecidos que ainda não se solucionaram completamente”.  
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Ainda segundo Marconi e Lakatos (2009, p.44), “tanto a pesquisa de 

laboratório quanto à de campo (documentação direta) exigem, como premissa, o 

levantamento do estudo da questão que se propôs analisar e solucionar. A pesquisa 

bibliográfica pode, portanto, ser considerada também como o primeiro passo de 

todas a pesquisa científica”. 

Nesse sentido, a revisão da literatura sobre descentralização e preços de 

transferência, criou uma base de conhecimento prévio importante para a realização 

do estudo, que serviu tanto para uma melhor definição do problema de pesquisa, 

quanto como aprimoramento do entendimento das questões teóricas que cercam 

essa área do conhecimento. 

Para isso, a pesquisa utilizou além de livros técnicos de autores consagrados 

e artigos internacionais que contribuíram para o desenvolvimento da literatura de 

descentralização e preços de transferência, trabalhos recentes sobre o tema 

desenvolvidos no Brasil. 

 

 

3.1.2.2 Realização das entrevistas com os controllers 

 

Para Severino (2007, pág. 124), a entrevista é uma “técnica de coleta de 

informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos 

pesquisados. Trata-se, portanto, de uma interação entre pesquisador e pesquisado. 

O pesquisador visa apreender o que os sujeitos pensam, sabem, representam, 

fazem e argumentam”.  

Importante enfatizar que não se trata de uma simples conversa, mas de “um 

diálogo orientado que busca, através do interrogatório, informações e dados para a 

pesquisa”. (MARTINS, 2007, p.52) 

Por outro lado, segundo Gil (2009, p.111) “... é seguramente a mais flexível 

de todas as técnicas de coleta de dados de que dispõe as ciências sociais. Daí 

porque podem ser definidos diferentes tipos de entrevista, em função de seu nível de 

estruturação”. 
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O presente estudo se valeu de entrevistas por pautas, que ainda de acordo 

com Gil (2009, pág. 113), são aquelas que “... apresentam certo grau de 

estruturação, já que se guiam por uma relação de pontos de interesse que o 

entrevistador vai explorando ao longo de seu curso”. 

Essa metodologia foi escolhida com o objetivo de aprofundar cada assunto 

abordado. Para isso procurou-se manter um certo grau de informalidade, deixando o 

entrevistado livre para discorrer sobre esses assuntos.  

Ao mesmo tempo, os principais tópicos a serem tratados com cada 

entrevistado foram listados previamente na forma de perguntas, evitando que 

determinados pontos fossem esquecidos. 

As perguntas foram as mesmas para todos os entrevistados, como é mais 

comum em entrevistas estruturadas (GIL, 2009, P.113), mas isso não reduziu a 

possibilidade de explorar de forma diferenciada cada pergunta dependendo da 

realidade da unidade de negócios, e, ao mesmo tempo, facilitou a organização das 

respostas posteriormente, tornando a análise dos resultados mais objetiva. 

Como o controller corporativo foi o responsável pela implementação dos 

preços de transferência nas unidades de serviço, foi considerada a melhor fonte de 

informação no momento sobre os processos nessas unidades. Com isso, apesar de 

ao todo serem 9 unidades de negócios na Scania, considerando que há entre elas 5 

unidades de serviços, e o controller corporativo respondeu pela unidade corporativa 

e pelas unidades de serviço, foram entrevistados 4 controllers. 

As entrevistas com esses controllers foram voltadas principalmente para o 

entendimento de como se aplicam os preços de transferência na empresa no 

contexto do sistema de gestão e da estratégia organizacional e quais as 

metodologias de cálculo desses preços e os conceitos envolvidos em sua utilização. 

Além disso, buscou-se através das entrevistas entender a visão dos 

controllers com relação a estrutura organizacional e a autonomia de decisão 

conferidas as unidades, bem como seu relacionamento com a alta administração, 

visando não só entender o funcionamento dos processos como também o perfil 

organizacional e o sentimento dos controllers com relação a efetividade da 

ferramenta. 
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As respostas de cada controller as perguntas permitiram descrever o 

funcionamento dos sistemas de preços de transferência de cada uma das 

respectivas unidades de negócios, tanto no que se refere aos métodos de cálculo 

quanto a sua utilização como ferramenta de controle gerencial. 

 

 

3.1.2.3 Realização de análise documental 

 

Segundo Yin (2005, p.112),  

 
Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é 
corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes. Em 
primeiro lugar, os documentos são úteis na hora de verificar a grafia 
correta e os cargos, ou nomes de organizações que podem ter sido 
mencionados na entrevista. Segundo, os documentos podem 
fornecer outros detalhes específicos para corroborar as informações 
obtidas através de outras fontes. Se uma prova documental for 
contraditória em vez de corroborante, você precisa perseguir o 
problema, investigando mais detalhadamente o tópico. Em terceiro 
lugar, você pode fazer inferências a partir de documentos. 
 
 

Foram avaliados planilhas de cálculo de custos e os resultados operacionais 

e balanços das unidades de negócio, relatórios de acompanhamento de 

desempenho com os principais indicadores e o planejamento estratégico anual das 

unidades de negócio.  

Além disso, a análise da documentação corporativa foi bastante relevante, 

onde se destaca um documento interno chamado How Scania is managed, que 

detalha todos os princípios de trabalho e estratégias da companhia, e serve de 

diretriz para os funcionários da empresa. Pode-se através dele entender em detalhes 

e por meio de figuras, ilustrações e descrição de conceitos importantes de trabalho, 

as informações obtidas nas entrevistas.  

Finalmente, foram também acessados os relatórios finais dos projetos que 

introduziram o sistema gerencial descentralizado e a ferramenta de apreçamento 

interno na empresa. Um primeiro projeto global foi implantado para criar as unidades 

de negócio descentralizadas. Depois de alguns anos, foram desenvolvidos projetos 
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direcionados para cada uma das maiores unidades de negócio (Produção e 

Logística; Vendas Industriais; Corporativa; e Unidades de Serviços) e um específico 

que abrangeu todas as unidades de serviços, com o objetivo de aprimorar os 

conceitos de trabalho em cada uma delas e ajustar os desvios encontrados nos 

primeiros anos de trabalho descentralizado, além de padronizar conceitos com as 

outras empresas do grupo ao redor do mundo. O acesso aos relatórios desses 

projetos foi extremamente importante para confirmar as informações obtidas nas 

entrevistas e gerar novos questionamentos que foram redirecionados para os 

entrevistados.  

 

 

3.1.2.4 Observação não participante 

 

“A observação é todo o procedimento que permite acesso aos fenômenos 

estudados. É etapa imprescindível em qualquer tipo ou modalidade de pesquisa”. 

(SEVERINO, 2007, p.125) 

O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e 

apesar de um dos mais primitivos, por outro lado pode ser considerado moderno, 

visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. 

Difere do método experimental em apenas um aspecto: nos experimentos o cientista 

toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de se observar o que se 

segue, ao passo que no estudo por observações, apenas observa algo que acontece 

ou já aconteceu. (GIL, 2009, p.16) 

Para o estudo de caso, foi utilizado o método de observação direta não 

participante, em que o pesquisador é apenas um observador passivo, não 

assumindo funções no estudo de caso, como seria o caso de um método de 

observação participante. (YIN, 2005, p.121). Segundo o autor, no processo de 

observação, ao realizar a visita de campo ao local do estudo de caso, encontrar-se-

ão disponíveis comportamentos e condições ambientais relevantes que poderão 

servir como fonte de evidências em um estudo de caso. 
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Nesse sentido, técnicas complementares às entrevistas e coleta de material 

documental foram à observação do funcionamento dos sistemas de cálculo de 

custos e preços, os sistemas de elaboração de relatórios financeiros das unidades, 

sistemas de faturamento interno e procedimentos de análise e elaboração das 

informações mensais de acompanhamento, permitindo a visualização de processos 

discutidos nas entrevistas, e confirmando o entendimento do funcionamento dos 

processos. 

Além disso, pode-se participar de duas das reuniões mensais de 

desempenho das unidades de negócios, especificamente da unidade de Tesouraria 

e da Unidade de Vendas Industriais, o que foi também extremamente importante 

para validar as informações obtidas dos controllers das áreas. 

  

 

3.1.2.5 Questionários aplicados aos gestores das unidades de negócio 

 

Para Horngren et al. (2004, vol. 2, p.220), os sistemas de controle gerencial 

“(...) são um meio de agrupar e usar informações para auxiliar e coordenar as 

decisões de planejamento e controle no gerenciamento de uma organização e para 

direcionar o comportamento de gerentes e funcionários”. 

O questionário, segundo Gil (2009, p. 121), “é a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado 

etc”. 

Tendo isso em mente, através da aplicação de questionários fechados 

buscou-se capturar a visão dos gestores das unidades de negócio com relação ao 

sistema de preços de transferência, já que são eles efetivamente os afetados por ele. 

Além disso, esse processo foi mais uma vez, uma forma de consolidar as 

informações obtidas nas entrevistas com os controllers, validando seus resultados. 

A população, que segundo Gil (2009, p.89) “(...) é um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características”, foi composta por 27 gestores 
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distribuídos entre os dois primeiros níveis gerenciais das unidades de negócio, que 

de acordo com os controllers das unidades, são aqueles que são diretamente 

afetados pelo sistema de apreçamento. 

Em algumas unidades isso significa diretoria e gerencia executiva, em outras 

gerencia executiva e gerencia, ou ainda em outras diretoria e gerencia, sem um nível 

intermediário. 

Na Unidade de Produção e Logística o segundo nível representa os gerentes 

de componentes, como o motor, a caixa de câmbio, as cabinas etc. Já nas outras 

unidades o nível mais baixo representa os gerentes de departamento, como venda 

de caminhões, e venda de ônibus, por exemplo. 

Foram obtidas respostas de todas as 27 lideranças, que se dividem, segundo 

o nível hierárquico em 7 diretores, 10 gerentes executivos e 10 gerentes. Dentre 

esses 6 são da unidade de Produção e Logística, 6 de Vendas Industrial, 5 de 

Vendas Brasil, 3 da unidade corporativa e 7 das áreas de serviços somadas.  

Os questionários enviados eram compostos por 7 afirmações, que visavam 

obter o sentimento do nível gerencial quanto aos quatro parâmetros adotadas por 

Horngren et al. como aqueles que definem a correta utilização dos preços de 

transferência em empresas divisionalizadas; se geram congruência de objetivos 

entre as unidades de negócio e alta administração (avaliados pelas afirmações 1 e 

2);  se são úteis para avaliar o desempenho das subunidades (avaliados pela 

afirmação 3); se motivam o esforço gerencial (avaliados pelas afirmações 4 e 5); se 

preservam a autonomia das unidades de negócio (avaliados pela afirmações 6 e 7). 

As respostas fechadas das afirmações dos questionários incluíam quatro 

alternativas do tipo concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente. 

As respostas foram tabuladas eletronicamente e para a avaliação dos 

resultados consolidados foi feita uma análise dos dados através de estatística 

descritiva, com utilização de tabelas de freqüência.  

Foram feitos dois tipos de análise, uma considerando a população total e 

outra uma amostra que desconsiderava os 7 gestores das unidades de serviços. 

Essa metodologia foi aplicada porque a análise das metodologias de apreçamento 

no contexto da estratégia organizacional foi focada com base nas outras evidências 

do estudo de caso, nas unidades que comercializam os produtos principais da 
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empresa, que não inclui as unidades de serviço. Dessa forma, esse tratamento foi 

importante no sentido de evitar incongruências ao comparar os resultados obtidos 

das diversas fontes da pesquisa. 

 

 

3.1.2.6 Análise e interpretação de dados 

 

Posteriormente a finalização do processo de coleta de dados e observação 

dos processos, o pesquisador realizou a avaliação do material, montando um 

encadeamento de idéias que visou enquadrar e comparar o resultado do estudo de 

caso com os conceitos e teorias pesquisadas no levantamento bibliográfico. 

Essa estratégia analítica, segundo Yin (2005, p. 140), segue as proposições 

teóricas que levaram ao estudo de caso e refletiram o conjunto de questões de 

pesquisa e as revisões feitas na literatura sobre o assunto.  

Para isso, a pesquisa seguiu a técnica de adequação ao padrão, usando 

explanações concorrentes como padrão. Ainda segundo Yin (2005, p. 147), essa 

técnica compara um padrão fundamentalmente empírico com outro teórico e requer o 

desenvolvimento de proposições teóricas concorrentes envolvendo um padrão de 

variáveis excludentes, ou seja, se uma for válida a outra não é. 

Considerando essas premissas, baseado no referencial teórico do capítulo 

dois, as informações obtidas no estudo de caso foram classificadas de acordo com 

as variantes teóricas pesquisadas. 

Para analisar a efetividade do sistema de preços de transferência da Scania, 

baseou-se nos parâmetros de Horngren et al. e nas informações das entrevistas com 

os controllers das unidades de negócio, confirmadas pelas respostas dos 

questionários aplicados aos gestores dessas unidades. 

O posicionamento estratégico da empresa foi avaliado fazendo um paralelo 

entre; de um lado as informações coletadas no documento How Scania is Managed, 

no sítio da empresa na rede mundial de computadores, na análise do cenário da 

indústria e nas entrevistas com os controllers; de outro os conceitos de estratégia 
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encontrados principalmente nos trabalhos de Anthony e Govidarajan (2008), Hill et. 

al. (1992), Eccles (1983), Watson e Baumler (1975) e Adler (1996). 

Finalmente ao relacionar a estratégia e o sistema de controle gerencial 

baseado nos preços de transferência na Scania, chegou-se a resposta para o 

objetivo principal da pesquisa.   

 

 

3.1.3 Questões do estudo de caso 

 

Segundo Yin (2005, p.99), “o ponto central do protocolo é um conjunto de 

questões substantivas que refletem sua linha real de investigação. (...) As questões 

do protocolo são, em essência, os lembretes que você deverá utilizar para lembrar 

das informações que precisam ser coletadas e o motivo para coletá-las (...) O 

objetivo principal dessas questões é manter o pesquisador na pista certa à medida 

que a coleta avança”. 

Nesse sentido, os objetivos específicos da pesquisa no capítulo 1 foram à 

base para o desenvolvimento do plano de coleta de informações no campo. 

“Cada questão deve vir acompanhada de uma lista de fontes prováveis de 

evidências. Tais fontes podem incluir os nomes de cada entrevistador, os 

documentos, ou as observações”. (YIN, 2005, p.99) 

Tendo isso em mente, definiu-se como principal fonte para a resposta ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa, investigar como o sistema de preços de 

transferência é utilizado como ferramenta de controle gerencial; as entrevistas com 

os controllers da Unidade Corporativa. 

Ao mesmo tempo, o segundo objetivo específico que era de avaliar que 

metodologias de mensuração de preços de transferência são utilizadas na empresa 

e se estão em linha com as melhores práticas apresentadas na literatura 

desenvolvida a respeito do tema, envolvia a avaliação das metodologias de 

apreçamento no contexto da estratégia adotada pela Scania. Sua resposta 

encontrou evidências tanto nas entrevistas com os controllers, que permitiram 

entender as técnicas utilizadas e na análise documental que juntamente com as 



 79

entrevistas serviram de base para um diagnóstico da estratégia organizacional, 

quanto nas respostas dos questionários aplicados aos gestores das unidades que 

corroborou as conclusões obtidas com base nas duas primeiras fontes de evidência 

mencionadas. 

No fundo, as evidências para as duas perguntas foram encontradas nas 

diversas fontes de dados, e a entrevista de caráter mais informal permitiu 

desenvolver um diálogo aberto sobre os objetivos de pesquisa, mas de forma geral, 

as informações mais relevantes para as respostas desejadas foram realmente 

obtidas das fontes esperadas. 

 

 

3.1.4 Guia para o relatório do estudo de caso 

 

Para Yin (2005, p.102), até onde for possível, o esquema básico do relatório 

do estudo de caso deveria fazer parte do protocolo. 

Seguindo as premissas de uma pesquisa acadêmica o projeto de pesquisa 

da dissertação resultou no capítulo 1 desse trabalho. Posteriormente, foi elaborado o 

capítulo 2, do referencial teórico, quando já se iniciou mais efetivamente o processo 

de coleta de dados. O capítulo 3, esse protocolo, serviu de guia para o estudo de 

caso. 

Finalmente, no capítulo 4 a seguir será descrito o relatório do estudo de 

caso. 
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4    O CASO DA SCANIA LATIN AMERICA 

 

 

4.1 Ambiente do estudo de caso 
  

O objetivo dessa seção é de contextualizar o estudo de caso. Nesse sentido, 

buscará discorrer sobre as características da indústria automobilística, mais 

especificamente o ramo da produção e comercialização de veículos pesados, 

caminhões e ônibus, foco das atividades da empresa pesquisada. 

 

 

4.1.1 A indústria automobilística 
 

A indústria automobilística, automotiva ou automóvel, é a indústria envolvida 

com o projeto, desenvolvimento, fabricação, publicidade e a venda de veículos 

automóveis. Essa indústria produz automóveis para auxiliar no deslocamento e 

transporte da população, de bens ou serviços. Atualmente, os automóveis 

produzidos pela indústria automobilística estão entre os bens de maior necessidade, 

expandindo sua relevância a diversos campos da natureza humana. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Industria_automobilistica; acesso em maio de 2010) 

Segundo Araújo Jr (1998, p.7):  
 
A indústria automobilística é um oligopólio internacional com longa 
tradição de influenciar tratados comerciais e políticas nacionais. (...) 
Devido ao tamanho da indústria e aos seus vínculos intersetoriais, as 
decisões de investimento feitas pelas montadoras costumam gerar 
impactos não só no nível de emprego e nas condições de 
crescimento macroeconômico, mas também no balanço de 
pagamentos e no ritmo de progresso técnico do país. Como essas 
cifras podem ser facilmente transformadas em poder político, os 
fabricantes de automóveis tem sido capazes de extrair privilégios 
governamentais no mundo inteiro há várias décadas. 
 
 

Conforme descrito no referencial teórico desse trabalho (Jensen e Meckling 

(1992); Christie et. al. (2003); Acemoglu et. al. (2006)), fatores como os citados no 

trecho acima de Araújo Jr (1998), como o tamanho da empresa, complexidade dos 

processos, tecnologia, características competitivas do mercado e seu grau de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Industria_automobilistica
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regulamentação de preços, podem influenciar o nível de descentralização das 

decisões e a estratégia de diversificação das organizações.  

Para que uma avaliação mais importante possa ser feita com relação a 

empresa objeto do estudo de caso, faz-se necessário um melhor entendimento das 

características mais específicas do contexto dos mercados e produtos em que se 

insere dentro da indústria automobilística. 

 

 

4.1.2 A industria automobilística no Brasil 
 

O marco da indústria automobilística no Brasil ocorreu em 1956, quando o 

então Presidente da República Jucelino Kubitschek de Oliveira formalizou a criação 

do GEIA (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), com o objetivo de estimular 

a montagem e fabricação de veículos no Brasil. 

De fato, com isso, segundo Araújo Jr. (1998, p.15): 
 
Além de haver instalado a indústria automobilística no Brasil, o 
governo Kubitschek inaugurou um estilo de intervenção que nos trinta 
anos seguintes serviu de modelo para as estratégias de substituição 
de importações na América Latina. (...) Por um lado, o governo 
procurou consolidar diversos tipos de incentivos que até então 
haviam sido usados de forma parcial em tentativas anteriores de 
desenvolvimento industrial na região. (...) Por outro lado, o GEIA 
supervisionava o cumprimento das metas assumidas pelas empresas 
em troca dos incentivos, especialmente quanto aos prazos de 
nacionalização do processo produtivo.  
 
 

Segundo dados da ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores – “Indústria Automobilística Brasileira 50 anos”; acesso em 

maio de 2010 no endereço http://www.anfavea.com.br/50anos.html) -, passados 50 

anos da criação do GEIA, formou-se no Brasil um complexo industrial com 

capacidade para produzir 3,5 milhões de veículos e 98 mil máquinas agrícolas por 

ano, comercializados por uma rede de 3,6 mil concessionários. Nesse momento 

(2005), o setor gerava em torno de 1,3 milhões de empregos diretos e indiretos, 

faturando cerca de 42,3 bilhões de dólares, incluindo o setor de autopeças, dos 

quais 18,1 bilhões oriundos de exportações, gerando saldo de comércio internacional 

de 9,2 bilhões de dólares. Ao todo eram em 2005, 45 plantas industriais espalhadas 

pelo país, que geravam aproximadamente 21 bilhões de impostos aos cofres 

http://www.anfavea.com.br/50anos.html
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públicos, recolhidos através de IPI, ICMS, PIS e COFINS. Considerando essa fase 

pós-criação do GEIA, onde definitivamente a indústria se desenvolveu, de 1957 a 

2005, foram produzidos no Brasil 36,1 milhões de automóveis, 6,8 milhões de 

comerciais leves, 2,8 milhões de caminhões e 613 mil ônibus, totalizando 46,4 

milhões de veículos. 

 

 

4.1.3 A indústria de veículos comerciais 
 
 Segundo Bresciani (2001, p.98) 

 
A indústria de caminhões é um dos segmentos que constitui o setor 
de veículos comerciais, ao lado da fabricação de ônibus (chassis e 
encarroçados). É uma indústria que surge no final do século XIX, 
simultaneamente ao surgimento da produção de automóveis ou 
veículos ditos de passeio, originando-se do decisivo desenvolvimento 
da motorização. 
 
  

4.1.3.1 Os caminhões 
 

 Durante todo o século passado, de acordo com Silva (2008, p.33)  
 
Os caminhões representaram a inovação que transformou o 
transporte de cargas. (...) As facilidades oferecidas pelos caminhões, 
com o uso em condições mínimas de infra-estrutura, associada a 
crescente necessidade de transporte de bens, propiciou sua rápida 
expansão. 
 
 

 Mas para Bresciani (2001, p.99): 

 
Ao contrário do automóvel, não é um bem de consumo durável, com 
uma função de transporte reduzido de pessoas. O caminhão significa 
capital investido para os seus proprietários, autônomos ou frotistas, 
que através dele oferecem o transporte de uma mercadoria qualquer 
do ponto X para o ponto Y. Nesse sentido, o caminhão é avaliado 
não apenas por critérios também subjetivos em meio a um rol de 
opções, como no mercado de automóveis; ele é criteriosamente 
escrutinado em função de sua performance. Os custos de aquisição, 
manutenção e operação influem no custo de transporte e na 
formação de preços das diversas mercadorias transportadas pela via 
rodoviária. A qualidade do produto é crucial em um mercado 
altamente competitivo. Do ponto de vista de sua fabricação, a 
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produção tende a ser menos automatizada, e os ciclos de atividades 
mais longos.  
 
