Resumos PCG 2º teste
Centros de Responsabilidade
Um centro de responsabilidade existe para atingir um conjunto de objetivos próprios
que contribuam para a realização dos objetivos globais da organização. Para que os centros de
responsabilidade sejam instrumentos importantes na orientação da vontade dos gestores e,
consequentemente, na adequação das suas atitudes á estratégia da empresa, devem observarse na empresa algumas condições das quais se salienta a gestão por objetivos, de estrutura
descentralizada e de responsabilização e delegação de autoridade.
Gestão por objetivos:
Obriga a negociação dos responsáveis hierárquicos de um conjunto de objetivos e
planos de atividade, por isso, é necessário:
- Definir os objetivos da empresa. Admite-se que todas as empresas têm estratégia, mesmo
que ela não passe de ‘’ideias’’ muito gerais na mente dos responsáveis máximos;
- Definir planos de ação onde se expressem os meios a utilizar e os resultados esperados.
- Identificar com objetividade os resultados por cada centro de responsabilidade, o que
envolve clarificar os custos, dos proveitos, e dos investimentos para cada centro.
- Estabelecer um plano de incentivos de forma a motivar os responsáveis para a realização dos
objetivos.
Estruturas descentralizadas:
Descentralizar atividades e funções.

Responsabilização e delegação de autoridade
Assumir a realização de determinadas metas e objetivos. A responsabilidade assumese pessoalmente e não pode ser delegada. O sistema de controlo de gestão deve criar
mecanismos e instrumentos capazes de refletir o cumprimento ou incumprimento das
responsabilidades de cada centro. Para isso, devem existir indicadores de avaliação do
desempenho que permitam a cada responsável hierárquico, o acompanhamento das
obrigações decorrentes não só das suas decisões diretas como também das delegadas aos seus
colaboradores.
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Conceito do centro de responsabilidade

Constitui um centro de responsabilidade toda a unidade da empresa que:
a) Disponha de um chefe.
b) Tenha objetivos próprios para os quais estão orientadas as suas atividades.
c) Esse chefe tenha poder de decisão sobre os meios necessários á realização dos seus
objetivos.
Face ao exposto, a unidade de comando é relevante na definição de um centro de
responsabilidade, pois são-lhes atribuídos objetivos próprios e meios para os realizar. Assim
alguém responde pelos graus de realização dos objetivos e realização dos meios.
Diz-se que um centro é mais eficiente que outro, se com o mesmo volume de meios
obtiver maiores resultados ou se obtiver o mesmo resultado com um nível inferior de meios.
Quanto mais as suas realizações contribuírem para o cumprimento dos objetivos, tanto mais
eficaz é o centro de responsabilidade.
A principal preocupação dos gestores, deve focar-se em atingir os seus objetivos
eficazmente, utilizando menos recursos possíveis (eficiência).
Tipos de Centro de Responsabilidade
A definição de centros de responsabilidade devera responder aos objetivos seguintes:





Precisar os objetivos locais
Responsabilizar os dirigentes
Motivar os responsáveis, transformando-os mais em empreendedores do que em
simples gestores.
Constituir uma base para remunerações e avaliação do pessoa.

Assim é possível dividir os centros de responsabilidade para que o poder de decisão de cada
responsável, com o seu grau de autoridade seja por si só dividido:
Centros de Custo:
São aqueles em que o responsável tem o poder de decisão sobre os meios que se
traduzem em custos, ou seja, sobre a utilização de recursos. Assim existem 2 tipos de centros
de custo:



Centros de custo padrão, quando é possível medir a sua atividade em quantidade,
estabelecendo-se um custo unitário objetivo para essa atividade e;
Centros de custos discricionários, quando não é possível definir o produto da atividade
em unidades homogéneas de produção. Podem ser de natureza diversa, tais como,
desenvolverem atividade administrativa/marketing…

O centro de custos envolve a identificação das suas atividades, a determinação dos
meios utilizados e respetivos custos bem como dos custos de outros centros que lhe devam ser
atribuídos e o cálculo das suas atividades através de unidades de medida.
O centro de custos tem por finalidade acumular custos decorrentes dos meios geridos
pelos seus responsáveis, não havendo preocupação em imputa-los seja a quem for. A análise
2

do custo benefício pode aconselhar a que não se quantifique e valorize a produção ou serviço
prestado ao cliente interno.
Medindo apenas os inputs em termos
monetários, mas não o fazendo para os seus
outputs, não quer dizer que se atribua
importância secundária a este tipo de centros.
Um custo não decidido num centro será um
custo decidido noutro centro.