 

“O processo técnico de desenvolvimento dos caminhões se assemelhou ao 

dos ônibus. Os motores a vapor, elétricos, a gasolina e a diesel foram inovações 

presentes também nos caminhões”. (SILVA, 2008, p.33) 

Para Bresciani (2001, p.99): 
 
Em termos globais, a produção de caminhões se caracteriza pela 
integração de poucos componentes ou sistemas principais 
(estratégicos): chassis, motor e caixa de transmissão, eixos e cabine. 
Os fabricantes podem optar por produzir todos esses componentes 
centrais, como atua a Mercedes Bens, ou delegar parte dessa 
produção a outras empresas. Em outro extremo, como no caso da 
Volkswagen brasileira, pode-se delegar toda a operação produtiva 
reservando-se o papel de gestor do sistema. (...) A sofisticação do 
produto leva a crescente necessidade de altos investimentos para 
desenvolver, testar e produzir esses sistemas, assim como leva aos 
acordos de cooperação com outras montadoras ou fornecedores 
visando melhor performance ou custos reduzidos. A contínua 
redefinição do “core business” em cada empresa se associa aos 
estudos do tipo “make or buy” e aos programas de “outsourcing”, 
tornando bastante instável a fabricação desses sistemas pelas 
montadoras. 
 

  
Empresas de alta tecnologia e cenário instável com constante redefinição do 

core business, conforme descrição da indústria de caminhões feita acima por 

Bresciani (2001), tendem a trabalhar de forma mais descentralizada (WATSON e 

BAUMLER, 1975).  

Além disso, a necessidade de processos constantes de revisão de core 

business e realização de análises do tipo make or buy normalmente mostram-se 

mais efetivas em organizações com estrutura divisionalizada e que realizam 

avaliações de desempenho baseadas em parâmetros de mercado e da concorrência, 

que forneçam suporte para esse tipo de decisão de fornecimento. (ECCLES, 1983; 

ADLER 1996) 

Ainda segundo o Bresciani (2001, p.99): 
 
Na condição de indústria madura, a fabricação de caminhões 
caracterizar-se-ia especialmente pela importância da escala e pela 
difusão de inovações de processo. O desenvolvimento de novos 
produtos segue um trajeto incremental, afetando determinados 
componentes (motor, suspensão, freios), ou módulos estruturais 
(cabine, chassis). Entretanto, essa incrementalidade está longe de 
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caracterizar avanços simples. A eletrônica embarcada tem grande 
destaque, em motores e freios, técnicas sofisticadas apóiam também 
o desenvolvimento de produtos, com os sistemas baseados na 
realidade virtual. 
 
 

Duas questões importantes do trecho acima: empresas com alto nível de 

investimento que precisam obter economias de escala em seus processos procuram 

trabalhar com estratégias de diversificação relacionada (Hill et. al. (1992)); indústrias 

maduras tendem a trabalhar com metodologias de apreçamento com base em 

parâmetros mercadológicos (Adler (1996)) o que vai de encontro ao observado 

anteriormente sobre empresas que realizam processos constantes de make or buy e 

revisão do core business. 

Do ponto de vista mercadológico, principalmente para indústria de 

caminhões pesados, segundo Porter (2009, p. 27), o cenário é estruturalmente 

desafiador: 

 
Muitos clientes operam grandes frotas e são grandes organizações 
de leasing, com alavancagem e motivação para pressionar os preços 
para baixo nas suas maiores compras. A maioria dos caminhões é 
construída com base em padrões regulamentados e apresenta 
atributos semelhantes, razão porque a competição de preços é tão 
intensa. A grande necessidade de capital agrava a ferocidade da 
competição, mormente durante as fases recorrentes de baixas 
cíclicas da atividade econômica. Os sindicatos também exercem 
considerável poder como fornecedores de mão de obra. Embora 
poucos sejam os sucedâneos diretos de veículos de 18 rodas, os 
compradores de caminhões enfrentam importantes substitutos para 
seus serviços, como o transporte de cargas por ferrovia. 

 

 

Todas essas características do produto evidenciam um cenário de 

acirramento da concorrência muito maior do que o observado no mercado de 

automóveis de passeio, por exemplo, o que enfatiza a necessidade da busca por 

economias de escala e aproveitamento de sinergias em investimentos em áreas 

comuns, nas negociações com fornecedores e na área de pesquisa e 

desenvolvimento principalmente. 

O gráfico 4.1 mostra a evolução das vendas por montadora no setor de 

caminhões pesados desde a década de 70.  
 

Gráfico 4.1 Volume de vendas de caminhões pesados no Brasil (1970 – 2008) 
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Fonte: ANFAVEA – Anuário estatístico 2009 

  

Fica clara a existência de um número pequeno de montadoras nesse 

mercado durante boa parte do período desde o surgimento da indústria no país nos 

anos 50 até fins dos anos 90, pela própria característica do setor. O cenário muda 

nas últimas duas décadas, que distribuem o mercado em pelo menos 5 grandes 

atores, acirrando a briga pela liderança nas vendas.  

Mas, além disso, conforme descrito no trecho de Porter acima, a 

concorrência vai muito além dos concorrentes diretos, passando por fornecedores e 

clientes com grande poder de barganha.  

 

 

4.1.3.2 Os ônibus 

 

 A partir da metade do século passado, segundo Calandro e Campos (2003, p. 

195): 
 
A fabricação independente do chassi e da carroceria, paralelamente 
ao novo padrão de exigências do mercado, propiciou o surgimento de 
várias encarroçadoras, bem como um grande desenvolvimento 
tecnológico veicular pelas principais montadoras. Destaca-se, aqui, o 
uso de transmissão hidráulica e o desenvolvimento de um sistema de 
suspensão que compensasse os solavancos tradicionais dos 
caminhões. Ao mesmo tempo em que se introduziam inovações 
visando ao conforto e à segurança dos passageiros, também se 
projetavam unidades diferenciadas com progressiva incorporação de 
tecnologia. Foram, então, desenvolvidos veículos double-decker (dois 
pisos), articulados e biarticulados, dentre outros tipos, e projetadas 
carrocerias de diferentes tamanhos, destinadas a atender, 
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primordialmente, aos diferentes segmentos do transporte coletivo 
urbano. (...) A década de 90 trouxe uma intensificação na introdução 
de novas tecnologias na fabricação de ônibus em nível mundial, 
visando ao aumento da competitividade das empresas do setor. As 
inovações, na sua grande maioria ligadas à carroceria do veículo, 
foram orientadas tanto para o segmento urbano como para o 
rodoviário, embora tenham, inicialmente, priorizado este último. Ao 
lado das inovações no design das carrocerias seguindo as linhas 
adotadas pela empresa líder no mercado mundial, introduziram-se 
melhorias significativas nos itens relativos à segurança e ao conforto 
dos passageiros: ar-condicionado automático, videocassete, interfone 
de comunicação, vários monitores de TV, caixas para medicamentos 
e dispositivos para transportar usuários de cadeira de rodas. As 
inovações introduzidas nos chassis buscaram, basicamente, 
melhorar os quesitos qualidade, conforto e segurança mediante a 
incorporação de tecnologia microeletrônica (câmbio easy-shift, 
suspensão pneumática, dentre outros). Destaca-se, dentre as 
inovações, a possibilidade de rebaixamento (low entry), total ou 
parcial, em relação ao nível do solo nos embarques e desembarques 
de passageiros. 
 
 

 Assim como acontece para os caminhões, no mercado de ônibus, conforme 

destacado pelas autoras no trecho acima, a presença cada vez mais importante de 

empresas frotistas confere uma institucionalidade nas relações de mercado que não 

se verifica no caso dos automóveis.  

 O principal destino dos ônibus são as empresas de transporte de passageiros, 

que compram em grande quantidade e, portanto, estão em condições de fazer 

pressão nas negociações de preços, prazos e características do produto.  

 Do ponto de vista da força de trabalho, as mesmas empresas atuam nos 

segmentos de chassis de ônibus e caminhões, tendo que negociar com as mesmas 

instituições de trabalhadores. Se os caminhões concorrem com trens de carga, cada 

vez mais, os ônibus concorrem com os trens de passageiros, metrôs e aviões. 

 Esse cenário competitivo remete da mesma forma que para o mercado de 

caminhões, a uma necessidade de ganhos de sinergia e escala que permitam 

alcançar maior eficiência nos processos, sendo mais competitivo frente a 

concorrência, o que normalmente se consegue através da divisionalização com 

estratégias de diversificação relacionada e avaliações de desempenho baseadas em 

parâmetros mercadológicos. 

 Pode-se também apreender da descrição de Calandro e Campos (2003) 

acima, que é comum ao mercado de caminhões a característica de indústria de alta 

tecnologia, o que da mesma forma, indica a preferência por estruturas 
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organizacionais mais divisionadas que possam lidar com altos níveis de 

conhecimento local.  

 Atualmente, 6 montadoras fabricam chassis de ônibus: Agrale, Iveco, 

Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e Volvo. O gráfico 4.2 mostra a participação de 

cada uma no mercado brasileiro no ano de 2008. 

 
Gráfico 4.2 Volume de produção de ônibus no Brasil (2008) 
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Fonte: ANFAVEA – Anuário estatístico 2009 

 

 Os números expressam uma situação de domínio da Mercedes no ramo de 

ônibus urbanos no país, e por outro lado, um briga acirrada pelo restante do 

mercado, principalmente de ônibus rodoviários e de urbanos de mais carga de 

passageiros como os articulados para grandes corredores urbanos. 
   

 
4.2 A Scania Latin America 
  

4.2.1 Visão e Estratégia  
 

A Scania Latin América, objeto do estudo de caso, é uma das empresas 

líderes na manufatura de caminhões e ônibus para aplicações pesadas e motores 

industriais e marítimos no Brasil. 

De acordo com a plataforma estratégica da empresa, seu objetivo é fornecer 

caminhões, ônibus, motores e serviços de manutenção com qualidade ótima que 
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propicie a melhor alternativa econômica e operacional para seus clientes, mantendo 

com isso, uma condição de liderança. 

Nesse sentido ressalta-se a busca de uma combinação de sucesso entre 

produtos, serviços e financiamento como um produto integrado, que é o que faz 

possível que seus clientes alcancem o melhor resultado operacional da indústria. 

Ao mesmo tempo, outra característica relevante de seu posicionamento de 

mercado é a concentração das atividades num subgrupo de produtos da indústria, o 

de veículos pesados, de caminhões acima de 16 toneladas utilizados para longa 

distância, no ramo de construção, mineradoras, distribuição e serviços públicos, 

ônibus rodoviários e urbanos grandes com alta capacidade de passageiros, além dos 

motores para aplicações industriais e marítimas.  

Em uma indústria de alta competitividade, oriunda não somente de 

competidores como também de fornecedores e clientes com alto poder de barganha, 

conforme descrito na seção anterior sobre o cenário da indústria de veículos 

comerciais, esse posicionamento viabiliza ganhos de escala e sinergias que 

permitem reduzir os impactos dessas pressões de mercado.   

O power train (conjunto de motor e caixa de transmissão), é utilizado tanto 

nos caminhões quanto nos ônibus, além da base dos motores, que é também 

comercializada, após complementação, nas aplicações marítimas e industriais.   

Isso permite sinergias que viabilizam maior poder de barganha com 

fornecedores e maior escala de produção, além de constituir diferencial frente à 

concorrência em termos de qualidade e confiança relacionada a sua identificação 

com a marca. O Power Train é o grande diferencial da marca Scania.   

Percebe-se nesse aspecto um alinhamento com o conceito de Anthony e 

Govindarajan (2008) de empresa de diversificação relacionada, em que a 

competência central é um ativo intelectual em que a organização possui excelência e 

pode ser utilizado nos diversos ramos do negócio. 

O posicionamento da Scania mostra-se também coerente com os conceitos 

desenvolvidos por Hill et al. (1992), que consideram que empresas que buscam 

ganhos com sinergia e escala em processos produtivos e comerciais devem optar 

por estratégias de diversificação relacionada. 

Ao mesmo tempo, empresas de diversificação relacionada precisam 

trabalhar com um nível razoável de integração interna, que viabilize os ganhos de 
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sinergia relacionados a processos comuns, o que no mapeamento de Eccles (1983) 

se enquadra a perfis de empresas colaboradoras.     

Por se tratar de uma indústria madura e altamente dependente do ciclo 

econômico, processos de “make or buy” e reavaliação de produtividade e 

competitividade de produtos e processos são procedimentos permanentes para 

manter a organização alinhada e preparada para crescer e se manter no mercado no 

longo prazo.  

Isso mais uma vez coincide com as características da indústria, observadas 

na seção anterior, e apontam, conforme também comentado na seção anterior, para 

sistemas de controle e avaliação de desempenho que têm como referência 

parâmetros de mercado (ADLER, 1996). 

Finalmente, a empresa considera mais importante um desenvolvimento 

sustentável baseado num portfólio rentável de clientes do que a busca de 

crescimento a qualquer custo. Sob uma perspectiva de longo prazo, clientes e 

negócios rentáveis valem mais do que market share a custa de redução nas 

margens.  

Busca, nesse sentido, uma situação de produto premium do ponto de vista 

racional e emocional, com qualidade e confiabilidade que viabilizam alta performance 

durante todo tempo de vida do produto.  

Para isso, através de um sistema de produção modular, oferece ao cliente 

um grande número de alternativas com um número limitado de componentes, 

permitindo atender as necessidades desses clientes com custos extremamente 

competitivos, o que reforça um posicionamento estratégico de diversificação 

relacionada. 

Todos esses fundamentos descritos estão divulgados internamente na rede 

interna de computadores da empresa e foram acessados durante a entrevista com 

os controllers, quando se obteve uma cópia impressa do documento denominado 

How Scania is Managed, onde estão definidas as principais diretrizes estratégicas da 

empresa, que devem ser comunicadas a seus gerentes. Além disso, algumas 

informações estão também disponíveis no sítio da empresa na rede mundial de 

computadores. 

Segundo (PORTER, 2009), o que se espera de um plano estratégico, é que 

busque identificar quais são os pontos fortes e fracos da empresa perante seus 
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concorrentes, e definir, de acordo com as oportunidades de mercado, como melhor 

utilizar suas competências centrais para se diferenciar.  

Percebe-se nesse sentido, uma atitude clara da empresa de como se 

posicionar frente a seus concorrentes, buscando um diferencial de mercado, e de 

como oferecer a seus clientes o melhor retorno possível, através da melhor utilização 

dos recursos disponíveis. 

 

 

4.2.2 Filosofia e modelo de pensamento 
 

A empresa estabelece valores básicos que devem guiar a organização na 

busca de seus objetivos, entre os quais, “o cliente em primeiro lugar”, “respeito pelos 

indivíduos” e “a qualidade nos seus produtos e serviços”. Esses valores devem ser 

uma maneira comum de pensar na organização. 

Por traz desses valores básicos está a filosofia corporativa, onde a visão 

holística presa pelo foco nos métodos e não nos resultados. Os resultados devem vir 

como conseqüência da execução correta dos processos e do trabalho contínuo em 

busca de melhorias. Esses métodos devem constituir uma maneira comum de 

trabalhar na organização. 

Com isso, os resultados devem ser medidos e acompanhados com base nos 

objetivos a serem alcançados. Se os resultados não acontecem, os métodos têm que 

ser revistos. Em essência, no longo prazo, se mesmo revendo métodos ainda assim, 

não se obtém bons resultados, até mesmo os valores devem ser discutidos e 

reavaliados (figura 4.1). 

 
Figura 4.1 Modelo de pensamento da Scania 
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VALORES

PRINCÍPIOS

MÉTODOS

RESULTADOS

Uma maneira comum de pensar

Uma maneira comum de trabalhar

Para alcançar os resultados

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado em ilustrações coletadas de manuais 

estratégicos internos acessados durante entrevistas 

 

Esse processo construído a partir do modelo comum de pensamento é 

desenvolvido através de quatro princípios básicos de trabalho: estabelecimento de 

situação normal, o correto a partir de mim, produção de acordo com a demanda e a 

melhoria contínua. 

Para que o os resultados sejam alcançados no processo de melhoria 

contínua através do modelo de pensamento é preciso que se estabeleçam situações 

normais. Somente a partir de um procedimento normal atual pode ser identificada 

uma melhoria e se alcançar uma nova situação normal. 

Correto a partir de mim, deve ser uma maneira de pensar de todos nos 

processos para que os fluxos funcionem desde o começo e a produção de acordo 

com a demanda evita desperdícios com foco na qualidade e nos custos competitivos 

(prioridades). A figura 4.2 abaixo ilustra através da construção de uma casa, toda 

essa filosofia de trabalho. 

 
Figura 4.2 Ilustração da casa que resume a filosofia de trabalho Scania 
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado em ilustrações coletadas de manuais 

estratégicos internos acessados durante entrevistas 

 

É através dessa base filosófica da Scania, que nada mais é do que o 

conjunto de ações, crenças, valores e sentimentos dos controladores e gestores 

guiando a entidade (Frezatti et al, 2009, p. 48), que deve transcorrer o processo de 

gestão da entidade. Cria-se com isso uma base conceitual para que o funcionamento 

do sistema de controle gerencial permita direcionar a organização no caminho da 

estratégia objetivada por seus donos e controladores. 

Fazendo uma conexão com o modelo do MAP de Eccles (1983), descrito no 

capítulo dois, nota-se claramente que a empresa adota um controle dos níveis 

gerenciais por parte da alta administração, mais voltado para os processos, o que 

sugere mais uma vez um perfil de diversificação de empresa colaboradora, que é um 

misto entre o gerenciamento através da estrutura hierárquica das empresas 

cooperativas e do controle por indicadores de desempenho financeiro, como é o 

caso das empresas mais competitivas.  

Os princípios de trabalho descritos nessa seção foram retirados da 

publicação interna “How Scania is managed”, acessado pelo pesquisador durante as 

entrevistas com os controllers das unidades, e que está disponível na rede interna de 

computadores da empresa, para consulta de todos os funcionários. 

 

 

4.2.3 Estrutura Organizacional 
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 A matriz da empresa está sediada na Europa. Nesse continente existem 

plantas de produção na Suécia, na Holanda e na França. Já na América Latina as 

plantas de produção estão sediadas no Brasil e na Argentina. Além disso, existem 

1000 unidades comerciais de vendas e 1500 pontos de serviços distribuídos ao redor 

do mundo.  

 Conforme já comentado, o objeto do estudo de caso é a planta de produção 

no Brasil, sediada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. 

 Com o objetivo de dar uma visão da distribuição das atividades entre os 

departamentos, na figura 4.3 abaixo está demonstrada a estrutura organizacional 

resumida da empresa no Brasil: 

 
Figura 4.3 Organograma da hierarquia local da empresa 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador e baseado nas informações coletadas nas entrevistas com controllers das 

unidades de negócio 

 

 A princípio, olhando puramente para a disposição dos departamentos no 

organograma identifica-se uma organização com uma hierarquia típica das empresas 

de controle centralizado. 

 No entanto, a empresa trabalha de forma bastante matricial, conforme descrito 

pelos controllers nas respostas para primeira pergunta das entrevistas estruturadas 

(Anexos A a E), o que pode ser observado de maneira mais clara na figura 4.4. 

   
Figura 4.4 Organograma matricial da empresa 
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador e baseado nas informações coletadas nas entrevistas com controllers das 

unidades de negócio 
 

 Todos os departamentos têm além da hierarquia local, um departamento com 

as mesmas funções na Europa, para o qual reporta seus relatórios contábeis e 

outros indicadores de desempenho. Esse relacionamento matricial está representado 

pelas linhas tracejadas na figura 4.4. 

Dessa forma, o diretor da planta de motores e eixos em São Bernardo do 

Campo, por exemplo, deve reportar para o Vice-presidente industrial no Brasil, mas 

também para o Diretor de motores e eixos na Europa. A mesma coisa acontece com 

o próprio vice-presidente industrial, e de maneira análoga com o diretor de finanças, 

o diretor de vendas e assim por diante. 

Para suportar essas áreas na elaboração de relatórios de acompanhamento 

financeiro, como conseqüência dessa estrutura, a área de Controladoria também é 

descentralizada. O Controller industrial, por exemplo, responde hierarquicamente 

diretamente para o vice-presidente industrial e não para o Vice-presidente financeiro 

(CFO). Além disso, boa parte da área de Controladoria industrial, sob 

responsabilidade desse Controller, trabalha descentralizada em cada fábrica. O 

mesmo acontece com as áreas de Vendas Industriais e com todas as outras 

unidades de negócio, que também possuem áreas de Controladoria ligadas a sua 

organização e desvinculadas da estrutura central do CFO da companhia. 

De fato, corroborando as informações obtidas sobre a visão, estratégia e 

modelo de pensamento da empresa nos documentos onde está desenhado seu 

plano estratégico (How Scania is Managed) conforme explicados nas seções 

anteriores, a descrição da estrutura organizacional da empresa feita pelos controllers 

durante a entrevista estruturada (Questões 1,2 e 3 do questionário dos Anexos A a 
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E), deixa claro que a empresa trabalha de forma bastante descentralizada e 

divisionalizada.    

De forma geral, a divisão das unidades de negócio segue a estrutura 

funcional, ou seja, com algumas exceções cada departamento representa uma 

unidade de negócios ou algumas unidades relacionadas aos processos internos 

desse departamento (quadro 4.1). 

  
Quadro 4.1 Departamentos e Unidades de negócio 

Departamento Unidade de Negócios
Produção e Logística
Compras
Pesquisa e Desenvolvimento

Vendas Industriais e Marketing
Vendas Comerciais

Unidade de Recursos Humanos
Unidade de Manutenção
Unidade de Sistemas

Unidade P&L

Unidade de real state

Serviços Internos

Unidade de Compras
Unidade de P&D
Unidade Comum
Unidade da TesourariaÁreas Coorporativas

Unidade Vendas Industriais
Unidade Comercial

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador e baseado nas informações coletadas 

nas entrevistas com controllers das unidades de negócio 

 

Os controllers descentralizados são responsáveis por todos os relatórios 

financeiros das unidades descentralizadas, que nesse sentido, reportam 

internamente tal qual fossem empresas separadas com seus próprios balanços e 

outros demonstrativos financeiros. 

Finalmente, pode-se concluir que a Scania, por possuir estrutura 

organizacional matricial, conforme descrito nessa seção, do ponto de vista do perfil 

de controle, possui estratégia de diversificação que se enquadra no grupo de 

empresas de características colaboradoras, de acordo com a metodologia do MAP 

desenvolvida por Eccles (1983). 

 Será feita a seguir uma descrição sucinta dos principais processos da 

empresa, de acordo com o organograma demonstrado, e baseado nas informações 

obtidas durante as entrevistas com os controllers das unidades de negócio e a coleta 

de informações dos relatórios estratégicos anuais de suas respectivas unidades.  
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4.2.3.1 Produção & Logística 
 

Dentro do contexto definido da estratégia do grupo, a área de produção tem 

como missão produzir e entregar produtos de acordo com a demanda dos clientes, 

contribuindo para a rentabilidade da empresa através da otimização de seus 

recursos. Tendo como base o princípio de melhoria contínua, busca desenvolver um 

processo sustentável de redução de custos, aumento de produtividade e melhoria da 

qualidade de seus produtos. 

Do ponto de vista técnico, pode-se dividir um caminhão em quatro grandes 

componentes, conforme já descrito por Bresciani (2001) na seção 5.1: chassis, 

power train (motor e caixa de transmissão), eixos e cabinas. Os ônibus possuem a 

mesma estrutura, com exceção feita a cabina. 

A Scania produz internamente todos esses componentes. As carrocerias dos 

ônibus não são produzidas pela Scania. Conforme descrito na seção 5.1, existem 

empresas especializadas em sua produção. 

Em São Bernardo do Campo, dentro da mesma planta física existem quatro 

fábricas, que são responsáveis pela produção dos quatro grandes componentes 

citados, onde são realizados os processos de montagem, usinagem (apenas no caso 

de motores, caixa de transmissão e eixos) e pintura (apenas no caso das cabinas e 

dos motores marítimos). Power train, eixos e cabinas (apenas para os caminhões) 

são enviados internamente para a fábrica de chassis, onde são agrupados aos 

chassis para saírem prontos para entrega no final da linha de montagem. Os motores 

industriais e marítimos passam por um processo de complementação dentro da 

própria fábrica de motores para serem então enviados a área de vendas de motores 

industriais e marítimos. 

Os produtos são produzidos dentro de um conceito de produção modular, 

conforme já comentado na seção 5.2.1, onde o cliente define sua compra de acordo 

com a aplicação de transporte demandada. Ao mesmo tempo, esses produtos são 

globais, e o mesmo processo produtivo, com os mesmos padrões de qualidade, são 

adotados em todas as plantas do mundo.  

Esse conceito de produção global permite que os produtos sejam produzidos 

em qualquer uma das plantas, independente do mercado que serão comercializados. 

O nível de produtividade e custo de cada planta é o fator decisivo para alocação da 

carteira de pedidos para produção. Além disso, cria grande flexibilidade que permite 
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lidar melhor com as incertezas das flutuações de demanda da indústria do 

transporte, garantindo através da alocação de capacidade entre as plantas o 

atendimento a demanda de mercado de forma mais eficiente. 

Finalmente, a administração logística também está sob a responsabilidade 

das áreas de produção, sendo que com exceção de algumas funções mais 

burocráticas centrais, grande parte do planejamento logístico é descentralizado para 

as plantas de produção, com o objetivo de trabalhar alinhado com o processo 

produtivo no planejamento do fluxo de suprimento dos materiais. 

 

 

4.2.3.2 Compras 
 

O objetivo da área de compras é de abastecer o sistema de produção global 

com a demanda por material, equipamento e serviços que agreguem valor aos 

clientes, proporcionando satisfação através de qualidade, serviço e custo. 

Nesse sentido tem como meta suportar os processos de produção de 

produtos e serviços para venda e o processo de desenvolvimento dos novos 

produtos.  

Na área de produção trabalha em conjunto com as fábricas para garantir a 

qualidade das peças e conjuntos fornecidos. Juntamente com a área de 

desenvolvimento do produto, coordena o desenvolvimento de novas peças através 

dos processos de melhoria contínua dos produtos atuais e de novos produtos. 

Além da auditoria de qualidade das peças, processos importantes de 

consultoria são realizados nos fornecedores, onde muitos dos conceitos de produção 

da Scania são adaptados e implantados, visando garantir qualidade e confiabilidade. 

As negociações de preço e prazo caminham lado a lado com os planos de 

melhoria dos processos dos fornecedores, garantindo reciprocidade com relação a 

projetos de redução de custos e aumento de produtividade. Até mesmo a situação 

financeira de alguns fornecedores precisa ser acompanhada de perto pela área de 

compras, visando evitar desvios de fornecimento em função de problemas 

financeiros. 

Todo esse trabalho visa estabelecer um relacionamento de longo prazo entre 

a Scania e seus fornecedores, o que traz confiabilidade, qualidade e continuidade 

nos processos. Além disso, cabe ressaltar que os processos são globais, 
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coordenados entre as áreas de compras na Europa e no Brasil, já que os produtos 

são comuns e muitos dos fornecedores também.  

O resultado são decisões globais de importar ou comprar localmente ou 

produzir localmente, e decisões locais de comprar pronto ou produzir internamente. 

A área de compras tem participação ativa nessas decisões, sendo fonte 

importantíssima de “benchmark” com a concorrência e de cotações com 

fornecedores para os processos de “make or buy” e mesmo para as definições de 

preços de transferência de alguns componentes que serão base para a análise de 

desempenho. 

O controller de compras é o mesmo da área de Produção e Logística, pois 

apesar de serem unidades separadas, estão sob a responsabilidade do mesmo vice-

presidente, e as decisões de uma área têm muito impacto na da outra. Decisões de 

make or buy, por exemplo, têm impacto tanto no custo de produção quanto no custo 

de material.  

 
 
4.2.3.3 Pesquisa e desenvolvimento 
 
O desenvolvimento de novos produtos está sediado na Europa, na cidade de 

Sodertalje, na Suécia. 

Na planta de produção brasileira existe uma área de engenharia, mas que 

fica responsável pelas adaptações locais, ou a chamada “tropicalização” de alguns 

produtos, que permitirão melhor ajuste à temperatura, condições estruturais de 

estradas, perfil dos motoristas e demandas específicas dos clientes, avaliadas 

através da área de marketing de vendas.  

Devido a essas condições específicas, algumas vezes surge demanda para 

produtos voltados para o mercado local, e nesse caso são normalmente 

desenvolvidos localmente, como por exemplo, alguns ônibus urbanos que trazem 

especificações muito especiais para uma demanda diferenciada no interior do Brasil 

e nas periferias das grandes cidades. 

Além disso, há um intenso processo de testes e controle de qualidade no 

campo, procedimentos de análise de garantia para os produtos e controle de 

qualidade na linha de montagem, feito em loco, com o objetivo de evitar parada na 

produção. 
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Da mesma forma que os departamentos de compras e produção, o 

departamento de Pesquisa e Desenvolvimento deve estar ativamente em contato 

com a área de desenvolvimento na Europa. O lançamento de produtos nos 

diferentes mercados depende da estratégia da empresa com relação aos 

concorrentes, clientes e até legislação, mas em grande parte dos casos esse 

lançamento é feito de forma concomitante, o que exige um contato ainda maior, com 

padronização de métodos e procedimentos. 

É no processo global de desenvolvimento do produto que em essência se 

estuda a viabilidade de novos projetos e produtos e onde está o ponto de partida 

para o processo de “benchmark” de preços de peças, conjuntos, componentes e até 

mesmo produtos completos, que servirão de base para o acompanhamento futuro de 

desempenho dos mesmos através dos preços de transferência para o sistema 

comercial.  

Assim como em Compras, e pelas mesmas razões, o controller da área de 

Pesquisa e Desenvolvimento também é o mesmo da área de Produção e Logística. 

 
 
4.2.3.4 Áreas corporativas 
 
A área coorporativa engloba principalmente os departamentos de 

Controladoria, Tesouraria, Fiscal, Seguros, Jurídico e de Assuntos governamentais. 

Com exceção da área de controladoria, que se apresenta em sua maior parte 

descentralizada, as outras áreas coorporativas têm foco maior voltado para a 

administração de problemas e processos locais. 
 
 
4.2.3.5 Vendas Industriais e Marketing 
 
Da mesma forma que a alocação da produção depende da produtividade das 

plantas, a escolha do mercado de comercialização é definida de acordo com a 

margem obtida em cada um dos mercados onde a marca está presente. 

O destino dos produtos produzidos no Brasil são os mercados Latinos 

Americanos e alguns mercados da Ásia, África e Europa Leste. 
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No entanto, em momentos de mercado comprador, em que a capacidade 

produtiva não é suficiente para atender a demanda por produtos, pode haver 

alocações diferenciadas da produção, com o objetivo de maximizar os resultados 

através de margens mais atraentes. (Anexo B) 

O objetivo da área de Vendas Industrial e Marketing no Brasil é o 

desenvolvimento dos mercados locais (Brasil e América Latina), identificando 

potenciais clientes e produtos, revendo o mix de vendas e definindo a estratégia de 

preços. 

Além disso, essa área tem o papel fundamental de fazer a ponte entre o 

sistema industrial e o comercial. Do sistema industrial, através dos preços de 

transferência vêem os imputs para a avaliação das margens dos produtos e 

identificação de problemas ou potenciais. Esses sinais devem gerar demandas de 

ações de marketing e vendas diretas com os clientes e planos de metas que serão 

direcionados ao sistema comercial. (Anexo B) 

 

  

 
4.2.3.6 Vendas comerciais 
 

A área de Vendas Comerciais é quem faz o desenvolvimento e promoção de 

vendas, e a intermediação do processo de vendas com os concessionários de 

veículos, além de ser responsável pelo acompanhamento e suporte desses 

concessionários do ponto de vista de padronização de processos e padrões de 

qualidade e serviço. 

A rede de concessionários está composta por um mix de concessionários 

próprios e terceirizados que buscam atender, dentro dos padrões de qualidade 

definidos pela empresa, os clientes na rede de vendas e serviços. 

A área de vendas é a linha final do processo da companhia, recebe os 

produtos da área de vendas industriais por um preço de transferência interno e tem 

como objetivo realizar as vendas com o melhor mix de produtos e preços possíveis, 

visando a maior rentabilidade das operações. 

 
 
4.2.3.7 Serviços 



 101

 

Alguns departamentos, que não fazem parte do negócio principal do grupo, 

são responsáveis pelo fornecimento de serviços necessários a manutenção dos 

processos da empresa. 

Os principais departamentos de serviços são os de Recursos Humanos, 

Informática, Manutenção e Real Estate. 

Os principais serviços de Recursos Humanos são Treinamento, 

Recrutamento e Seleção, Negociações Trabalhistas (relacionamento com 

sindicatos), Segurança Patrimonial, Restaurante e Serviços Médicos e 

Previdenciários para os empregados. 

A área de informática é responsável pelo fornecimento do hardware da 

empresa, além dos serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de 

sistemas. 

Finalmente a área de Manutenção realiza os serviços de manutenção de 

máquinas e equipamentos produtivos nas linhas de produção, além da manutenção 

dos prédios, móveis e equipamentos em geral e a Área de Real Estate é a “dona” 

das áreas físicas, alugando-as para os outros departamentos. 

O objetivo das áreas de serviço é fornecer serviços de qualidade e preço 

compatíveis com o mercado e de acordo com as demandas da organização. (Anexo 

E) 

    

 

4.2.4 Sistema de controle gerencial 
 

O sistema de controle gerencial busca conectar a organização com a 

estratégia da empresa para que as ações realizadas por seus gerentes e 

colaboradores possam ajudá-la a obter os resultados esperados. (ANTHONY e 

GOVINDARAJAN, 2008) 

A empresa considera que como as condições competitivas e o cenário 

econômico mudam rapidamente, exigindo respostas rápidas às novas condições e 

expectativas dos clientes, o processo de gerenciamento estratégico deve ser 

contínuo e requer revisões constantes nos diversos níveis da organização. 

Anualmente, como resultado de reuniões do conselho da empresa, um 

documento global chamado “Atualização Estratégica” é distribuído. Nesse 
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documento são reavaliados os direcionamentos estratégicos de curto e longo prazo 

para as diversas áreas de negócio globalmente, entre elas, Produção e Logística, 

Vendas Industriais e Marketing e todas as demais. 

Esses direcionamentos estratégicos devem ser o ponto de partida para todas 

as unidades de negócios e os respectivos departamentos dentro dessas unidades de 

negócio definirem suas atividades e projetos principais para o ano, assim como os 

indicadores de desempenho utilizados para acompanhamento das metas. A 

“Atualização estratégica” é distribuída pela organização para cada responsável pelas 

unidades de negócio local nas subsidiárias, inclusive no Brasil, que têm o papel de 

disseminar a estratégia e definir junto a seus subordinados as atividades e 

indicadores correspondentes.  

Aprovados, no âmbito das unidades de negócio, as atividades e metas para 

o ano e seus respectivos indicadores de desempenho, o conselho global é 

informado, uma aprovação final acontece, e a partir daí o acompanhamento dos 

resultados é feito mensalmente. 

Além disso, a cada três meses uma revisão dos resultados para o próximo 

trimestre é feita através da análise dos indicadores de desempenho sob uma 

perspectiva de mais longo prazo, quando além da análise do mês uma análise de 

tendência é elaborada. Isso serve de base para que seja reavaliada a projeção dos 

resultados da unidade para os próximos 12 meses, sempre eliminando um trimestre 

e inserindo um mais à frente. (Axexo A) 

Ao tomar contato com os relatórios mensais, as projeções trimestrais e os 

planos de metas anuais das unidades, pode-se compreender em mais detalhes os 

procedimentos, e perceber que o sistema caracteriza-se por um fluxo dinâmico 

voltado para a melhoria contínua dos processos e conectado com as demandas de 

mercado e dos clientes, composto por indicadores de desempenho financeiros e 

não-financeiros. 

Mais do que isso ficou claro que visa também o alinhamento de metas entre 

as duas pontas da organização, desde o primeiro nível hierárquico na linha de 

montagem dos produtos ou na linha de frente da força de vendas nas mais distantes 

subsidiárias até os níveis mais altos na organização, na Matriz na Europa, o que 

consiste num ponto chave para se obter os resultados de qualquer sistema de 

controle, principalmente daquele cuja organização é descentralizada e as decisões 

locais precisam estar coordenadas. 
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No fundo, o processo de discussão de estratégia e objetivos em conjunto, 

com participação da alta administração e das unidades observado na Scania, é uma 

característica clara das organizações colaboradoras (Eccles, 1983). As definições 

acontecem de cima para baixo e de baixo para cima, através de perspectivas 

empresariais mútuas, que incentivam as discussões internas através do 

gerenciamento pelos processos e procuram acompanhar seus resultados através de 

indicadores financeiros, mas também buscando um maior grau de subjetividade em 

índices não financeiros. 

 

 

4.2.5 Preços de Transferência 
 

4.2.5.1 Fluxos internos de faturamento 
 

Como conseqüência da estrutura divisionalizada, a Scania utiliza preços de 

transferência para as vendas internas entre as unidades de negócio. 

O principal fluxo de transferência interna é o fluxo dos veículos e motores, 

que são o negócio principal da empresa.  

Esses produtos são produzidos na área de Produção e Logística, vendidos 

internamente para a área Corporativa, que adiciona um mark up e os transfere para 

a área de Vendas Industriais, essa fatura o sistema comercial, que finalmente vende 

para o cliente final.  

Além disso, os custos indiretos das áreas de Compras e Pesquisa e 

Desenvolvimento, os custos não absorvidos nas Unidades de Serviços e na unidade 

da Tesouraria, e variações cambiais temporárias são também adicionadas ao mark 

up da Unidade Corporativa.  Esse processo será mais bem explicado nas seções 

sobre as metodologias de apreçamento de cada uma das unidades de negócio. 

Com relação às áreas de serviço, os faturamentos são feitos para todas as 

áreas, desde a produção até a área de vendas, ou mesmo entre as áreas de 

serviços, de acordo com os serviços solicitados durante o processo de planejamento 

estratégico e definição das atividades para os próximos períodos.  

Da mesma maneira, o custo ou receita financeira resultante do Balanço 

Patrimonial de cada unidade de negócios é faturado internamente pela Tesouraria. A 

Tesouraria funciona como um banco interno, emprestando e captando recursos, que 
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são remunerados de acordo com uma taxa de juros estabelecida. O processo será 

detalhado na seção sobre o preço de transferência da Tesouraria.  

O preço da unidade de Produção e Logística para a área coorporativa 

chama-se internamente de “Delivery Value”. O lucro da unidade é avaliado 

subtraindo-se os custos das áreas de produção e logística, já incorporados os 

serviços internos comprados das unidades de serviços e da Tesouraria, mais os 

custos de material dos produtos. 

Já da unidade Coorporativa para a Unidade de vendas Industriais o preço de 

transferência é denominado de “Base Value”. Esse preço é composto pela absorção 

de outros custos ao Delivery value através do Mark Up, conforme já mencionado. 

As áreas comerciais são faturadas ao Factory Price pela área de Vendas 

Industriais, cuja margem é obtida subtraindo-se o Base Value e os custos de 

marketing. Para obter-se o lucro das unidades comerciais, subtraem-se os custos de 

vendas e o Factory Price do preço final para os clientes. 

A figura 4.5 ilustra os principais fluxos de faturamento interno da empresa, 

conforme descritos. 

 
Figura 4.5 Ilustração dos fluxos internos de faturamento 

Resultado financeiro 
operações 

Resultado financeiro 
operações 

SISTEMA DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO  E LOGÍSTICA

-
(Custo de material e produção)

COORPORATIVA

-
MARK UP = (Delivery Value + Custos 
Corporativos + Custos de compras + 
custos de P&D + variações cambiais + 
outros)

VENDAS INDUSTRIAIS

-
(Base Value + custos de  
marketing)

COMERCIAL

-
(Factory price + custos de 
vendas)PRODUTOS PRODUTOS PRODUTOS

PESQUISA
E

DESENVOLVIMENTO

COMPRAS

SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS

Base ValueDelivery value Factory Price Preço Final

TESOURARIA

Investimentos 

MERCADO FINANCEIRO

Créditos / Capital / 
Rendimento

Amortizações, juros / 
dividendos / 
aplicações

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado nas informações coletadas nas entrevistas com controllers das 

unidades de negócio 

 

 A tabela 4.1 mostra, a título de exemplo, um cálculo numérico demonstrando 

os custos e margens por unidade de negócio, considerando o fluxo de um caminhão 

ao longo do sistema de faturamento interno da Scania. 
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            Tabela 4.1 Exemplo numérico dos fluxos internos de faturamento 

 

Delivery Value 200        
Custos de material (120)        
Custos indiretos de P&L (60)          
Serviços internos comprados por P&L (12)          
Custos financeiros pagos a Tesouraria (10)          
Lucro de P&L (2)           
Base Value 229        
Delivery Value (200)        
Custos Corporativos (7)            
Custos indiretos de compras (10)          
Custos indiretos de P&D (6)            
Serviços internos comprados por pela área Corporativa (3)            
Variações cambiais e outros ajustes temporários (2)            
Custos financeiros pagos a Tesouraria (1)            
Lucro da área Corporativa 0
Factory Price 260        
Base Value (229)        
Custos de marketing (10)          
Serviços internos comprados por Vendas Industriais (2)            
Custos financeiros pagos a Tesouraria (1)           
Lucro de Vendas Industriais 18          
Preço para o cliente final 280        
Factory Price (260)       
Custos de vendas (4)            
Serviços internos comprados pela área Comercial (2)            
Custos financeiros pagos a Tesouraria (1)            
Lucro da área Comercial 13          
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Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado nas informações coletadas nas 

entrevistas com controllers das unidades de negócio 

 

O objetivo do exemplo é apenas de entendimento da seqüência de 

faturamento e da alocação dos custos, e não de descrever a utilização conceitual do 

modelo, o que será mais bem explicado nas próximas seções. 

 

 

4.2.5.2 Metodologia de apreçamento das transferências internas 
 

O objetivo dessa seção é demonstrar os conceitos de apreçamento em cada 

uma das unidades da empresa, como eles estão inseridos no Sistema de Controle 

Gerencial e qual a relação das metodologias adotadas com a literatura pesquisada. 

A principais fontes de evidência utilizadas foram as entrevistas com os 

controllers de cada uma das unidades de negócio, cujos resultados estão descritos 

nas respostas ao questionário que serviu de base para as entrevistas (Anexos A a 

E), e os manuais e documentos com os procedimentos de cálculo acessados durante 

as entrevistas. 
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4.2.5.2.1 Preço de transferência da unidade de Produção e Logística 
(DV) 

 

Conforme se pode observar na seção anterior, é à partir do DV é que todo o 

fluxo de faturamento interno se inicia desde a área de Produção e Logística, 

enviando os sinais para o resto da cadeia da organização até o cliente final. 

O cálculo do DV é feito num nível de peças do produto, denominado de 

variante, que define as especificações do mesmo. Por exemplo, uma variante fictícia 

AB, indica que um caminhão tem ar condicionado. Nesse caso, calcular o DV da 

variante AB, significa calcular o preço de transferência do ar condicionado, que inclui 

diversas peças. Um componente, como o chassi, por exemplo, pode incluir diversas 

variantes, entre elas a do ar condicionado. A somatória dos DVs dos componentes 

resulta nos DVs dos produtos completos. 

Esse processo de determinação do DV se inicia na fase de estudo para 

lançamento de novos produtos. 

Num primeiro momento o preço objetivo para essa nova peça, variante, 

componente, ou produto será o parâmetro para definição de sua viabilidade 

financeira e da aprovação de sua introdução.  

Para que essa decisão seja tomada, as áreas de Compras, Produção e 

Logística serão responsáveis por projetar os custos do produto, desde os materiais 

até os custos de produção.  

No final desse período, quando são conhecidos todos os parâmetros de 

preço e custo é a fase de aprovação da introdução.  

Essa aprovação será feita por um comitê multifuncional que inclui 

representantes tanto do sistema de produção (Produção e Logística, Compras e 

Pesquisa e Desenvolvimento) como do sistema comercial (Vendas Industriais), e é 

parte integrante do processo de desenvolvimento dos produtos na área de Pesquisa 

e Desenvolvimento. 

Aprovada a introdução do produto, se inicia a fase de acompanhamento do 

DV, quando de fato o produto já estará sendo produzido para a venda. Daí para 

frente, mensalmente os custos reais são comparados ao DV e os desvios são 
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avaliados, conforme se pode observar nos relatórios mensais de acompanhamento 

da unidade. 

No início da produção os volumes ainda não são aqueles esperados, já que 

existe um “ramp up” para que o mercado absorva um “nível normal” de produção. 

Como os volumes afetam os custos de produção, observar-se-á uma fase temporária 

em que a produção do produto resultará em prejuízo para a Unidade de Produção e 

Logística.  

A fase de acompanhamento insere-se dentro do Sistema de Controle 

Gerencial da empresa. Da mesma forma que a revisão estratégica é feita uma vez 

por ano, servindo de base para a definição das atividades e indicadores de 

desempenho das Unidades, a revisão do DV é também realizada no mesmo período. 

O processo de revisão envolve primeiramente a análise detalhada do DV por 

um conselho das áreas de Produção e Logística, que será responsável pela 

avaliação dos custos de produção, Compras, que cuidará da avaliação dos custos de 

material e Pesquisa e Desenvolvimento, que possui todo o histórico da análise inicial 

do produto no momento da aprovação de sua introdução. 

Finalmente, uma decisão oriunda desse grupo será levada a um conselho da 

alta administração da empresa, que em última instância são os que darão o parecer 

final quanto ao nível do DV a ser praticado no ano seguinte. 

Esse processo deixa claro que não há uma completa autonomia dos 

gerentes da unidade para a definição dos preços. Ao mesmo tempo, as decisões de 

fornecimento principalmente se concentram na alta administração, conforme descrito 

pelo controller da unidade na entrevista de pesquisa (ANEXO A). 

 A mensuração passa por uma escolha em ordem de preferência entre o 

preço de mercado ou um preço baseado no custo total objetivo mais margem. 

Esse cenário de utilização de preços de mercado sem delegação de 

decisões de fornecimento é descrito por Cook (1955) como aquele que envolve o uso 

de cotações que estimam o que o mercado livre deveria ser através de pesquisas 

realizadas pela área econômica e de engenharia da empresa, para valorizar 

transações internas compulsórias. Segundo o autor, nesse caso as transferências 

servem para avaliar quanto é bom para a organização transferir internamente, o que 

melhora quanto mais o custo é reduzido com relação aos valores de mercado. 

Já o custo total objetivo mais margem consiste no custo total da unidade que 

já inclui a remuneração sobre o capital empregado em suas atividades, que é 
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faturado internamente pela área de Tesouraria, ajustado por um percentual de 

redução de custo de longo prazo, baseado em metas de aumento de produtividade.  

Fazendo-se um paralelo com a literatura, pode-se classificá-lo como um 

preço com base no Custo padrão mais margem, considerando a margem como a 

remuneração do capital empatado na unidade, o que de acordo com SANTOS 

(2002), é o critério de custo mais indicado na determinação do preço de transferência 

na ausência de mercado do produto intermediário e não havendo alternativa mais 

rentável de uso da estrutura produtiva do que a de produzir e transferir o produto 

intermediário para a unidade compradora. Segundo o autor é a alternativa de custo 

que melhor alcança o objetivo de motivar o aumento de produtividade para a unidade 

e disseminar a idéia de retorno sobre o investimento que sugere um maior nível de 

independência e divisão da responsabilidade do lucro entre os gestores das divisões. 

Internamente na Scania é chamado de Preço Meta de Longo Prazo, e essa é 

a nomenclatura adotada durante o trabalho. 

É de fato, utilizado muitas vezes porque o processo de Benchmark das 

variantes pode não ser simples, pois muitas delas não têm produtos similares no 

mercado e em outros casos em que é possível encontrá-los, nem sempre é fácil 

obter a informação de um concorrente. Nesse sentido, Cook (1955) enfatiza que a 

questão da dificuldade de se encontrar produtos similares no caso de produtos 

transferidos entre o sistema produtivo e a área de vendas pode trazer 

questionamentos quanto a determinação desses preços. 

Justamente em função desses questionamentos algumas vezes a 

metodologia de preço de mercado não se mostra totalmente interessante do ponto 

de vista dos gerentes que são avaliados pela ferramenta na Scania.  

A homogeneidade com relação ao produto comparado pode ser questionada, 

a própria capacidade de atualização dos valores, e em alguns casos os ajustes que 

deveriam ser feitos com relação a custos incluídos nos preços de mercado e que 

teoricamente não são incorridos internamente, como impostos, custos de 

propaganda, entre outros (ver FREZATTI et al., 2009, p.125), o que traz certo 

descrédito ao processo em alguns casos. 

Como conseqüência disso, no processo de revisão do DV, quando a 

determinação dos valores de mercado não se mostra muito simples e de fácil 

aceitação do ponto de vista da similaridade do produto e visualização no mercado, a 
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referência utilizada para avaliar a necessidade de revisão dos valores é o Preço 

Meta de longo prazo. 

Já para as variantes em que o processo de benchmark é mais simples, na 

maioria dos casos variantes com fornecedores alternativos, utilizam-se preços de 

mercado. 

Finalmente, dois aspectos devem ser considerados, do ponto de vista da 

utilização do DV no contexto do sistema de controle gerencial. 

A primeira é que o processo é global, o que significa que o mesmo DV é 

utilizado para a área de Produção e Logística na Europa e no Brasil, permitindo 

comparações entre as plantas. Com toda a base conceitual padronizada e a 

utilização do preço meta de longo prazo baseado nos mesmos objetivos, 

acompanhados através dos mesmos indicadores de desempenho, no Brasil e na 

Europa, cria-se uma importante ferramenta de alocação de produção, validada por 

um produto e método de produção padronizado globalmente.  

Por outro lado, a utilização de um preço global gera também alguns 

questionamentos. Que base de cálculo deve ser considerada? O preço do Brasil ou 

da Europa? Ou uma média? ou o menor entre os dois? Atualmente, estão sendo 

considerados os preços da Europa. 

O segundo aspecto se refere às mensagens que o mesmo passará ao 

sistema de produção e ao sistema comercial. 

A mensagem enviada a área de Produção e Logística deve permitir, segundo 

os controllers das áreas (ANEXO A) promover uma motivação para a melhoria da 

produtividade, visando desafiar os processos produtivos. Ao mesmo tempo, o 

sistema comercial deve receber os impulsos corretos das condições de mercado, 

para que possa pressionar as áreas de vendas por melhores resultados. 

Nesse sentido, pode haver basicamente três situações diferentes durante o 

processo de acompanhamento e reavaliação do DV.  

Na primeira, que é ilustrada na figura 4.6, os custos de produção podem se 

apresentar menores que o DV, o que resulta numa margem para o sistema de 

produção e ao mesmo tempo os preços de mercado indicam também uma situação 

de margem positiva com relação ao DV, produzindo como conseqüência também 

uma margem para o sistema comercial. É a melhor situação possível observável, 

uma situação de “Margem Positiva”. 
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Figura 4.6 Situação de Margem Positiva 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado 

em material fornecido pelo líder de projeto da unidade de 

Produção e Logística 

 

Nessas condições, considerando-se o princípio implícito de melhoria 

contínua no processo, a decisão do comitê virá provavelmente no sentido de reduzir 

em determinada medida o DV ou no mínimo mantê-lo, com o objetivo de colocar 

pressão no sistema de produção para que haja um aumento de produtividade e 

conseqüente redução de custos, baseado em projeções de longo prazo.  

Ao mesmo tempo, os objetivos colocados para as áreas comerciais devem 

exercer também alguma pressão do ponto de vista de margens ou volumes de 

vendas. 

Uma segunda possibilidade é uma situação em que o DV é suficiente para 

absorver os custos de produção, mas não é competitivo em relação aos preços de 

mercado, como ilustrado na figura 4.7. 

Isso indica uma situação de “Desafio de Preços” em que deve ser colocada 

uma pressão no sistema comercial para que esforços de marketing sejam 

implementados no sentido de melhorar as margens do produto. 

 
Figura 4.7 Situação de Desafio de Preços 



 111

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado 

em material fornecido pelo líder de projeto da unidade de 

Produção e Logística 

 

Já uma terceira possibilidade seria aquela em que o DV não é suficiente para 

absorver os custos de produção. Nesse caso, identifica-se uma situação de “Desafio 

de Custos”, conforme ilustrado na figura 4.8.  

 
Figura 4.8 Situação de Desafio de Custos 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador e baseado em 

material fornecido pelo líder de projeto da unidade de Produção 

e Logística 

 

Nesse caso a área de Produção e Logística deve ser pressionada para que 

promova processos de melhoria de produtividade que resultem na reversão da 

margem negativa.  
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4.2.5.2.2 Preço de transferência das unidades de Compras e Pesquisa e 
Desenvolvimento 

 

Os custos das unidades de Compras e Pesquisa e Desenvolvimento são 

transferidos internamente diretamente para a área corporativa que absorverá esses 

custos em seu preço de transferência para a unidade de vendas industriais. 

De fato, esses custos são parte integrante do Mark Up aplicado ao DV pela 

unidade Corporativa na intermediação da transferência entre o sistema de produção 

e o sistema comercial, conforme observado na 4.5. 

Como os custos transferidos são os custos projetados durante o processo de 

atualização estratégica, uma vez por ano, pode-se dizer que o conceito de 

transferência nesse caso seja com base no Preço Meta de longo prazo que inclui 

uma margem referente ao custo médio ponderado de capital (conforme já 

comentado, tem referencia na literatura como um custo padrão mais margem, 

considerando a margem como retorno sobre o capital investido (SANTOS, 2002)).  

 

 

4.2.5.2.3 Preço de transferência da Unidade Corporativa 
 

A unidade corporativa, do ponto de vista do fluxo de preços de transferência, 

deve fazer uma ponte entre a unidade de Produção e Logística e a de Vendas 

Industrial, garantindo que todos os custos corporativos sejam absorvidos por uma 

margem aplicada sobre o Delivery Value (Mark up) para se chegar ao Base Value. 

Primeiramente, é também importante comentar que a área Corporativa tem 

algumas funções complementares muito importantes dentro de todo o modelo de 

negócios, como a centralização de todos os pagamentos de impostos. Todos os 

créditos e débitos são transferidos das outras unidades para a corporativa, que é 

responsável pelo planejamento fiscal da planta brasileira consolidada.  

Outra função importante que também é centralizada na área corporativa é a 

administração do patrimônio líquido das outras unidades de negócio. Apenas uma 

solvência mínima é mantida em cada unidade, dependendo dos objetivos das 

mesmas. Todo lucro ou prejuízo excedente é enviado para a unidade corporativa. 

Essa informação é enviada a tesouraria, que é responsável pelo planejamento 

financeiro local e definição das remessas de dividendos a matriz. Definidas as 
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remessas e procedimentos necessários na Tesouraria, o registro é feito na área 

Corporativa. 

Voltando a questão do Mark Up, além dos custos das áreas coorporativas, 

fazem parte também de sua composição os custos das unidades de Compras e 

Pesquisa e Desenvolvimento, que são transferidos internamente dessas unidades 

para a unidade Coorporativa através do Custo Meta de Longo Prazo, os custos das 

áreas de serviços considerados de natureza corporativa e que não são vendidos 

internamente para as outras unidades de negócio e os custos ou receitas financeiras 

oriundos da diferença entre as taxas de juros locais e o Custo Médio Ponderado de 

Capital Global, gerado na Tesouraria (o processo da Tesouraria será mais bem 

explicado na próxima seção). 

Dessa forma, durante o processo de revisão estratégica, o mark up para o 

ano seguinte é definido e informado à área de Vendas industriais. O cálculo é feito 

com base nos custos corporativos globais obtidos nos relatórios consolidados na 

companhia, o que resulta num mark up global aplicado tanto na unidade de Vendas 

Industriais na Europa como na América Latina.  

Nesse momento de revisão do mark up, são avaliadas as razões para as 

alterações no mark up, que áreas tiveram variações em seus custos e porque razão 

e quais serão os planos de melhoria. Essa avaliação é também informada e discutida 

com a área de Vendas Industrial para que sejam efetivadas as alterações. 

Além disso, também em função da natureza do cálculo, global e em moeda 

coroas Suecas, mensalmente é feita uma revisão do mark up para que variações 

cambiais representativas sejam ajustadas ao seu valor. O cálculo dessa revisão é 

feito com base numa cesta de moedas que influenciam o valor do mark up em 

coroas suecas. O objetivo desse procedimento é ajustar a mensagem de curto prazo 

enviada à unidade de Vendas Industrial. 

Com isso, assim como no caso do DV, pode-se também constatar que não 

há autonomia da unidade para estabelecer o Base Value para os produtos 

transferidos. A decisão é centralizada. 

Analisando-se sob uma perspectiva geral o preço de transferência da 

unidade, conclui-se que uma metodologia de preço meta de longo prazo é aplicada 

ao preço de transferência, com o objetivo de absorver todos os custos 

administrativos mais uma margem relativa ao custo médio ponderado do capital 

empregado. 
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Por outro lado, ao executar o papel de ajustar desvios “temporários” do DV, 

para que a mensagem correta através do Base Value seja enviada ao Sistema 

Comercial, pode-se identificar na unidade Corporativa a consideração de um aspecto 

de Preço Dual no Sistema da Scania, que para Bufoni (2007) é uma alternativa de 

apreçamento que permite resolver situações de incongruências das outras 

metodologias relacionadas a cenários de curto prazo. 

A função da área Coorporativa nesse caso é justamente permitir que 

mensagens corretas dos sistemas de controle sejam enviadas tanto para o sistema 

comercial quanto para o sistema de produção através da utilização de preços 

diferenciados entre a venda do sistema de produção e a compra do sistema 

comercial. 

Mas é importante enfatizar que apesar do Mark Up cumprir o papel de incluir 

os custos corporativos e fazer ajustes de curto prazo ao DV, é na definição do DV 

que efetivamente se materializa a mensagem de desafio de preço e desafio de custo 

descritos na seção anterior.  

Finalmente, essa mensagem para o sistema comercial, enviada da área 

corporativa acontece de forma global, ou seja, o mesmo Base Value (tanto o DV 

quanto o mark up são globalmente calculados) é cobrado para os produtos 

transferidos do sistema de produção para o Comercial no Brasil e na Europa. Isso 

implica que, não importa onde sejam produzidos os produtos, o impacto para a área 

comercial será o mesmo.  

   

 

4.2.5.2.4 Tesouraria 
 

A Tesouraria é responsável pela administração dos recursos financeiros de 

todas as unidades de negócio, ou seja, na prática, empresta ou aplica recursos para 

essas unidades conforme a situação financeira das mesmas (figura 4.9). 

 
Figura 4.9 Fluxo financeiro da Unidade de Tesouraria 
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Fonte: Adaptado de SANTOS (2002, p. 103) 

 

Segundo Santos (2002), em uma companhia estruturada por unidades de 

negócio, as funções financeiras da organização são administradas de forma 

centralizada na esfera de uma área especializada, que se constitui também em uma 

unidade de negócio da empresa.  

Essa unidade de negócio, ainda segundo o mesmo autor, produz seu 

produto (fundos a serem alocados), a partir da compra de insumos (créditos e 

capitais captados) e os vende as unidades de negócio operacionais (figura 4.9). 

Na Scania, a unidade de Tesouraria exerce exatamente essa função de uma 

espécie de banco interno, conforme descrita por Santos (2002).  

Para todo o fluxo de vendas desde a Unidade de Produção até a unidade de 

Vendas Industrial, os recursos são mensurados pelo Custo Ponderado Médio de 

Capital global da empresa, o mesmo utilizado em todas essas unidades no mundo. 

 Ou seja, todo o financiamento das unidades de negócio será onerado pelo 

mesmo custo de capital, tendo o mesmo impacto nos resultados, permitindo 

comparações globais também nesse nível dos resultados.  

Um pequeno spread é aplicado pela área de tesouraria em suas transações, 

com o objetivo de absorver os custos administrativos da unidade de Tesouraria, mas 

que deve ser menor do que os níveis de spread aplicados no mercado.  

Além disso, diferenças financeiras resultantes das variações de taxas de 

juros e outros custos ou receitas financeiras locais e o custo médio ponderado global 

são absorvidas na unidade e não devem ser repassadas as outras Unidades de 

Negócio. No fundo, finalmente essas diferenças serão também absorvidas no mark 

up da unidade corporativa, com o objetivo de garantir a rentabilidade do grupo. 
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A unidade de negócios de Produção e Logística não possui Capital Social, 

conforme definido na implantação do modelo descentralizado de negócios. Isso quer 

dizer que o DV deve ser suficiente para absorver todos os custos de Produção e 

Logística, inclusive os custos de financiamento dos negócios, ou seja, o custo 

ponderado de capital aplicado aos ativos necessários a produção dos produtos, 

conforme já comentado.  

Com relação ao capital de giro, a empresa adota como princípio não 

trabalhar com estoques de produtos acabados, sendo que cada produto produzido 

tem um cliente definido e é produzido conforme a especificação determinada por 

esse cliente.  

Os produtos são produzidos e quando prontos são imediatamente faturados 

internamente. No caso da área comercial excepcionalmente adotar uma estratégia 

de manutenção de estoques de produtos prontos, esse estoque ficará alocado nessa 

unidade, caso contrário o estoque de produtos prontos é mínimo e de muito curto 

prazo (poucos dias).  

Já o estoque de peças e componentes é de responsabilidade da área de 

Produção e Logística e onera o balanço dessa unidade. 

Analogamente ao que acontece com os estoques, por uma questão de 

responsabilidade, os recebimentos internos são à vista, e o prazo dado a clientes 

ficará a cargo da unidade Comercial de Vendas, que realizou a negociação, assim 

como os possíveis impactos nos preços de vendas ao cliente final.  

Como a maioria das contas a pagar está na unidade de Produção e 

Logística, a mesma é quem é beneficiada ou prejudicada por possíveis negociações 

de prazo com fornecedor, e dos respectivos impactos nos preços das peças e 

componentes comprados, já que os custos de material estão também incluídos no 

DV. 

Segundo o controller da tesouraria, qualquer decisão financeira tomada pela 

unidade que altere o fluxo normal do capital de giro, como por exemplo, adiamento 

de recebimento de exportações, ou adiantamento de pagamento de importações, ou 

qualquer operação financeira de proteção cambial, por exemplo, é também absorvida 

pela tesouraria e em última estância no mark up corporativo, e não impacta o 

resultado operacional das unidades de negócio. 

Por fim, conceitualmente, pode-se considerar o valor de transferência da 

unidade de tesouraria como um valor de mercado, já que o custo médio de capital da 
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empresa nada mais é do que o custo da oportunidade de investimentos alternativos 

no mercado. Não existe autonomia para a definição do spread que deve cobrir os 

custos da Tesouraria. Esse spread está baseado em metas de redução de custo 

para a unidade.  

 

 

4.2.5.2.5 Preço de transferência da Unidade de Vendas Industrial 
 

Na unidade de Vendas Industrial o preço de transferência é o resultado da 

análise de uma série de variáveis: preços de produtos similares (benchmarking), o 

custo de produção (Base Value), elasticidade-preço do volume de vendas, e 

rentabilidade esperada quando do projeto de pesquisa e desenvolvimento.  

Com base nessas variáveis e, em conjunto com as áreas de vendas, o preço 

de transferência é estabelecido em um processo formal de tomada de decisão 

(Pricing Process) de maneira a maximizar a rentabilidade do item.  

Primeiramente, é importante enfatizar que, conforme comentado pelo 

controller da unidade, “em nenhum momento é utilizado um procedimento de mark-

up sobre custos (Base Value), que causaria distorções frente ao preço máximo que o 

mercado está disposto a pagar”.   

No fundo, o objetivo principal da unidade é garantir a rentabilidade da 

operação industrial do grupo. Como o custo recebido pela unidade de negócios 

(Base Value) já contempla a totalidade dos custos industriais, é com base no preço e 

em mudanças intencionais de seu posicionamento que a unidade de Vendas 

Industrial obtém volume e rentabilidade ótimos para a operação industrial. Mercados 

aquecidos podem receber um preço de transferência maior e trazer rentabilidade 

máxima para determinado produto. Por outro lado, mercados em desenvolvimento, 

podem ser faturados com preços de transferência mínimos para garantir volumes 

ótimos. 

Além disso, o modelo é administrado globalmente, viabilizando a correta 

alocação dos produtos nos diferentes mercados, sendo que os objetivos estão 

alinhados com as estratégias de mercado da empresa no que tange a obtenção de 

premium price e máximo valor ao cliente nos mercados em que o grupo atua. 

Nesse sentido, funciona como ferramenta para a alocação das vendas entre 

os mercados. Foi muito utilizado para esses fins, por exemplo, segundo informações 
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obtidas nas entrevistas, durante o período do início do ano de 2006 até o terceiro 

trimestre do ano de 2008, quando a carteira de pedidos não podia ser atendida pela 

capacidade produtiva instalada em todas as plantas de produção. Nesse momento 

foi necessária uma escolha entre mercados com maior rentabilidade, para que os 

produtos fossem alocados de maneira que a empresa alcançasse melhores 

resultados globais. 

O sistema de apreçamento baseia-se em responsabilidades. Por um lado, 

ele estabelece que a partir de um determinado custo básico e dos preços máximos 

possíveis nos determinados mercados, a unidade de negócios deve otimizar a 

rentabilidade da operação industrial do grupo, alocando produtos corretos nos 

mercados corretos com preços corretos. Ao mesmo tempo, transfere 

responsabilidade de obtenção de margem aos distribuidores a partir de um preço 

estabelecido.  

Além disso, pode também colocar pressão na área de produção, caso 

considere ter obtido o preço máximo no mercado, e o mesmo não seja suficiente 

para a cobertura dos custos industriais (Base Value) de determinado produto.  

Na verdade, essa é uma discussão possivelmente gerada no cenário de 

desafio de preços.  

Nesse aspecto, nota-se na entrevista com o controller da unidade (ANEXO 

B), que o propósito nessas circunstâncias, conforme já mencionado, é de pressionar 

o sistema comercial, mas ao mesmo tempo, abrir caminho para uma negociação 

interna, que em última análise pode resultar na reavaliação do posicionamento do 

produto em termos de produção e mercado. 

Por fim, apesar de ser um método de apreçamento que considera os preços 

finais da concorrência como principal parâmetro de decisão de alterações nos 

preços, pode-se dizer que o Factory Price é um preço negociado, pois a unidade de 

Vendas Brasil tem a possibilidade de argumentar sobre aumentos de preços e 

negociar condições especiais sobre a lista de preços vigente. 

Apesar da unidade de Vendas Industriais ser a responsável pelo 

planejamento estratégico dos produtos e mercados e como conseqüência do 

posicionamento de preços, ao mesmo tempo, a unidade de Vendas Brasil recebe 

mensagens de mais curto prazo das alterações na carteira de clientes e pressões de 

preço desses clientes finais nos processos de negociação. 
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Pode-se traçar um paralelo, nesse aspecto, com a visão de Vaysman (1998), 

de que a principal vantagem dos preços negociados com relação aos preços 

administrados é o fato dos gerentes das divisões terem melhor informação para 

decisão do que a administração central das empresas divisionalizadas, o que no 

fundo é a própria essência do processo de descentralização de decisões. 

Uma evidência clara que permite a definição do Factory Price como um 

preço negociado foi o fato comentado na entrevista com o controller da área sobre o 

último processo de revisão de preço. A primeira proposta feita pela área de Vendas 

Industrial foi de um aumento de preço de 3%. A unidade de Vendas Brasil mostrou 

que havia sinais de pressão por preços para os próximos meses, identificadas na 

variação da carteira de pedidos e nos processos de negociação com clientes. No 

final foi acordado um aumento menor de 1,5%. 

Além disso, também de acordo com as informações obtidas na entrevista e 

os procedimentos observados nos sistemas de cálculo e acompanhamento da área, 

o argumento mais relevante em favor de uma classificação da metodologia como de 

preço negociado foi a existência de um processo formal de discussão de descontos 

sobre a lista de preços vigente. 

Dependendo do cliente, volume negociado e produto a área de Vendas 

Brasil solicita um desconto para a unidade de Vendas Industrial. Isso acontece de 

forma integrada, com a introdução das informações da solicitação de desconto em 

sistemas internos pela área de Vendas Comercial, que resulta num e-mail 

automático enviado a área de Vendas Industrial. Nesse momento a área de Vendas 

Industrial analisa as condições da solicitação de desconto, e retorna com uma 

resposta aceitando totalmente em parte ou negando-a. No caso de um impasse na 

negociação a administração central é chamada para arbitrar.  Esse processo é 

denominado internamente de Special Deal. 

 

 

4.2.5.2.6 Unidade Comercial de Vendas 
 

A unidade Comercial de Vendas do Brasil, assim como outras unidades 

Comerciais de Vendas da América Latina, compram os produtos da unidade de 

Vendas Industrial através do Factory Price. 
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A partir desse preço interno de transferência da unidade de Vendas 

Industrial, é estipulada uma meta de margem de lucro para a unidade Comercial. 

O desempenho da unidade Comercial é, com isso, medido pelo seu lucro, 

através do acompanhamento dos resultados comparados a essa meta de lucro sobre 

o Factory Price.  

Os custos do esforço de vendas têm que ser otimizados para que alcancem 

o volume de vendas necessário para obter os objetivos de lucro. 

As metas de lucro são monitoradas e negociadas conforme as condições de 

mercado com o Conselho Executivo Global das unidades comerciais durante a 

atualização estratégica anual. 

Ao mesmo tempo, conforme já comentado, a unidade tem a oportunidade de 

negociar as propostas de aumento de lista de preços vindas da área de Vendas 

Industrial, baseado na percepção de mercado da força de vendas, além de solicitar 

descontos especiais para negócios relevantes estrategicamente em termos de 

volumes, clientes ou mercados locais. 

  

 

4.2.5.2.7 Fluxo de vendas internas de serviços 
 

 

4.2.5.2.7.1 Real Estate 
 

A unidade de Real Estate é a “dona” de todas as áreas físicas das 

companhias e cobra um aluguel pela utilização dessas áreas das outras unidades de 

negócio. 

O primeiro objetivo com a criação desse conceito dentro do arcabouço da 

descentralização foi a possibilidade de comparar o desempenho das diversas 

unidades de negócio, já que algumas delas possuíam dependências próprias e com 

isso, se diferenciavam em termos de custos com relação àquelas que pagavam 

aluguel. 

Com a introdução do conceito, na unidade de Real Estate, todos os ativos 

relacionados as áreas físicas internas (terrenos, prédios, móveis, instalações etc) 

são alocados no balanço da unidade, que é financiada internamente pela unidade 

Tesouraria.  



 121

Como conseqüência, o custo das áreas, contabilizado na unidade, passa a 

ser composta pelo custo médio ponderado de capital cobrado pela unidade 

Tesouraria, mais a depreciação dos prédios e instalações, a manutenção dos 

mesmos, seguros e impostos.  

A receita é equivalente ao custo de aluguel de uma área semelhante no 

mercado.  

As unidades compradoras são, com isso, cobradas pelo aluguel equivalente 

ao local onde estão instaladas, o que expressa de maneira correta seus custos e 

permite comparação adequada com outras unidades. 

Ao mesmo tempo, o procedimento permite a reavaliação do conceito de 

utilização das áreas, através da centralização das informações (receitas e custos 

correspondentes) na unidade de Real Estate. È mais vantajoso manter a posse dos 

terrenos e prédios ou é preferível alugá-los? Alternativas de “Leasing Back” das 

dependências, por exemplo, podem ser consideradas em casos extremos, em 

circunstâncias excepcionais do ponto de vista de administração de caixa, ou como 

estratégia financeira, tendo-se um conhecimento mais profundo e acompanhamento 

constante das condições de mercado.  

Além disso, áreas que não vem sendo utilizadas podem ser efetivamente 

alugadas para terceiros, ou a necessidade de áreas adicionais em lugares 

alternativos pode ser avaliada com parâmetros mais exatos em caso de escassez de 

espaço interno por maior utilização dos mesmos. 

As áreas consideradas incluem desde pátios utilizados para alocação de 

estoques, passando por linhas de montagem na fábrica até escritórios 

administrativos. O aluguel é cobrado pela área equipada, incluindo a manutenção 

das dependências, o que significa que há preços diferenciados. A cobrança é feita 

por metro quadrado, e o metro quadrado do escritório, por exemplo, é mais caro que 

o metro quadrado de uma área da fábrica, que por sua vez, é mais caro do que um 

pátio vazio cuja manutenção compreende apenas uma limpeza básica. 

O custo das áreas da empresa que não são utilizadas por nenhuma das 

unidades de negócio é absorvido pela unidade de Real Estate (não há nenhum tipo 

de rateio para os demais departamentos) e finalmente, conforme já comentado 

incluído no mark up corporativo.  

Da mesma forma que se desenvolve todo o processo de planejamento, 

durante o período da atualização estratégica, os valores dos aluguéis de mercado 
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são revistos e alterados se diferenças significativas são identificadas, de acordo com 

a aprovação de um conselho local, cuja aprovação final cabe ao CFO e ao 

presidente da empresa no Brasil. Ao mesmo tempo, nesse momento, de acordo com 

o planejamento de atividades de cada unidade, é definida a utilização que cada uma 

fará das dependências da empresa.  

O objetivo da área é obter a absorção completa de seus custos, ou seja, tem 

por meta, e seus gerentes são cobrados por isso, ter um resultado operacional igual 

a zero ou menor. Seu êxito significará que é mais vantajoso ter a posse das áreas e 

realizar as manutenções internamente do que alugar as áreas de terceiros e comprar 

o serviço.   

Do ponto de vista global, os mesmos conceitos operacionais são 

considerados na unidade de Real Estate no Brasil e na Europa, como, por exemplo, 

regras para registro de serviços de manutenção como ativos ou despesas, entre 

outros procedimentos, permitindo um benchmark interno entre as unidades da 

empresa no mundo. 

Com tudo isso, pode-se considerar que o princípio adotado para as 

transferências internas na unidade de Real Estate encaixa-se totalmente no conceito 

de preço de mercado, conforme descrito na seção 2.2.2.1 do referencial teórico. No 

entanto, não há autonomia da área para definição de preços e nem mesmo decisões 

globais de terceirização ao aluguel de áreas para fornecedores externos. Todas 

essas decisões são tomadas pela administração central.  

Isso remete a definição de Cook (1955) de uma segunda variante de 

apreçamento com base no mercado, que ao contrário da variante mais difundida na 

literatura, não dá liberdade para as unidades negociarem livremente preços e 

quantidades, e toma primeiro as decisões de fornecimento para depois definir preços 

de mercado. Conforme já comentado na seção 5.4.5.3.1 sobre o DV, segundo o 

autor, o objetivo desse procedimento é comparar o desempenho do fornecedor 

interno com os concorrentes externos, estabelecendo parâmetros de melhoria que a 

tornem ou mantenham uma alternativa vantajosa com relação ao mercado.   

 

 

4.2.5.2.7.2 Manutenção 
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A área de manutenção fatura internamente os serviços de manutenção 

diversos para as outras unidades de negócio.  

Entre os serviços executados pela unidade de Manutenção estão a 

manutenção das instalações fabris e administrativas e a manutenção das máquinas 

e equipamentos voltados para a produção.  

A manutenção dos prédios e instalações é faturada para a área de Real 

Estate, que deverá absorver esses custos, entre os outros já mencionados, através 

da cobrança do aluguel das áreas. Já a manutenção das máquinas e equipamentos 

das linhas de montagem dos produtos é faturada para a unidade de Produção e 

Logística. 

A mensuração das transferências internas é feita através dos valores 

aprovados na atualização estratégica anual, quando todas as áreas colocam as 

necessidades de serviços para o ano e a área de manutenção projeta seus custos 

com base em objetivos de melhoria contínua de produtividade. 

Como os preços dos serviços são baseados na estrutura empregada na 

unidade de manutenção, dependendo da efetiva utilização dos serviços, os custos 

fixos podem ser subutilizados. Nesse caso, o custo da subutilização deve ser 

absorvido na área de manutenção. O mesmo acontece com possíveis adicionais de 

horas extras relacionados a serviços não planejados, onde nesse caso, o serviço é 

cobrado pelo mesmo preço tabelado e acordado e os adicionais são absorvidos pela 

unidade de Manutenção.  

O objetivo da área, através de um preço meta de longo prazo (que inclui o 

custo médio ponderado de capital cobrado pela tesouraria) é obter um contínuo 

aumento de produtividade com redução de custos.  

Para isso, sofre a pressão das fábricas e principalmente da área de Real 

Estate, que é também afetada em seus objetivos pelos serviços comprados da 

unidade de manutenção. Com isso, apesar de não seguir uma metodologia de preço 

de mercado, sua relação comercial com outras áreas que praticam preços de 

mercado exige dela um processo de melhoria contínua que se ajuste as condições 

de mercado. 

Como as metas de redução de preço são definidas pela alta administração 

durante o processo de revisão estratégica, que levam em conta a pressão das áreas 

compradoras em sua decisão, não há autonomia da área para definir seus preços e 

quantidades. 
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4.2.5.2.7.3 Sistemas 
 

A unidade de Sistemas na Europa já funciona há alguns anos como uma 

empresa separada legalmente. É parte do grupo, mas trabalha independente, 

faturando serviços para as outras unidades de negócio através de faturas externas. 

 Observa-se nesse caso a aplicação efetiva do conceito de serviços no nível 

de mercado. A unidade pode vender seus serviços para outros fornecedores 

externos assim como as outras unidades da Scania podem comprar serviços de 

outros fornecedores. 

De fato, pela própria característica da área de sistemas, esse tipo de 

avaliação de make or buy é muito comum, quando se escolhe entre as alternativas 

de uma solução de sistemas homemade e uma comprada pronta e customizada para 

necessidades específicas do ambiente da empresa. 

A separação oficial da unidade não aconteceu por questões fiscais. O 

faturamento externo representaria custos adicionais de impostos sobre os 

faturamentos que são representativos no Brasil.  

Com isso, a unidade ainda permanece como um departamento interno do 

ponto de vista fiscal e legal, mas até em função do benchmark constantemente 

realizado com a empresa de Sistemas da Scania na Europa, os preços dos serviços 

faturados internamente obedecem a parâmetros de mercado tanto em termos de 

equipamentos como de custo/hora de desenvolvimento e manutenção de softwares. 

O objetivo da unidade é de obter um resultado operacional positivo, o que 

indica competitividade frente ao mercado.  

Para manter-se competitivo trabalha também com boa parte da mão de obra 

flexível através de consultores e funcionários terceirizados, o que lhe permite maior 

capacidade de lidar com as variações da demanda de serviços. 

A unidade segue, como no caso de todos as outras, o mesmo roteiro do 

sistema de controle gerencial, realizando revisões de estratégia uma vez ao ano, 

quando a demanda por serviços das unidades é reavaliada e os preços dos serviços 

revisados, se necessário, com base nos preços de mercado e na constante busca da 

maior produtividade. 
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Possui pouca autonomia relativa na definição dos preços, que são aprovados 

pela alta administração no momento da revisão estratégica. As outras unidades de 

negócio podem optar por fornecedores alternativos em alguns casos, mas a unidade 

de Sistemas tem pouca liberdade para fornecer para clientes externos, de acordo 

com o constatado nas entrevistas. 

Mais uma vez pode-se fazer um paralelo com o conceito descrito por Cook 

(1955) de uma metodologia que utiliza cotações de mercado para transações 

internas compulsórias. 

 

 

4.2.5.2.7.4 Recursos Humanos 
 

No departamento de Recursos Humanos, nem todas as atividades 

executadas tem os recursos utilizados para sua execução distribuídos entre as 

outras unidades de negócio.  

Nessa unidade encontra-se a maior parte das funções corporativas 

realizadas pelas unidades de serviços. Esses serviços de fato não são vendidos, por 

terem característica de obrigações coorporativas, cuja distribuição exigiria chaves de 

rateio que não fariam sentido do ponto de vista do sistema gerencial.  

Alguns exemplos de atividades que não são vendidas internamente são 

Negociações Trabalhistas (relacionamento com sindicatos) e Segurança Patrimonial. 

Atualmente essas atividades representam em torno de 30% do total dos custos do 

departamento e são absorvidos centralmente pelo Mark Up da Unidade 

Coorporativa. 

Os outros 70% das atividades de recursos humanos são serviços, por 

exemplo, de Treinamento, Recrutamento e Seleção, Restaurante, Serviços Médicos 

e Previdenciários entre outros. Esses serviços são faturados internamente de acordo 

com sua utilização pelas demais unidades de negócio da empresa. 

A mensuração de alguns dos serviços como treinamento e restaurante, por 

exemplo, permite uma comparação com preços de mercado. Por outro lado, boa 

parte dos serviços são faturados através do preço meta de longo prazo, calculado e 

revisado durante o processo de atualização estratégica, por serem de difícil 

mensuração através de uma parametrização com referencias mercadológicos. 
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Pode-se dizer com isso que nessa unidade de negócios, em alguns casos os 

preços de transferência são calculados com base em preços de mercado e em 

outros casos no preço meta, que inclui uma margem para a remuneração do capital, 

seguindo um processo de melhoria contínua determinado pelo processo de revisão 

estratégica.  Com relação a autonomia sobre preços e fornecimento, de acordo com 

as entrevistas de pesquisa, a maior parte das decisões se concentram na alta 

administração. 

 

 

4.2.6 Análise dos resultados 
 
 
4.2.6.1 As Metodologias de Preços de Transferência 

 

A análise dos resultados do sistema de apreçamento feita nesse estudo 

concentra-se nos preços de transferência dos caminhões, ônibus e motores 

produzidos pela empresa que incluem o Delivery Value, o Base Value e o Factory 

Price. 

No entanto, antes de iniciar o aprofundamento das questões que envolvem 

essas metodologias de apreçamento, é preciso comentar em que condições o 

Delivery Value, o Base Value e o Factory Price são afetados por outros custos a eles 

alocados durante o processo de faturamento interno, notadamente os custos dos 

serviços fornecidos pelas Unidades de Serviços.  

De fato, não é preciso um julgamento mais detalhado para concluir com base 

na descrição das seções anteriores do capítulo que, com raras exceções, os 

faturamentos internos de serviços são baseados em parâmetros mercadológicos, e 

não constituem, com isso, distorções representativas aos processos principais de 

apreçamento, pois expressam condições similares as que seriam encontradas caso 

esses serviços fossem adquiridos de terceiros. 

Isso posto, volta-se a análise para seu foco principal, conforme mencionado, 

o fluxo de caminhões, ônibus e motores enviados desde o sistema produtivo até as 

áreas comerciais. 

O mecanismo principal no sistema de controle da Scania, explicado na seção 

5.4.5.3.1 sobre o DV, que gera os cenários de desafio de custos e desafios de 
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preços, é o alicerce do sistema de preços de transferência para avaliar o 

desempenho das unidades de negócio e promover o processo de melhoria contínua, 

descrito da seção 5.2.2 sobre a filosofia e o modelo de pensamento. 

Podem-se apontar duas situações, considerando todos os procedimentos 

descritos para a definição e utilização do DV como ferramenta de controle, que 

merecem alguns comentários, sob o aspecto da congruência com a unidade de 

Vendas Industrial. As respostas sugeridas a essas observações fornecem subsídios 

importantes para o entendimento do funcionamento do sistema de preços de 

transferência na empresa. 

A primeira está ligada à questão do desafio de preços: o cenário de desafio 

de preços poderia se originar, em alguns casos, de uma ineficiência produtiva 

mascarada, ou algum equívoco no estabelecimento do DV. 

De fato, em que condição realmente materializa-se um desafio de preços ou 

de mercado? Será que o mercado, em condições competitivas, suporta alguma 

pressão por preços, mesmo com esforços de marketing vultuosos? E se algum 

produto se encontra nessas condições, porque isso não foi identificado quando do 

processo de aprovação da introdução desse produto? Houve erro na estimação do 

DV ou as condições de mercado mudaram se comparadas ao período da 

introdução? Ou o estabelecimento do preço Europeu como preço global trouxe 

distorções no processo local? Várias poderiam ser as respostas.  

O produto pode não estar adequadamente ajustado às condições 

competitivas, sendo superestimado em termos tecnológicos, por exemplo, em 

relação às demandas de mercado, o que o tornaria mais caro do que a concorrência 

– nesse caso é realmente um desafio para a área de mercado e não para a área de 

produção. 

Ao mesmo tempo, durante o processo de introdução, por razões 

estratégicas, um produto pode ser lançado com preços abaixo do custo, e à partir daí 

será realmente também um desafio de preços para a área comercial, que deverá 

trabalhar duro até trazê-lo para condições rentáveis. 

Pode-se dizer, com isso, que a interpretação parece possível e lógica em 

algumas condições, mas ao mesmo tempo, pode ser questionável no sentido de que 

condições adversas de custo podem ser mascaradas tendo por base esse conceito, 

ou seja, em algumas situações o foco pode ser desviado da produção para o sistema 

comercial. 
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Constatou-se, no entanto, durante as entrevistas com os controllers, ao 

colocar essa questão, que a empresa aparentemente trata com muito cuidado essas 

situações, entendendo que o diagnóstico de desafio de preços deve apenas ser 

concluído após exaustivas analises e revisões. 

Mas mais do que isso se considera uma oportunidade de discussão 

interdepartamental. O desafio de preços pode ser inicialmente aceito, mas com o 

tempo questionado pela área comercial, que então voltará a colocar em dúvidas o 

DV, e desse modo, a decisão pode ser reavaliada e se transformar num desafio de 

custos, ou em determinadas condições, conclusões mais radicais podem inclusive 

apontar pela descontinuidade do produto ou revisão da estratégia de mercado.  

Na verdade, essa é a principal chave para se entender o processo de desafio 

de custos e desafio de preços, cujo objetivo, no fundo, é criar o conflito que 

possibilite levantar questões que desafiem os processos.  

O segundo ponto revela o cenário em que o nível de produtividade interna 

alcança patamares superiores aos de mercado e, em função do princípio de melhoria 

contínua que rege o sistema de produção, o DV é mensurado pelo preço meta de 

longo prazo a um valor menor que o preço de mercado. 

Nesse caso há, por princípio, como conseqüência, uma distorção na 

mensagem enviada ao sistema comercial através do preço de transferência.  

A distorção resulta de um faturamento subestimado para a Unidade 

comercial, o que pode fazer com que os gerentes de vendas caiam na tentação de 

reduzir preços para garantir maiores volumes de vendas que permitam bater suas 

metas. 

Cook (1955), ao comentar dificuldades e cenários específicos quanto ao uso 

de preços baseados no mercado, descreve essas situações em que pode ser 

possível a transferência por valores abaixo dos de mercado, principalmente quando 

os custos do departamento vendedor são menores que os da concorrência, o que 

pode demandar mudanças na metodologia de tempos em tempos. 

Por outro lado, alguns autores desenvolvem o raciocínio do uso estratégico 

do preço de transferência para evitar que os gerentes das unidades responsáveis 

por estabelecer os preços para os clientes finais, conforme comentado acima, caiam 

na tentação de reduzir esse preço em busca de maiores volumes de vendas. Nessa 

linha, Alles e Datar (1998) defendem que faturamentos através de preços acima dos 
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custos marginais sejam realizados para as divisões de marketing visando evitar 

distorções nos preços para o cliente final. 

Mas de acordo com as informações obtidas nas entrevistas, os controllers 

demonstram entender esses impactos e acreditam que podem evitar distorções 

oriundas dos mesmos através do processo de discussão interna.  

Como as decisões de revisão do Delivery Value acontecem nos altos níveis 

organizacionais e as discussões que antecedem essas decisões são multifuncionais, 

envolvendo membros de todas as unidades, situações como essas são pontuadas e 

desvios evitados. Como conseqüência, a possibilidade de se tomarem decisões 

equivocadas com relação a preços ou volumes de mercado em razão disso são 

muito baixas.  

Mas ainda assim, vale comentar que as Soluções de apreçamento Dual, que 

são também difundidas na literatura (BUFONI, 2007), podem ser usadas para tratar 

situações como a de envio de informações distorcidas de curto prazo para o Sistema 

comercial, e talvez pudessem ser uma alternativa para a Scania nesses casos. 

A solução Dual é utilizada apenas nos casos já comentados na seção 

5.2.5.2.3 sobre os preços da unidade corporativa, em que principalmente pequenos 

desvios cambiais ocorrem entre os períodos de revisão de preços.  

O que talvez fosse mais interessante, e que não é considerado, é a adoção 

dessa solução para ajustar esses desvios apontados sobre o DV menor do que o 

preço de mercado.  

Com o objetivo de consolidar os comentários feitos durante a seção anterior, 

foi utilizado o quadro 4.2 abaixo, baseado no conceito idealizado por Horngren et al. 

(2004), conforme descrito no capítulo dois, para avaliar os métodos de apreçamento 

interno.  

A avaliação dos autores leva em conta quatro fatores que, segundo eles, 

resumem as características desejadas para que essas metodologias levem a bons 

resultados do ponto de vista do controle gerencial em uma companhia 

divisionalizada.  

Esses fatores são: 1. As metodologias geram congruência de objetivos entre 

as unidades de negócio? 2. São úteis para avaliar o desempenho das subunidades? 

3. Motivam o esforço gerencial? 4. Preservam a autonomia da subunidade? 

 
Quadro 4.2 Análise de efetividade das metodologias de apreçamento interno 
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Critérios de apreçamento Delivery Value Base Value Factory Price

Metodologia de apreçamento MERCADO ou CUSTO PADRÃO TOTAL 
MAIS MARGEM

CUSTO PADRÃO TOTAL 
MAIS MARGEM

NEGOCIADO

Alcança a congruência dos 
objetivos entre as unidades

SIM, pois gera informações que resultam nos 
cenários de desafio de custos e desafio de 
preços

SIM, pois faz a ponte entre o 
sistema de produção e 
comercial

SIM, pois transfere responsabilidade de 
obtenção de margem aos distribuidores 
a partir de um Factory Price mínimo 
referenciado em parâmetros de 
mercado que é base para as 
negociações internas de preços

Útil para avaliar o desempenho 
da subunidade

SIM, o resultado da unidade (posicionamento 
de custos com relação ao DV) será base para 
a decisão de alocação de produção entre as 
plantas e make or buy. Os resultados 
indicarão o nível de competitividade da planta

SIM, o objetivo da unidade é 
absorver todos os custos 
através do mark up, seguindo a 
revisão constante de metas de 
redução de custos definidas na 
atualização estratégica

SIM, o desempenho da Unidade e dos 
gerentes é medido pelo 
desenvolvimento das margens por 
produto, respaldadas no Factory Price

Motiva o esforço gerencial SIM pois pressiona a unidade por melhores 
resultados, exigindo custos abaixo da receita 
interna (DV), que está apoiada no preço de 
mercado ou no preço meta de longo prazo

SIM, através das metas anuais 
de redução de custo.

SIM, já que pressiona os distribuidores 
para obterem melhores preços e 
volumes com base em referências de 
mercado

Preserva a autonomia da 
subunidade

NÃO, pois a unidade não tem autonomia 
completa para decidir entre clientes internos e 
externos ou para que unidade comercial do 
grupo vai fornecer nem que DV vai utilizar 
(decisão centralizada).

NÃO, pois é apenas um 
intermediador do processo de 
faturamento.

NÃO, pois apesar de ter certa 
autonomia para alteração do factory 
price, não tem autonomia para decidir 
comprar de outras plantas internas 
(decisão centralizada) e não há 
fornecedores substitutos externos.

Outros fatores Diferença do DV com relação ao preço de 
mercado no curto prazo pode gerar 
incongruência temporária, com distorção da 
mensagem enviada ao sistema comercial.

Solução Dual serve para 
ajustar desvios temporários 
relacionados a variação 
cambial no DV, mas poderia 
ser mais utilizado para corrigir 
distorções de curto prazo 
inerentes ao modelo de 
melhoria contínua

Questão do desafio de preços pode se 
mostrar controversa, mas faz emergir 
discussões importantes que levam a 
conclusões sobre a viabilidade de 
determinados produtos

 
Fonte: Adaptado de Horngren et al. (2004, vol. 2, p.233) 

 

No quadro original criado pelos autores, foram incluídos os principais preços 

de transferência utilizados na Scania e feitas avaliações qualitativas baseadas nas 

informações obtidas nas entrevistas com os controllers das unidades e descritas nas 

seções anteriores sobre os preços de transferência em cada uma dessas unidades 

de negócio. 

As observações colocadas nessa seção, principalmente relacionadas a 

alguns cenários do desafio de preços e de mensagens de preço menores que 

valores de mercado enviadas a unidade de Vendas Brasil foram consideradas como 

fatores adicionais na análise, mas não de influência suficiente que resulte numa 

resposta negativa quanto a congruência entre as unidades. 

A questão da autonomia das unidades de negócio é o fator que chama mais 

a atenção, pois traz respostas negativas aos questionamentos de Horngren et al. 

(2004), que supostamente levariam a conclusões negativas com relação a 

efetividade dos preços de transferência em alcançar os principais objetivos do 

sistema de controle gerencial divisionalizado. 
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Mas uma resposta mais concreta com relação ao modelo deverá ser dada a 

luz da estratégia de diversificação da empresa, que será feita na próxima seção. 

  

 

4.2.6.2 Preços de Transferência e Estratégia organizacional 

 

Em linha com o objetivo a que se propõe a pesquisa, de avaliar como o 

preço de transferência é utilizado no contexto da estratégia organizacional das 

corporações divisionalizadas, cabe agora fazer um paralelo entre as características 

do posicionamento estratégico da Scania e seu sistema de preços de transferência. 

Conforme descrito na seção inicial do capítulo, o cenário em que se insere a 

Scania é de uma indústria intensiva em tecnologia em que investimentos vultosos de 

capital são necessários.  

Ao mesmo tempo, o segmento de veículos comerciais apresenta um 

ambiente de intensa competição, tanto sob o aspecto dos concorrentes diretos, 

quanto da cadeia de fornecedores e da rede de clientes, composta em sua maioria 

por grandes frotistas, com forte poder de barganha. 

Para fazer frente a esses desafios, as empresas montadoras de caminhões e 

ônibus precisam buscar ganhos com economias de escala e sinergias e manter um 

processo constante de revisão do core business que exige benchmark constante das 

condições da concorrência, dos fornecedores e clientes.   

Nesse contexto, a Scania adota uma estratégia de diversificação 

relacionada, onde o diferencial competitivo é a excelência na qualidade, expressa 

principalmente na robustez de seus motores e caixas de transmissão. O sistema 

modular de produção permite oferecer uma gama maior de opções aos clientes de 

uma forma eficiente, aproveitando sinergias entre os produtos. Os mesmos 

componentes são utilizados nas diversas aplicações dos caminhões e ônibus em 

diferentes mercados. 

Essa estratégia de diversificação relacionada aponta para uma estrutura 

organizacional divisionalizada, mas que requer um bom nível de integração entre as 

unidades de negócio, permitindo aproveitar as sinergias existentes, características 

de empresas de perfil colaborador, segundo a tipologia estratégica de Eccles (1983). 
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As unidades industriais e comerciais precisam estar bem alinhadas para garantir o 

fornecimento de opções que representem um diferencial frente a concorrência e ao 

mesmo tempo viabilizar um produto competitivo em termos de custo. 

O quadro 4.3 abaixo consolida as evidências apontadas durante o relato do 

estudo de caso que ratificam a classificação da Scania como empresa de perfil 

colaborador. 

 
Quadro 4.3 Classificação Estratégica da Scania segundo tipologia de Eccles 

Características Classificação SCANIA Evidência principal

Estratégia COLABORADORA Estratégia é definida mutuamente entre alta administração e 
unidades de negócio

Estrutura organizacional COLABORADORA Matricial, com responsabilidade perante a estrutura local e global

Sistemas de avaliação COLABORADORA
Indicadores de desempenho baseado num misto entre indices 
financeiros e não financeiros de controle de qualidade e 
produtividade

Processos de negociação COLABORADORA
Processo de revisão estratégica é definido através de uma 
discussão nos dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para 
cima

Métodos de avaliação da 
responsabilidade dos 
gerentes

COLABORADORA Sistema de avaliação de desempenho baseado em misto de 
indicadores da companhia e da unidade

Controle da alta 
administração COLABORADORA Modelo de pensamento prega o controle através dos processos

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base no quadro 2.1 das tipologias estratégicas de Eccles (1983) 

 

Empresas com estratégia de diversificação colaboradora, ainda segundo 

Eccles (1983), pregam um ambiente organizacional onde os conflitos são desejados. 

Esses conflitos visam gerar discussões inter divisionais, que levam a alta 

administração os desvios identificados nos processos e fazem emergir oportunidades 

de melhoria e algumas vezes indícios de que a estratégia deve ser revista.  

Nesse contexto, o autor sugere a aplicação de preços de transferência com 

base no mercado para empresas colaboradoras, que em condições de fornecimento 

interno mandatário, como também é o caso em empresas dessa tipologia, tendem a 

promover os conflitos necessários ao desenvolvimento dos processos. 

Muitas vezes, por exemplo, a similaridade do produto em que o preço de 

mercado foi baseado é questionada ou a própria metodologia de pesquisa desses 

preços, dando origem a um processo de discussão interno que deve gerar 

oportunidades de discussão e melhoria de produtividade. 

A questão do fornecimento interno mandatário desvenda a resposta para a 

questão em aberto da seção anterior. As respostas negativas as questões 
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relacionadas a autonomia das unidade de negócio no quadro 4.2 dos critérios de 

Hornegren at al. para avaliar as metodologias de preços de transferência, revelam-se 

coerentes considerando a estratégia de diversificação da Scania, que demanda um 

alto grau de integração entre as unidades. 

A figura 4.10 ilustra o desenho de um caminhão incluído na figura 2.2, que 

descreve o paralelo entre estratégia de diversificação e as metodologias de 

apreçamento interno. O desenho do caminhão faz uma referência ao posicionamento 

da Scania nesse gráfico, a partir de sua classificação como empresa de perfil 

colaboradora. 

 

Figura 4.10 Estratégia e preços de transferência na Scania 

(ênfase na inter-dependencia das unidades)
alta

baixa
baixa alta

(ênfase na independência das unidades)
DIVERSIFICAÇÃO

INTEGRAÇÃO VERTICAL

COMPETITIVA

Sem plítica de preços, livre 
negociação

Preço de mecado
Preço DUAL

custo mais 
margem

Preço de 
mercado

COLABORADORACOOPERATIVA

 custo total custo 
standard 

total

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na figura 2.3 (Eccles, 1983, p. 12) 

 

De fato, como se pode perceber na figura, as empresas de perfil colaborador 

podem usar, segundo o autor, desde uma precificação com base no custo mais 

margem, até uma baseada no mercado. 

O custo mais margem já dá as unidades, mesmo que numa dimensão menor 

que o preço de mercado, alguma idéia de independência e motivação para o espírito 

empreendedor, pois determina a divisão dos lucros entre as unidades, indicando 

divisão de responsabilidades também, se comparado, por exemplo, a empresas de 

estratégia cooperativa que usam preços com base no custo total. 
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Nesse sentido, as metodologias aplicadas na Scania para o DV e o Base 

Value mostram-se em linha com os conceitos de Eccles (1983), pois consideram 

justamente preços com base no Mercado ou no Custo Padrão mais margem. 

 Conforme mencionado durante na seção sobre o DV, o Custo padrão mais 

margem é, de fato, principalmente utilizado em situações em que os conflitos 

gerados pelos preços de mercado passam a prejudicar os processos, na visão da 

empresa.  

No fundo, a base do sistema de controle através dos preços de transferência 

na Scania, que é o mecanismo que gera os cenários de desafio de preços e desafio 

de custos, tem em sua essência a promoção da melhoria contínua através da 

geração de conflitos, o que finalmente denota um perfeito alinhamento com a teoria 

de Eccles. 

Por outro lado, na ponta do sistema de transferências internas, o Factory 

Price faturado a unidade de Vendas Brasil é num preço negociado, apesar de se 

basear em parâmetros de mercado, conforme já comentado. Nesse caso, analisando 

a figura 4.10, a Scania se classificaria como uma empresa muito mais competitiva, 

com unidades internas mais independentes e que não demandam ganhos de 

sinergia interna. 

No entanto, conforme já comentado no capítulo dois, existe entre alguns 

autores certa controvérsia nesse aspecto. 

Para Watson e Baumler (1975), ao contrário do que é defendida por Eccles, 

no caso de empresas colaboradoras, a administração dos conflitos internos inerentes 

a esse tipo de estratégia é mais bem equacionada através de metodologias de 

preços negociados. Segundo os autores, processos de negociação com a alta 

administração funcionando como um árbitro em casos extremos, é a melhor forma de 

obter soluções de melhoria que podem surgir dos desvios oriundos desses conflitos. 

Adler (1996) utiliza o modelo de Eccles para o desenvolvimento de sua teoria 

de três dimensões para definição das metodologias de apreçamento mais 

adequadas a estratégia das empresas, mas ajusta o modelo do autor para seguir a 

classificação defendida por Watson e Baumler no caso das empresas colaboradoras. 

O posicionamento da Scania pode ser observado no modelo de Adler na 

figura 4.11 abaixo, adaptada da figura original 2.4 do referencial teórico. Mais uma 

vez, o desenho do caminhão ilustra a classificação da empresa. 
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Figura 4.11 A dimensão estratégica dos preços de transferência de Adler na Scania 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base na figura 2.4 (Adler, 1992, p. 72) 

 

Analisando a figura, o mercado de veículos comerciais é um mercado 

maduro, já estabelecido no Brasil desde a década de 50, conforme descrito no 

cenário do estudo de caso, permitindo também com isso, uma maior facilidade para 

que se encontrem preços de mercado para produtos similares. 

Ao mesmo tempo, é um mercado intensivo em tecnologia, e nesse aspecto, 

avaliações diretas de fornecimento com base em preços da concorrência ou de 

fornecedores alternativos podem ser perigosas se levarem a decisões isoladas do 

contexto, com risco de transferir tecnologias a fornecedores, por exemplo, que lhes 

transforme em futuros concorrentes potenciais através do desenvolvimento vertical 

da cadeia de seus produtos.  

Essa situação seria mais comum numa empresa de perfil competitivo, em 

que as unidades têm autonomia nas decisões de fornecimento. No caso da Scania 

esse risco é mínimo, pois o perfil colaborador prevalece e as decisões de 



 136

fornecimento são concentradas na alta administração e tomadas com base num 

contexto de competitividade e negociação interdivisional ancorado no mecanismo de 

desafio de preços e desafio de custos.  

O power train, por exemplo, no caso da Scania, é considerado um ativo 

intelectual que se constitui uma competência central da empresa, de acordo com o 

conceito de Anthony e Govindarajan (2008), e sua produção não seria terceirizada 

com base numa análise simplista e isolada de preços de mercado. Isso somente 

poderia acontecer num contexto de revisão estratégica e análise de produtividade de 

longo prazo. 

Por fim, o perfil colaborador levaria a definição de preços negociados com a 

alternativa mais adequada de apreçamento.  

Isso acontece na Scania para o Factory Price, mas não é o caso do DV e do 

Base Value em que preços de mercado e custo padrão mais margem são usados. 

Portanto, no caso do modelo de Eccles, o DV e o Base Value se enquadram 

na classificação proposta, mas o Factory Price, por outro lado, não se mostra 

completamente alinhado. Já com relação ao modelo de Adler, que adotou uma 

classificação diferenciada para as empresas colaboradoras, tomando como 

premissas as idéias de Watson e Baumler, o Factory Price se mostra adequado, mas 

o DV e o Base Value não exatamente.   

Mais uma vez, a resposta para esse suposto dilema está no mecanismo de 

desafio de custos e desafios de preços, por várias vezes mencionado, e que é a 

base do modelo da Scania. 

Esse mecanismo promove, de fato, através da utilização de referências 

mercadológicas no caso do Factory price, o surgimento de questionamentos que dão 

origem a um processo de negociação entre as unidades de Vendas Industrial e 

Vendas Brasil, que permitirá no limite, a revisão de estratégias de mercado e 

produto. Ou seja, apesar da classificação como preço negociado, existem 

parâmetros de mercado atuando fortemente no processo. 

Ao mesmo tempo, o DV é decidido pela administração central com base em 

preços de mercado ou custo padrão mais margem baseados em metas de aumento 

de produtividade. No entanto, no limite, o desafio de custos ou de preços, deve gerar 

questionamentos quanto ao nível do DV que serão de alguma forma negociados 

entre as unidades de Produção e Logística e Vendas Industrial e a alta 

administração. Nesse caso, apesar da classificação como preço de mercado ou 
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custo padrão mais margem, existe um forte componente de negociação implícito no 

processo. 

Com tudo isso levado em consideração, conclui-se que a estratégia de 

diversificação relacionada da Scania, amparada num perfil estratégico colaborador, 

que visa atender às demandas de um mercado já estabelecido e de alta tecnologia e 

competitividade, mostra-se adequada ao modelo utilizado de preços de 

transferência, cujo principal aspecto é o mecanismo de desafio de preços e desafio 

de custos, que se apresenta como um processo de negociação amparado em 

parâmetros de benchmarking e metas de produtividade. 

 

 

4.2.6.3 Preços de Transferência sobre a ótica das Unidades de Negócio 
 

Os sistemas de controle são desenhados para que possam direcionar o 

comportamento dos gerentes que foram levados a tomar decisões devido ao 

processo de descentralização e divisionalização nas empresas modernas. Conforme 

descrito por Horngren et al. (2004, vol. 2, p.220) “(...) são um meio de agrupar e usar 

informações para auxiliar e coordenar as decisões de planejamento e controle no 

gerenciamento de uma organização e para direcionar o comportamento de gerentes 

e funcionários”. 

O relato do estudo de caso da Scania foi principalmente baseado nas 

informações obtidas nas áreas de controladoria das unidades de negócio, 

diretamente com os controllers ou através de documentos e sistemas corporativos. 

No entanto, tendo em mente que os sistemas de controle não são 

desenhados para a controladoria e sim para os gerentes operacionais que tomam as 

decisões, o que está em linha com o comentário de Horngren et al., procurou-se 

fazer um levantamento através de análise quantitativa, para capturar qual a visão 

desses gerentes operacionais das unidades de negócio com relação ao sistema de 

controle baseado nos preços de transferência. 

A população são 27 lideranças distribuídas entre os dois primeiros níveis 

gerenciais das unidades de negócio, que de acordo com os controllers das unidades, 

são aqueles que são diretamente afetados pelos preços de transferência. Em 

algumas unidades isso significa diretoria e gerencia executiva, em outras gerencia 
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executiva e gerencia, ou ainda em outras diretoria e gerencia, sem um nível 

intermediário. 

Na Unidade de Produção e Logística o segundo nível representa os gerentes 

de componentes, como o motor, a caixa de câmbio, as cabinas etc. Já nas outras 

unidades o nível mais baixo representa os gerentes de departamento, como venda 

de caminhões, e venda de ônibus, por exemplo. 

Foram enviados questionários fechados, compostos por 7 afirmações, que 

visavam obter o sentimento do nível gerencial quanto aos quatro parâmetros 

adotadas por Horngren et al. como os que definem a correta utilização dos preços de 

transferência em empresas divisionalizadas, demonstrados no quadro 4.2, 

juntamente com uma análise qualitativa do cenário na Scania. 

As respostas fechadas das afirmações dos questionários incluíam quatro 

alternativas do tipo concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente.  

Para a análise dos dados fez-se uso de estatística descritiva, com utilização 

de tabelas de freqüência.  

Obteve-se resposta de todas as 27 lideranças, entre os quais 7 diretores, 10 

gerentes executivos e 10 gerentes. Dentre esses 6 são da unidade de Produção e 

Logística, 6 de Vendas Industrial, 5 de Vendas Brasil, 3 da unidade corporativa e 7 

das áreas de serviços somadas. 

O quadro 4.4 abaixo relaciona as afirmações feitas nos questionários com os 

parâmetros de Horngren et al. 

 

Quadro 4.4 Perguntas dos questionários direcionadas aos parâmetros de Horngren et al. 
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Afirmação 1. O sistema de preços de transferência permite o 
alinhamento de objetivos entre as unidades descentralizadas e a 
empresa consolidada.

Afirmação 2. As unidades descentralizadas, ao buscarem melhor 
desempenho individual tendo como referência os preços de 
transferência, prejudicam o resultado global da companhia.

Útil para avaliar o desempenho da 
subunidade

Afirmação 3. O sistema de preços de transferência interno não 
influencia na avaliação de desempenho das unidades 
descentralizadas.

Afirmação 4. A metodologia de apreçamento interno motiva o 
esforço gerencial das unidades descentralizadas.

Afirmação 5. As unidades descentralizadas não têm influencia 
sobre os resultados apurados através dos preços de 
transferência internos.

Afirmação 6. As unidades descentralizadas têm autonomia para 
decidir preços e quantidades vendidas.

Afirmação 7. As decisões de fornecimento e valores de 
transferência são centralizadas na administração coorporativa.

Preserva a autonomia da subunidade

Motiva o esforço gerencial

AFIRMAÇÃOPARÂMETROS DE HORNEGREN et al.

Alcança a congruência dos objetivos entre 
as unidades

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

As respostas as afirmações 1 e 2, que avaliam a efetividade dos preços de 

transferência do ponto de vista da congruência entre as unidades e a alta 

administração encontram-se consolidadas na tabela 4.2 abaixo: 

 

Tabela 4.2 Congruência entre os objetivos das unidades segundo os gestores operacionais 

Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente

Afirmação 1. O sistema de preços de transferência permite o alinhamento 
de objetivos entre as unidades descentralizadas e a empresa consolidada. 52% 26% 15% 7%

Afirmação 2. As unidades descentralizadas, ao buscarem melhor 
desempenho individual tendo como referência os preços de transferência, 
prejudicam o resultado global da companhia.

7% 15% 41% 37%

Respostas
Afirmação

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Baseado nas respostas a primeira afirmação, 78% dos gestores concordam 

que o sistema de preços de transferência permite o alinhamento de objetivos entre 

as unidades e a alta administração, dos quais mais da metade diz concordar 

totalmente com a afirmação. 
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Ao mesmo tempo, os mesmos 78% dizem discordar da afirmação de que as 

unidades de negócio prejudicam o desempenho da corporação, e quase 40% dizem 

discordar totalmente da afirmação. 

Isso ratifica a conclusão derivada da primeira afirmação, de que na visão de 

ampla maioria dos gestores operacionais os preços de transferência promovem a 

congruência de objetivos entre as unidades de negócio e a alta administração. 

A tabela 4.3 traz a pergunta 3, que se refere utilidade dos preços de 

transferência para a avaliação de desempenho das unidades de negócio.  

 

Tabela 4.3 Utilidade dos preços de transferência para avaliação do desempenho das 

unidades de negócio segundo os gestores operacionais 

Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente

Afirmação 3. O sistema de preços de transferência interno não influencia na 
avaliação de desempenho das unidades descentralizadas. 4% 26% 30% 41%

Respostas
Afirmação

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Mais de 70% dos gestores discordam de que os preços de transferência não 

influenciam a avaliação de desempenho das unidades de negócio e apenas 4% 

concordam totalmente com essa afirmação, o que indica uma visão dos gerentes 

favorável ao sistema de controle sob o aspecto da avaliação de desempenho. 

Com relação a terceiro parâmetro de Horngreen et al., a motivação do 

esforço gerencial, a tabela 4.4 mostra uma coerência na resposta as afirmações 5 e 

6. Enquanto 86% dos gestores responderam concordar que o sistema de preços de 

transferência motiva o esforço gerencial, aproximadamente o mesmo percentual 

(85%) disseram discordar que as unidades de negócio não tem influência sobre os 

resultados apurados através dos preços de transferência. 

De fato, se as unidades podem influenciar nos resultados e os mesmos 

influenciam na avaliação de desempenho (resposta a afirmação 3), faz sentido que 

acreditem que o sistema motive o esforço gerencial.    
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Tabela 4.4 Capacidade dos preços de transferência em motivar o desempenho gerencial 

segundo os gestores operacionais 

Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente

Afirmação 4. A metodologia de apreçamento interno motiva o esforço 
gerencial das unidades descentralizadas. 33% 56% 11% 0%

Afirmação 5. As unidades descentralizadas não têm influencia sobre os 
resultados apurados através dos preços de transferência internos. 4% 11% 63% 22%

Respostas
Afirmação

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Já no que se refere a autonomia das unidades de negócio as respostas as 

afirmações 6 e 7 não se mostraram coerentes. 

Ao mesmo tempo em que 70% dos respondentes disseram concordar que as 

unidades de negócio têm autonomia nas decisões, o mesmo percentual respondeu 

que essas decisões se concentram na alta administração. 

 

Tabela 4.5 Autonomia das unidades de negócio para definir preços e fornecimento 

Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente

Afirmação 6. As unidades descentralizadas têm autonomia para decidir 
preços e quantidades vendidas. 7% 63% 22% 7%

Afirmação 7. As decisões de fornecimento e valores de transferência são 
centralizadas na administração coorporativa. 22% 48% 26% 4%

Respostas
Afirmação

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Apesar dos números semelhantes para respostas contraditórias, existe ainda 

uma indicação em favor da concentração das decisões na alta administração 

referente a distribuição diferenciada dos 70% entre concordo e concordo totalmente. 

Enquanto apenas 7% dos gestores dizem concordar totalmente que as unidades de 

negócio têm autonomia, mais de 20% concordam totalmente que essa autonomia se 

concentra na alta administração. 
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Ainda assim, as respostas indicam algum grau de indefinição por parte dos 

gestores com relação a autonomia para fixação de preços e definição de 

fornecimento. 

De fato, esse foi o único dos parâmetros que recebeu resposta negativa na 

análise qualitativa dos preços de transferência na Scania, o que no fundo deve ser 

esperado numa empresa de perfil colaborador. 

Por outro lado, entende-se também a indefinição quanto as respostas dos 

gestores, pois apesar desse tipo de decisão se concentrar na alta administração em 

empresas colaboradoras, ao mesmo tempo, essas decisões se originam de conflitos 

gerados nas unidades de negócio e de processos de discussão nos dois sentidos da 

organização, das unidades para a alta administração e da alta administração para as 

unidades. 

Ou seja, de alguma forma os gestores podem sentir que têm participação no 

processo, apesar de por outro lado reconhecerem que a alta administração quem 

decide. Ao mesmo tempo, os sentimentos podem ser diferenciados em cada uma 

das unidades, o que também pode trazer números menos conclusivos. 

Dessa forma, analisadas as respostas das 7 perguntas dos questionários, 

pode-se afirmar que, levando em consideração os parâmetros adotados por 

Horngreen et al., do ponto de vista dos gestores operacionais da Scania, os preços 

de transferência geram congruência de objetivos entre as unidades de negócio e alta 

administração, são úteis para avaliar o desempenho das subunidades e motivam o 

esforço gerencial. Já com relação a autonomia das unidades de negócio, identifica-

se controvérsias nas respostas das duas afirmações que avaliaram esse parâmetro. 

 Por outro lado, tanto nesse aspecto, quanto no retorno positivo com relação 

aos três primeiros parâmetros, o sentimento dos gestores demonstra estar alinhado 

com o diagnóstico feito do sistema de controle através das evidências encontradas 

nas entrevistas com os controllers das unidades e na pesquisa ao material 

disponibilizado na forma de relatórios e procedimentos internos da empresa durante 

essas entrevistas. 

 Finalmente, como a análise qualitativa das seções anteriores deu foco 

principal ao fluxo de faturamento dos veículos, que é composto pelos faturamentos 

internos através do DV, do Base Value e do Factory Price, é também feita a seguir 
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uma avaliação da sensibilidade dos números com relação as respostas dos gestores 

dessas unidades de serviços. 

A tabela 4.6 abaixa demonstra a diferença entre os percentuais obtidos 

incluindo as respostas dos gestores das unidades de serviços, subtraídos dos 

percentuais obtidos excluindo as respostas desses gestores. 

Para todas as respostas as diferenças são menores do que 15% e a média 

das diferenças em números absolutos é de 4%. 

Os números mostram que as respostas se alteram muito pouco, o que leva a 

conclusão que não há uma percepção diferenciada dos gestores de serviços com 

relação aos preços de transferência, se comparada a dos outros gestores da 

companhia e as análises feitas anteriormente na seção não foram de alguma forma 

distorcidas em função da presença de gestores das unidades de serviços. 

 

Tabela 4.6 Diferença entre percentuais obtidos com total da população e percentuais obtidos 

após exclusão dos gestores das unidades de serviços 

Concordo 
totalmente Concordo Discordo Discordo 

totalmente

Afirmação 1. O sistema de preços de transferência permite o alinhamento 
de objetivos entre as unidades descentralizadas e a empresa consolidada. 5% -3% -3% 2%

Afirmação 2. As unidades descentralizadas, ao buscarem melhor 
desempenho individual tendo como referência os preços de transferência, 
prejudicam o resultado global da companhia.

-4% -3% 0% 8%

Afirmação 3. O sistema de preços de transferência interno não influencia na 
avaliação de desempenho das unidades descentralizadas. 4% 2% -6% 0%

Afirmação 4. A metodologia de apreçamento interno motiva o esforço 
gerencial das unidades descentralizadas. -2% 3% -1% 0%

Afirmação 5. As unidades descentralizadas não têm influencia sobre os 
resultados apurados através dos preços de transferência internos. 4% 5% -8% -1%

Afirmação 6. As unidades descentralizadas têm autonomia para decidir 
preços e quantidades vendidas. 2% 10% -7% -4%

Afirmação 7. As decisões de fornecimento e valores de transferência são 
centralizadas na administração coorporativa. -7% -11% 14% 4%

Respostas
Afirmação

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Considerações Finais 
 

No momento de fazer as considerações finais do trabalho é importante que 

se retome o problema a que se propõe resolver. 

O que motivou a realização desse estudo é que a adoção de metodologias 

de preços de transferência inadequadas à estrutura organizacional e às estratégias 

definidas pelas organizações pode levá-las a tomar decisões gerenciais equivocadas 

que geram prejuízos financeiros. 

Nesse contexto a pesquisa busca como objetivo principal avaliar como o 

preço de transferência é utilizado como ferramenta de controle gerencial no contexto 

da estratégia organizacional das corporações divisionalizadas, buscando entender 

as conseqüências dos procedimentos adotados. Para tanto avalia o estudo de caso 

da Scania Latin América.   

Além disso, com o objetivo de direcionar a pesquisa, reduzindo os riscos de 

fuga da linha principal foram definidos dois objetivos específicos que derivam do 

objetivo principal: investigar como o sistema de preços de transferência é utilizado 

como ferramenta de controle gerencial; e avaliar que metodologias de mensuração 

de preços de transferência são utilizadas na empresa e se estão em linha com as 

melhores práticas apresentadas na literatura desenvolvida a respeito do tema. 

Primeiramente, constatou-se que a Scania adota uma estratégia de 

diversificação relacionada, conforme definida por Anthony e Govindarajan (2008), 

que é aquela em que a empresa atua em várias indústrias, mas em indústrias que 

apresentam relação e podem encontrar sinergias entre elas. Esse aspecto encontra 

evidências no sistema de produção modular da empresa, que permite oferecer uma 

gama de opções aos clientes com ganhos de sinergia e economias de escala. O 

power train, por exemplo, ativo intelectual da empresa, é usado tanto nos caminhões 

e ônibus em suas diversas aplicações, quanto nos motores industriais e marítimos.  

Percebe-se também um alinhamento com o conceito de Hill et. al. (1992) que 

afirmam que as empresas divisionalizadas são as que possuem as características 

mais adequadas para realizar estratégias de diversificação e diferenciam claramente 

as vantagens de estratégias alternativas de diversificação, apontando que os 
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benefícios da diversificação relacionada estão voltados para os ganhos com 

economias de escala e sinergias.      

Além disso, segundo Eccles (1983), para empresas como a Scania, que 

conforme mencionado trabalham com um nível alto de diversificação e desejam obter 

economias de escala através de estratégias de diversificação relacionada, arranjos 

organizacionais de empresas divisionalizadas com características colaboradoras são 

mais adequados.  

Foram encontrados nos processos da Scania, conforme descrito durante o 

relato do estudo de caso, várias características que confirmam a adoção de um perfil 

de empresa colaboradora, segundo os critérios de Eccles (1983), como a estrutura 

organizacional matricial, o processo mútuo de definição da estratégia entre as 

unidades de negócio e a alta administração, a utilização de indicadores de 

desempenho financeiros e não financeiros, um processo de negociação misto e um 

sistema de controle da alta administração baseado em processos. 

Ao mesmo tempo, os preços de transferência na Scania são classificados 

como preços de mercado ou baseados no custo padrão mais margem no caso do 

Delivery Value e do Base Value, ou como preços negociados no caso do Factory 

Price.  

No entanto, no caso do DV, apesar da classificação como preço de mercado 

ou custo padrão mais margem, existe um forte componente de negociação implícito 

no processo e no caso do Factory Price, apesar da classificação como preço 

negociado, parâmetros de mercado são as principais referências de preço. 

Esses preços de transferência são aplicados através do mecanismo que gera 

os cenários de desafio de custos e desafios de preços, explicado na seção 5.4.5.3.1 

sobre o DV, e é o alicerce do sistema de preços de transferência para avaliar o 

desempenho das unidades de negócio e promover o processo de melhoria contínua 

descrito da seção 5.2.2 sobre a filosofia e o modelo de pensamento. 

O diagnóstico de desafio de custos e desafio de preços cria uma 

oportunidade de discussão interdepartamental. O desafio de preços, por exemplo, 

pode ser inicialmente aceito, mas com o tempo questionado pela área comercial, que 

então voltará a colocar em dúvidas o DV, e desse modo, a decisão pode ser 

reavaliada, ou em determinadas condições, conclusões mais radicais podem 

inclusive apontar pela descontinuidade do produto ou revisão da estratégia de 
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mercado. No fundo, o objetivo do sistema é criar o conflito que possibilite levantar 

questões que desafiem os processos e permitam no limite rever as estratégias.  

Esse gerenciamento através do conflito é uma das características básicas 

das empresas de perfil colaborador como a Scania, o que remete a resposta para o 

primeiro objetivo específico do trabalho.  

O mecanismo de desafio de preços e desafio de custos é maneira como a 

Scania utiliza os preços de transferência como ferramenta de controle baseada em 

sua estratégia de diversificação de empresa colaboradora. 

De acordo com a literatura sobre o tema, para empresas desse perfil, as 

metodologias de preços de transferência mais adequados, dependendo da linha 

adotada, varia entre preços negociados (Watson e Baumler (1975); Adler (1996)), 

considerando que são o melhor meio para administrar um cenário interno de 

conflitos, ou preços com referência no mercado (Eccles (1983)), baseado no 

princípio que não havendo autonomia de fornecimento, permitem gerar um ambiente 

de conflito que faz emergir o processo de melhoria. 

Como, conforme comentado, as metodologias aplicadas na Scania ou usam 

preços de mercado que geram um processo de negociação (DV e Base Value) ou 

usam preços negociados que são amparados em referências mercadológicas 

(Factory Price), pode-se concluir, com relação ao segundo objetivo específico 

proposto pela pesquisa, que as metodologias encontradas na empresa estão 

alinhadas com a literatura a respeito do tema, considerando seu perfil estratégico. 

Com isso cumpridos os dois objetivos específicos, como conseqüência, 

pode-se consolidar uma resposta para o objetivo principal da pesquisa.  

A Scania utiliza os preços de transferência como ferramenta de controle 

gerencial através do mecanismo de desafio de preços e desafio de custos, que está 

amparado num processo de negociação interno baseado em parâmetros de 

benchmarking e metas de produtividade, alinhado a estratégia de diversificação 

relacionada de perfil colaborador da empresa, que visa atender às demandas de um 

mercado já estabelecido e de alta tecnologia e competitividade. 

Finalmente, corroborando a isso, analisadas as respostas das 7 perguntas 

dos questionários fechados recebidas dos gestores operacionais das unidades de 

negócio, pode-se afirmar que, levando em consideração os parâmetros adotados por 

Horngreen et al., do ponto de vista desses gestores, os preços de transferência 

geram congruência de objetivos entre as unidades de negócio e alta administração, 



 147

são úteis para avaliar o desempenho das subunidades e motivam o esforço 

gerencial. Já com relação a autonomia das unidades de negócio, identifica-se 

controvérsias nas respostas das duas afirmações que avaliaram esse parâmetro. 

 Por outro lado, tanto nesse aspecto da autonomia, quanto no retorno positivo 

com relação aos três primeiros parâmetros, o sentimento dos gestores demonstra 

estar alinhado com o diagnóstico feito do sistema de controle através das evidências 

encontradas nas entrevistas com os controllers das unidades e na pesquisa ao 

material disponibilizado na forma de relatórios e procedimentos internos da empresa 

durante essas entrevistas e que levaram as respostas das questões de pesquisa. 

Isso permitiu alinhar as duas perspectivas, dos controllers, idealizadores do 

sistema, que o implementaram e viabilizam seu funcionamento, e dos gestores das 

unidades, para quem o sistema foi efetivamente produzido, e tem o desempenho 

medido pelos resultados dele gerados. 

 

 
Sugestões de trabalhos futuros e limitações 
 
O resultado da pesquisa trouxe uma contribuição adicional à solução do 

problema proposto, mas não teve a pretensão de esgotá-lo e nem poderia dado seu 

alto grau de subjetividade e abrangência.  

Sobre esse aspecto, é importante enfatizar que alguns temas relacionados ao 

assunto não foram objeto de maior aprofundamento. Entre os mais relevantes estão: 

 

• Questões legais e fiscais que envolvem a determinação do preço de 

transferência, principalmente quando ocorrem entre unidades situadas em 

países distintos. 

• Relacionamento dos preços de transferência com outras ferramentas 

gerenciais como sistemas orçamentários, metodologias de custeio, 

indicadores de desempenho entre outros. Não foi o objetivo da pesquisa 

descrever a caixa de ferramentas completa da empresa, nem mesmo explorar 

a literatura a respeito de cada uma. 

• Sistemas de avaliação de desempenho, que implicam a discussão a 

respeito de teorias sobre o processo motivacional dos gerentes e 
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departamentos, envolvendo questões comportamentais e aplicação mais 

profunda dos conceitos da teoria da agencia.  

• Metodologias sobre a utilização de indicadores de desempenho, que 

passam pela avaliação entre as melhores práticas entre indicadores 

financeiros, não financeiros, sistemas de Scorecard, entre outros. 

• Extensa literatura relacionada às teorias sobre estratégia corporativa, 

que não estejam estritamente relacionadas às questões mais específicas 

voltadas as organizações divisionalizadas. 

 

Ao mesmo tempo, não há restrições para que a mesma metodologia utilizada 

na pesquisa possa ser implementada para avaliação de outras empresas. Para isso, 

devem ser observadas as características específicas de cada entidade com relação 

às condições em que se inserem no cenário local e global, os mercados em que 

atua, concorrentes, regiões, clientes e estratégia organizacional. 

Além disso, outros aspectos que podem ser objeto de estudos futuros 

chamaram a atenção do pesquisador durante a elaboração do trabalho de pesquisa 

e são abaixo citados: 

 

• Estudar uma amostra de grandes empresas descentralizadas brasileiras 

para avaliar a relação existente entre estratégia e metodologia de 

apreçamento de transferências, testando a coerência dos sistemas de gestão 

com o que se encontra na literatura sobre o tema. 

• Avaliar a relação de causa e efeito entre os sistemas de preços de 

transferência e os conflitos organizacionais, possivelmente através de estudo 

de caso que permita explorar todo o contexto. 

• Estudar a coincidência entre crescimento das empresas e adoção de 

estruturas descentralizadas e sistemas de apreçamento interno num universo 

de setores da indústria brasileira em expansão.  

• Avaliar a correlação entre reavaliação organizacional e a existência de 

sistemas descentralizados com ferramenta de preços de transferência. A 

existência desses sistemas gera melhor informação para avaliação do tipo 

“make or buy” e revisões do core business das empresas? 
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• Estudar que tipo de outras ferramentas gerenciais encontra-se com mais 

freqüência em organizações que utilizam a ferramenta de apreçamento 

interno e qual a diferença comparada com as que não usam ou qual a 

diferença das ferramentas comparando empresas que usam diferentes tipos 

de metodologia de apreçamento.  
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ANEXO A - Respostas obtidas na entrevista com o Controller de Produção e 
Logística. 

 

1) Como funciona a estrutura organizacional da empresa?  

A estrutura é bastante descentralizada. A idéia é que as decisões sejam 

tomadas por pessoas que conhecem os processos. Na área de produção é muito 

importante que os controllers estejam junto das fábricas e entendam muito bem o 

processo fabril. 

O controller de Produção e Logística tem responsabilidade funcional perante o 

CFO local, mas de fato seu chefe é oficialmente o vice-presidente da área de 

Produção e Logística.  

Existem muitas questões fiscais locais que devem ser reportadas para o CFO, 

além disso, ele é responsável por consolidar os resultados locais. Por outro lado, o 

resultado da área de Produção e Logística é também consolidado na Europa, 

juntamente com os resultados de todas as outras plantas do mundo.  

De fato a estrutura é matricial e há responsabilidades funcionais locais, mas 

também perante a organização de produção mundial, que funciona como uma 

empresa independente.  

No Brasil o controller de produção e logística também tem responsabilidades 

pelas áreas de Compras e Pesquisa e Desenvolvimento, apesar dos resultados 

dessas áreas serem avaliados separadamente.  

 

2) Quais os principais objetivos do sistema de controle gerencial 
divisionalizado da empresa através das unidades de negócio? 

O principal objetivo é identificar onde a empresa é mais ou menos eficiente e 

promover processos de melhoria. O sistema deve ter sucesso em apontar os pontos 

fortes e fracos e onde a empresa tem vantagem ou desvantagem frente à 

concorrência. Em alguns casos isso pode significar que alguns componentes da 

produção podem ser comprados prontos e não mais produzidos internamente, ou 

mesmo pode-se decidir internalizar a produção de algum componente. 
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Além disso, funciona também como um sistema de benchmaking interno. O 

desempenho das plantas no Brasil e na Europa é comparado no nível de produtos 

completos (caminhões e ônibus) e de componentes ou fábricas (motores, eixos, 

cabinas, chassis) e muitas vezes até no nível de variantes (opcional do produto), 

como um ar condicionado ou um sistema de freios do caminhão, por exemplo. 

Isso é possível devido ao conceito de produção global. Os produtos são 

produzidos em qualquer uma das plantas do mundo, independente do mercado que 

serão comercializados. O nível de produtividade e custo de cada planta é o fator 

decisivo para alocação da carteira de pedidos para produção. Além disso, cria 

grande flexibilidade que permite lidar melhor com as incertezas das flutuações de 

demanda da indústria do transporte, garantindo através da alocação de capacidade 

entre as plantas o atendimento a demanda de mercado de forma mais eficiente. 

 

3) Como funciona o sistema de gerenciamento da unidade de negócio pela 
administração central da empresa? 

Todo ano é feita uma reunião estratégica, quando acontece o processo de 

revisão estratégica e são definidos os objetivos para o ano para as unidades de 

Produção & Logística. Essa reunião em que participam os gerentes das unidades 

locais e os principais executivos mundiais (conselho da unidade) resulta num 

documento chamado “Revisão estratégica” que é distribuído até os níveis gerenciais 

mais baixos.  

Os resultados da unidade são acompanhados através de indicadores de 

desempenho, que incluem desde os custos e margens do produto até indicadores de 

produtividade como veículos por empregado, qualidade do produto em termos de 

peças faltantes, entre outros. 

O acompanhamento desses resultados acontece mensalmente. Cada 

indicador é comparado com um objetivo definido no processo de revisão estratégica 

e com a projeção.  

O processo de projeção acontece trimestralmente, quando se projetam os 

próximos doze meses. É um processo rolante onde se eliminam sempre três meses 

e incluem-se mais três. 
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Os resultados do Brasil são avaliados individualmente e depois comparados 

com os da Europa e também avaliados de forma consolidada. 

Através desses resultados podem ser tomadas decisões de fornecimento 

entre as plantas e até externos. Essas decisões devem estar alinhadas a um plano 

de melhoria definidos através de objetivos para cada um dos indicadores e para os 

preços internos. 

Os objetivos dos gerentes e seu bônus financeiro anual estão baseados no 

desempenho dos indicadores da unidade, financeiros e não financeiros.  

 

4) Qual o grau de autonomia dado aos gerentes das unidades para definição 
dos preços internos e possibilidades de fornecimento interno ou externo? 

Os preços são revisados anualmente no processo de Revisão Estratégica e 

os Diretores das Unidades de Produção e Logística têm a oportunidade de participar 

da discussão, assim como da definição de todas as outras metas para a unidade. 

Decisões de fornecimento são tomadas em conjunto entre a unidade e a 

administração central, mas devem ser aprovadas num comitê. A unidade pode 

sugerir comprar um componente pronto ao invés de produzi-lo internamente ou vice-

versa, com o objetivo de se tornar mais competitiva. Já decisões de fornecimento 

para clientes externos são normalmente tomadas pela alta administração. 

 

5) Como os preços de transferências são utilizados como ferramenta de 
controle gerencial e avaliação do desempenho da unidade de negócio? 

O preço interno da unidade de Produção & Logística tem o objetivo de 

desafiar os custos de produção. Como esses preços estão balizados em parâmetros 

mercadológicos (benchmarking), ou muitas vezes num custo mais margem que inclui 

metas de redução de custo de longo prazo, acaba pressionando processos 

ineficientes a reduzirem custos. O objetivo é sempre desafiar os processos. O 

Delivery Value, nome dado ao preço interno deve sempre ser reduzido, fazendo com 

que a unidade de Produção e Logística seja pressionada a reduzir custos. 
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6) Como ocorre o processo de definição e revisão do preço de transferência na 
sua divisão? Que metodologia de preços é utilizada? 

O apreçamento dos produtos acontece no nível de variante. O Delivery Value 

de um sistema de freios e do ar condicionado (variantes), por exemplo, são 

calculados. A soma dos Delivery Values dessas variantes, somado ao de outras 

incluídas nos chassis completos compõe o Delivery Value dos mesmos. O mesmo 

acontece com o motor e a cabine, eixos e caixas de câmbio. Finalmente o Delivery 

value desses grandes componentes vão compor o Delivery Value do caminhão ou 

ônibus. 

Os preços são revisados anualmente durante o processo de Revisão 

Estratégica da Unidade.  

Essa revisão sempre acontece primeiramente com base em parâmetros 

mercadológicos, através de um preço da concorrência, ou de um fornecedor 

alternativo, por exemplo.  

No caso em que não há um preço de mercado disponível, como é o caso de 

produtos específicos, são discutidas metas de redução de custo que deverão ser 

aplicadas aos preços. Se o objetivo é, por exemplo, reduzir os custos em 5%, deve 

aplicar-se uma redução de preços correspondente a esse objetivo.  

No entanto, como muitas vezes não é clara a definição de um preço 

referencial de mercado, isso gera muitas discussões internas. Em função disso, 

algumas vezes, quando a referencia de mercado não é tão clara, a discussão interna 

acaba levando a uma definição de meta com base no custo mais margem. 

Além disso, os preços são globais. A mesma variante, componente ou produto 

transferida da área de produção e Logística para a área corporativa no Brasil ou na 

Europa tem o mesmo preço de transferência (Delivery Value). Isso permite a 

comparação de desempenho das unidades mencionada anteriormente. Por outro 

lado, da margem a inúmeras discussões. Que preço deve ser considerado, o da 

Europa ou do Brasil? Ou uma média? Atualmente o preço da Europa é considerado. 
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ANEXO B - Respostas obtidas na entrevista com o Controller de Vendas 
Industriais 

 

1) Como funciona a estrutura organizacional da empresa?  

A estrutura organizacional funciona de forma matricial. Na área de Vendas 

Industrial, de fato, como a consolidação dos relatórios também acontece na Europa, 

apesar de haver um vice-presidente local de Vendas Industrial existe uma 

responsabilidade grande para com a área de Vendas Industrial na Europa. Cada 

gerente da hierarquia mais baixa tem seu “chefe” correspondente na Europa, que 

realiza a mesma função. Um gerente trata o mercado de caminhões, outro o de 

ônibus, por exemplo, tendo a mesma estrutura no Brasil e na Europa. 

  

2) Quais os principais objetivos do sistema de controle gerencial 
divisionalizado da empresa através das unidades de negócio? 

O principal objetivo é de distinguir os resultados obtidos pelas áreas 

comerciais e industriais. Através desse sistema é possível exercer uma pressão nas 

duas pontas dos processos, desafiando custos na área de Produção e desafiando 

preços nas áreas Comerciais. A unidade de Vendas Industrial está no meio desse 

processo entre as áreas de produção e comerciais, tendo a função de utilizar preços 

de mercado da concorrência para pressionar as áreas comerciais por mais vendas, e 

ao mesmo tempo avaliar os impulsos obtidos das áreas de produção através do 

Base Value. 

Tendo esse dois parâmetros como referência, define-se a estratégia de 

mercado. Que produtos devem ser vendidos, para que mercados e clientes e com 

que margem.   

 

3) Como funciona o sistema de gerenciamento da unidade de negócio pela 
administração central da empresa? 

Os resultados da unidade são acompanhados mensalmente.  Trimestralmente 

são realizadas projeções que têm base de doze meses rolantes. Os objetivos 

estratégicos são revisados anualmente. 
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Os principais indicadores são as margens e volume de vendas por produto e 

por mercado. 

O desempenho da unidade assim como parte da remuneração dos seus 

gerentes é medida por seu lucro que é influenciado pela melhoria desses indicadores 

de margem e volume de vendas.  

Além disso, como a base de custo para a área de Vendas Industrial no Brasil 

e na Europa e a mesma, a ferramenta serve para alocação de vendas. Em cenários 

em que a capacidade produtiva está completamente tomada, como aconteceu 

durante o final da década de 2000, mercados com melhores margens serão 

favorecidos com maior volume alocado. 

 

4) Qual o grau de autonomia dado aos gerentes das unidades para definição 
dos preços internos e possibilidades de fornecimento interno ou externo? 

A autonomia para definição do Factory Price existe. Dependendo do momento 

do mercado e produto (produto novo, produto potencial, produto maduro) mais 

margens podem ser alocadas.  

No entanto, ao mesmo tempo, um aumento de preços, por exemplo, passa 

por um processo de negociação com a área comercial no Brasil. Na última revisão de 

preços foi proposto um aumento de 3% em função da necessidade de aproveitar a 

oportunidade do mercado aquecido para os produtos. A área comercial, no entanto, 

argumentou em contrário tendo por base mensagens de longo prazo na carteira de 

pedidos que já indicavam uma possível pressão por preços dos clientes. No final o 

aumento foi reduzido para 1,5%. 

Da mesma forma, no que se refere ao fornecimento, pode-se dizer que existe 

autonomia para a escolha dos mercados. Cabe a área de Vendas Comercial a 

alocação da produção entre os mercados Latino Americanos, e nesse sentido, como 

conseqüência, quanto se destina ao mercado brasileiro. Essa alocação é feita 

dependendo de uma análise de margens e estratégia de vendas de longo prazo para 

cada mercado e produto. 
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5) Como os preços de transferências são utilizados como ferramenta de 
controle gerencial e avaliação do desempenho da unidade de negócio? 

O Factory Price, preço de transferência da unidade de Vendas Industrial para 

as Unidades Comerciais da América Latina, incluindo a área de Vendas Brasil, tem a 

função de desafiar preços na unidade comercial, colocando pressão para que a 

unidade Comercial Brasil possa vender ao maior preço possível os volumes definidos 

no plano de vendas. 

Mas a unidade de Vendas Industrial, além de ter como base os parâmetros 

dos preços de mercado da concorrência, também recebe as mensagens das 

unidades de produção através do Base Value. 

Existem casos em que situações de desafios de preços acontecem na medida 

que o Factory Price não é suficiente para cobrir os custos embutidos no Base Value.  

Podem ser situações de mercado efetivamente, como acontece ainda com os 

ônibus urbanos da empresa.  

A empresa produz basicamente veículos comerciais pesados e toda a 

estrutura do produto está baseada nesse conceito, ou seja, o core da empresa são 

motores e caixas de transmissão de alta potência e através desses componentes 

que ganha sinergia num sistema de diversificação relacionada.  

Por outro lado, no que se refere aos ônibus urbanos, fica complicado competir 

com produtos com perfil mais leve e como conseqüência, com preços mais baixos. 

Isso resultava em margens negativas na área de Vendas Industrial. Foi então 

decidido dar foco diferenciado para esses ônibus, que permitiu uma re alocação com 

relação à concorrência. 

Mas podem acontecer casos de margem negativa em que o próprio Delivery 

Value é questionado pela área de Vendas Industrial, gerando uma discussão interna 

quanto ao fluxo de preços, que vai resultar em revisão do Delivery Value, 

redirecionando a pressão para a área de Produção, ou em aumento do esforço de 

vendas, ou em revisão da estratégia e re posicionamento do produto, ou mesmo em 

descontinuidade do mesmo. 
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6) Como ocorre o processo de definição e revisão do preço de transferência na 
sua divisão? Que metodologia de preços é utilizada? 

No caso do Factory Price o processo de revisão acontece a cada três meses, 

quando as condições de mercado são reavaliadas. Os preços são inteiramente 

baseados no mercado, principalmente os preços da concorrência. Ajustes podem ser 

feitos a esses preços dependendo da capacidade competitiva em cada produto. 

Alguns produtos permitem Premium Price, outros podem ser subsidiados. 

Ao mesmo tempo, existe um processo natural de negociação com a área 

Comercial Brasil, que tem a oportunidade de colocar seus argumentos na mesa, com 

base nos sinais obtidos dos clientes. 

Essa negociação pode ser tanto dos valores de revisão da lista de preços, 

conforme comentado sobre o caso da negociação ocorrida em torno do valor de 3% 

que resultou num aumento de 1,5% apenas, como da lista atual vigente. Nesse 

último caso, existe um processo formal de negociação interna chamado de Special 

Deal. A unidade de Vendas Brasil, em casos de vendas específicas, que envolvem 

ou um grande volume de veículos, ou clientes ou produtos considerados 

estratégicos, pode solicitar um desconto sobre a lista de preços. Haverá uma 

discussão interna entre as áreas, e o desconto pode ser aceito totalmente, em parte 

ou negado pela unidade de Vendas Industrial. No caso de não haver um acordo, o 

processo pode ser levado a alta administração local. 
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ANEXO C - Respostas obtidas na entrevista com o Controller Corporativo 

 

1) Como funciona a estrutura organizacional da empresa?  

 A estrutura é bastante descentralizada. O controller deve estar onde está o 

custo. 

 Ainda se mantém uma consolidação local para efeitos fiscais e de tesouraria, 

que é feita pela área corporativa, mas o foco da empresa é na consolidação via 

unidade de negócio.  

 A estrutura trabalha no fundo de forma bem matricial, onde as 

responsabilidades muitas vezes se confundem. Mas isso gera discussões 

importantes que acabam apontando para oportunidades de melhoria. 

  

2) Quais os principais objetivos do sistema de controle gerencial 
divisionalizado da empresa através das unidades de negócio? 

 Os mercados são muito diferenciados, pois a empresa trabalha em todas as 

partes do mundo, desde a América Latina, Europa até Ásia. Além disso, as 

tecnologias são bastante complexas e os processos produtivos também. 

 Com o aumento da concorrência e a necessidade de ser cada vez mais 

eficiente, havia a necessidade de melhorar o processo de administração dos 

processos atuando de forma mais local.  

 Tem sido uma oportunidade, com a implantação do sistema divisionalizado 

desde o final da década de 90 na Europa e 2002 no Brasil, de se fazer uma 

constante revisão estratégica do core business.  

 Desde a implantação algumas decisões importantes foram tomadas: passou-

se a produzir longarinas para fornecedores externos na Europa; a produção para 

mercados Asiáticos e da Europa Leste, que era realizada na Europa, foi transferida 

para o Brasil; algumas plantas de produção na Europa foram desativadas; 

componentes produzidos anteriormente na Argentina passaram a sê-lo no Brasil. 
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3) Como funciona o sistema de gerenciamento da unidade de negócio pela 
administração central da empresa? 

 Os custos corporativos são controlados mensalmente. Além disso, 

anualmente são definidas metas de redução de custos para cada uma das diversas 

áreas corporativas. A cada trimestre é também realizado o processo de projeção 

trimestral quando os doze próximos meses são projetados num sistema rolante.  

 A análise dos custos e a correspondente definição de metas de redução 

durante o processo anual de Revisão estratégica culminam na definição de um Mark 

Up que será aplicado sobre o Delivery Value para que seja composto o Base Value, 

preço a ser faturado para a área de Vendas Industrial. 

 Os gerentes da unidade são cobrados e tem sua remuneração variável 

atrelada principalmente ao processo de redução do mark up, mas também aos 

resultados globais da companhia. 

 

4) Qual o grau de autonomia dado aos gerentes das unidades para definição 
dos preços internos e possibilidades de fornecimento interno ou externo? 

 A área corporativa tem um papel “secundário” quando se fala de definição de 

fornecimento. A função da unidade é garantir a lucratividade industrial através da 

absorção dos custos coorporativos. 

 O mark up atua nesse sentido. Mas ainda assim não existe autonomia total da 

área corporativa na determinação do mark up. Durante a Revisão Estratégica, esse 

mark up é também negociado com a área de Vendas Industrial, que tem o direito de 

questionar, por exemplo, aumento de preços. Os comitês centrais devem então 

arbitrar a discussão. Mas o processo de melhoria contínua, base dos princípios de 

trabalho da empresa, não dão muita margem para aumentos de custo, pelo contrário, 

pressionam para reduções constantes.   

 

5) Como os preços de transferências são utilizados como ferramenta de 
controle gerencial e avaliação do desempenho da unidade de negócio? 

 O Base Value funciona pressionando o sistema comercial, dando indicativos 

do nível de custos da empresa, para que as margens na ponta do cliente final 
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possam garantir a lucratividade. É um processo constante de desafiar preços, para 

sabermos até que nível de preços se pode chegar com os clientes finais de nossos 

produtos, ou se determinados produtos são em última instância rentáveis ou a 

estratégia de mercado deve ser revista ou até devem ser descontinuados. 

 

6) Como ocorre o processo de definição e revisão do preço de transferência na 
sua divisão? Que metodologia de preços é utilizada? 

 O processo de revisão ocorre anualmente nas Revisões Estratégicas, quando 

é avaliado o desenvolvimento dos custos, é feita uma discussão com a área de 

Vendas Industriais e através de metas de eficiência é definido o Mark up que 

resultará no Base Value. 

 Assim como nas outras unidades, o mark up é um percentual global, o mesmo 

para o Brasil e para a Europa, o que também gera discussões intensas sobre o 

processo. Atualmente esse mark up está sendo calculado com base nos custos 

consolidados mundiais. 

 Se grandes flutuações cambiais, por exemplo, acontecem durante o ano, o 

mark up pode ser alterado para mandar mensagens corretas de curto prazo para a 

unidade de Vendas Industrial, mesmo não tendo sido feita uma revisão do Delivery 

Value (ocorre anualmente apenas) que compões a maior parte do valor do Base 

Value. 
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ANEXO D - Respostas obtidas na entrevista com o Controller da Tesouraria 

 

1) Como funciona a estrutura organizacional da empresa?  

 A estrutura organizacional é divisionalizada e as decisões são bastante 

descentralizadas para as unidades de negócio.  

 A unidade de Tesouraria responde diretamente para o CFO no Brasil, mas 

também tem seus resultados consolidados na Tesouraria na Europa. 

 Do ponto de vista das unidades de negócio no Brasil, a Tesouraria atua como 

um banco interno, fornecendo recursos de investimento e capital de giro para as 

unidades e remunerando-as pelo excedente de caixa de suas operações. 

 Considerando o aspecto corporativo é responsável pelas políticas de 

Tesouraria de forma consolidada, centralizando as operações com o mercado, 

definições de remessas a matriz e avaliação de riscos financeiros.  

 

2) Quais os principais objetivos do sistema de controle gerencial 
divisionalizado da empresa através das unidades de negócio? 

 Avaliar os resultados de forma segmentada. Do ponto de vista da tesouraria, 

cumpre o papel de alocar os custos financeiros da operação de forma correta entre 

as unidades através de preços internos dos recursos financeiros. 

 

3) Como funciona o sistema de gerenciamento da unidade de negócio pela 
administração central da empresa? 

 A unidade de negócio é medida pelo seu lucro, que corresponde a somatória 

das receitas e custos financeiros internos subtraídos das receitas e custos 

financeiros com entidades externas e os custos administrativos da Unidade de 

Tesouraria. 

 Os gerentes são recompensados por esses resultados, mas em grande parte 

também pelos resultados corporativos locais, já que tem bastante influência nos 

mesmos. 
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4) Qual o grau de autonomia dado aos gerentes das unidades para definição 
dos preços internos e possibilidades de fornecimento interno ou externo? 

 A unidade de Tesouraria, em conjunto com a Tesouraria da Europa quem 

define os preços dos recursos internos. 

  

5) Como os preços de transferências são utilizados como ferramenta de 
controle gerencial e avaliação do desempenho da unidade de negócio? 

 Todas as unidades de negócio e de serviços são cobradas pela utilização de 

recursos financeiros da Tesouraria. Com isso, faz parte dos custos dessas unidades 

a remuneração pelo financiamento de seus ativos. 

 

6) Como ocorre o processo de definição e revisão do preço de transferência na 
sua divisão? Que metodologia de preços é utilizada? 

 O preço de transferência dos recursos financeiros as unidades de negócio é 

baseado no custo médio ponderado de oportunidade do capital global da empresa. O 

mesmo valor é considerado no Brasil e na Europa, proporcionando também 

parâmetros similares para avaliação de eficiência entre as unidades correlatas no 

Brasil e na Europa. 
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ANEXO E - Respostas obtidas na entrevista com o Controller Corporativo, 
Project Leader da implantação de preços internos nas áreas de Serviços, sobre 
os preços de transferência nas áreas de serviços 

 

1) Como funciona a estrutura organizacional da empresa?  

 A empresa trabalha bastante descentralizada e segmentada em divisões. 

Todos os serviços de suporte necessários ao desenvolvimento das atividades 

principais da empresa são administrados separadamente como se fossem 

fornecedores externos.  

 Esses serviços são faturados internamente para as áreas de negócios 

(unidades que transacionam os produtos da empresa). 

 São quatro as unidades consideradas de serviços internos. Recursos 

Humanos, Manutenção, Real State e Sistemas de Informação. 

 A área de Recursos Humanos realiza algumas atividades como o controle da 

folha de pagamento, por exemplo, que não culminam em venda interna, pois 

representariam um simples rateio de custos. Nesses casos, os custos são 

considerados corporativos e absorvidos no Mark Up da área corporativa. 

 A unidade de Real State é responsável pelo controle de todas as áreas físicas 

da companhia e cobra um aluguel das áreas que as utilizam. 

 A unidade de Manutenção realiza serviços de manutenção de máquinas 

produtivas para a unidade de Produção e Logística e manutenção das áreas 

administrativas para a unidade de Real State que inclui no aluguel os preços desses 

serviços. 

 A área de sistemas vende serviços de manutenção e desenvolvimento de 

sistemas de informática, além disso, centraliza a aquisição de todo equipamento de 

informática. 

 Todas essas áreas de serviços trabalham com os mesmos conceitos das 

áreas de serviços na Europa, permitindo comparativos de produtividade entre elas, 

além das consolidação dos resultados de cada área globalmente. 
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2) Quais os principais objetivos do sistema de controle gerencial 
divisionalizado da empresa através das unidades de negócio? 

 Do ponto de vista de serviços, o objetivo principal é separar os serviços de 

suporte do negócio principal da empresa. Com isso permite avaliar seus custos sob 

uma perspectiva mais estratégica, considerando-os como fornecedores externos e 

realizando benchmark com o mercado, para que possa garantir eficiência de custos. 

 Os gerentes que administram essas áreas de serviço têm condições de se 

especializar no que estão fazendo, buscando sempre a excelência. Ao mesmo 

tempo, os compradores dos serviços podem fiscalizar se os serviços têm nível de 

qualidade e preços adequados ao mercado. 

 

3) Como funciona o sistema de gerenciamento da unidade de negócio pela 
administração central da empresa? 

 Com exceção da Unidade de Recursos Humanos, todas as outras unidades 

de serviços vendem a totalidade dos seus serviços.  

 As unidades de serviços são gerenciadas pelo seu lucro pela alta 

administração e pela qualidade nos serviços fornecidos, cujo termômetro são os 

próprios clientes internos. 

 Os preços dos serviços internos são revisados anualmente durante o 

processo de revisão estratégica da área. Além disso, os resultados são 

acompanhados mensalmente e a cada três meses é feita uma projeção rolante de 

doze meses. 

 

4) Qual o grau de autonomia dado aos gerentes das unidades para definição 
dos preços internos e possibilidades de fornecimento interno ou externo? 

 A escolha pela contratação de serviços externos pelas áreas de negócio é 

avaliada juntamente com a alta administração. Não deve ser uma decisão isolada de 

cada unidade de negócio. No entanto, não há impedimento para que isso aconteça, 

desde que existam argumentos em termos de qualidade e preço. Normalmente 

situações de questionamento devem resultar em ajustes de preços internos que 
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resultam em prejuízos para as unidades de serviços que devem então trabalhar com 

metas de melhoria. 

 Os preços dos serviços são definidos pela alta administração com base em 

parâmetros de mercado. 

  

5) Como os preços de transferências são utilizados como ferramenta de 
controle gerencial e avaliação do desempenho da unidade de negócio? 

 As unidades de serviço são medidas através de seu lucro que é totalmente 

influenciado pelo preço de transferência. 

 Considerando parâmetros de mercado, vale a pena realizar o serviço 

internamente se a unidade gera lucros e seus gerentes são recompensados por 

medidores relacionados a evolução dos lucros das unidades. 

 

6) Como ocorre o processo de definição e revisão do preço de transferência na 
sua divisão? Que metodologia de preços é utilizada? 

 Os preços são de forma geral, baseados no mercado. 
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ANEXO F – Respostas das afirmações dos questionários fechados enviados 
aos gerentes e diretores operacionais das unidades de negócio.  

 

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
14 7 4 2

52% 26% 15% 7%

Afirmação 1. O sistema de preços de transferência permite o alinhamento de objetivos 
entre as unidades descentralizadas e a empresa consolidada.

Respostas

 

 

 

 

 

 



 175

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

2 4 11 10
7% 15% 41% 37%

Afirmação 2. As unidades descentralizadas, ao buscarem melhor desempenho individual 
tendo como referência os preços de transferência, prejudicam o resultado global da 
companhia.

Respostas
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Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1 7 8 11

4% 26% 30% 41%

Afirmação 3. O sistema de preços de transferência interno não influencia na avaliação de 
desempenho das unidades descentralizadas.

Respostas
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Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

9 15 3 0
33% 56% 11% 0%

Afirmação 4. A metodologia de apreçamento interno motiva o esforço gerencial das 
unidades descentralizadas.

Respostas
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Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1 3 17 6
4% 11% 63% 22%

Afirmação 5. As unidades descentralizadas não têm influencia sobre os resultados 
apurados através dos preços de transferência internos.

Respostas
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Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

2 17 6 2
7% 63% 22% 7%

Afirmação 6. As unidades descentralizadas têm autonomia para decidir preços e 
quantidades vendidas.

Respostas
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Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
6 13 7 1

22% 48% 26% 4%

Afirmação 7. As decisões de fornecimento e valores de transferência são centralizadas 
na administração coorporativa.

Respostas
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ANEXO G – AUTORIZAÇÃO DA SCANIA LATIN AMERICA 

 

 

 