 Centros de Custos Padrão
Nestes casos é possível medir a sua produção em unidades físicas homogéneas de modo a
que, contabilizando os custos dos recursos consumidos pode obter-se o custo unitário da sua
produção. (Ex: Numa secção de lavandaria, o custo unitário por kg da roupa lavada.).
 Centros de custos discricionários administrativos
Estes centros têm várias características, tais como, a impossibilidade ou grande dificuldade
em medir a sua atividade por não existirem unidades homogéneas de produção, a frequente
falta de convergência entre os objetivos destes centros ou falta de indicadores precisos
relativamente aos objetivos globais da organização.
 Centros de custos discricionários de Investigação e Desenvolvimento
São característicos de grandes empresas vocacionadas para I&D. As coisas inovadoras que
são desenvolvidas têm que ser vistas como investimentos e não como um ‘’gasto’’. A estes
centros são normalmente atribuídos orçamentos anuais, baseados nos projetos plurianuais em
curso.
 Centros de custos discricionários de marketing e comerciais
Podem dividir-se em dois tipos: centros de logísticos vocacionados para a elaboração e
controlo dos documentos de venda e centros de custos comerciais.
Quanto aos primeiros podem assemelhar-se para efeitos de controlo de gestão.
Relativamente aos segundos é normalmente possível medir o output da atividade. Nos centros
de custos comerciais, o consumo de cada euro deve proporcionar um acréscimo nas vendas
que permita a sua recuperação acrescida duma certa margem de contribuição.
Centros de proveitos:
São aqueles em que os responsáveis tem um poder de decisão sobre os meios que se
traduzem em custos da sua área de responsabilidade funcional e com isto geram proveitos
para a empresa. No entanto, é um centro de custo discricionário no qual usa-se o volume de
proveitos como forma de fixar objetivos de atividade.
É possível medir a sua atividade em termos de volume de negócios. Assim, ao responsável é
atribuído um determinado orçamento de despesa de modo a alcançar determinados objetivos.
Centros de resultados:
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São aqueles em que o responsável tem o poder de decisão sobre meios que se
traduzem em custos e proveitos, ou seja, não só têm poder sobre a utilização de recursos que
geram custos como também sobre recursos que geram vendas dos produtos.
Entende-se que estes centros são os centros em que o responsável tem poder de
decisão sobre os meios que se traduzem em resultados, ou seja, em rendimentos e em custos.
Assim, um centro deste tipo caracteriza-se por o objetivo se traduzir num resultado, o
responsável ter poder de decisão por meios que afetam não apenas os custos, mas também os
rendimentos, e as decisões dos responsáveis serem orientadas para a otimização desse
resultado.

A principal diferença entre os centros de resultado e os centros de custo é a possibilidade de
nos primeiros se medir os outputs em termos monetários, sendo assim possível fazer
comparação com os custos dos recursos utilizados.
Critérios de definição de centros de resultados:
- O gestor do centro de responsabilidade deve ter poder de decisão sobre os custos e os
rendimentos desse centro.
- O produto ou serviço não deve ser ‘’imposto’’ mas sim ‘’solicitado’’ internamente. Tal facto
que leva que a maioria do pessoal da staff não sejam centros de resultados, porquanto o seu
apoio é geralmente, imposto pela administração.
- O serviço prestado deve ser considerado tão relevante que, ao estabelecer um preço de
transferência interna, possa haver parte dos centros de responsabilidade clientes uma
retração ao uso desse serviço.
- Um centro de resultados ao tomar decisões em seu beneficio não pode afetar negativamente
o desempenho global da empresa.
- O gestor deve aceitar e defender que a forma como é medido o resultado do seu centro de
responsabilidade é adequada para a avaliação do seu desempenho.
- Deve ter-se em atenção custo-benefício, ou seja, os benefícios em transformar um centro de
custos em centro de resultados deve ser superior aos custos adicionais daí decorrentes.
- Existência de um mercado para os bens e serviços.
A definição dos centros de resultado leva sempre á descentralização e delegação de
autoridade que tem como vantagens o desenvolvimento de capacidades de gestão com maior
motivação e empenho, maior proximidade entre o decisor e o executor mas também
apresenta desvantagens como a disfuncionalidade, o agravamento dos custos de serviços
centrais e o desenvolvimento de circuitos de informação entre os vários centros.
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Tipologia de centro de resultados:
Descentralização por funções – Transforma-se alguns centros de custo em centros de
resultados. Para isso terão de ser definidos preços para valorização das prestações internas. O
gestor assume um papel mais empreendedor em vez de mero gestor de recursos por si
escolhidos ou que lhe tenham sido atribuídos.
Divisionalização por produto – Separação das principais funções da empresa por produto ou
por famílias de produtos. Esta divisão traduz-se numa maior delegação de autoridade nos
responsáveis operacionais. Divide-se por produto por causa da dimensão da empresa, numero
e diversidade de produtos. Existem vantagens para este tipo de divisão tais como:
1. Descentralização da tomada de decisão.
2. Desenvolvimento das qualidades de gestão, na medida em que mais gestores serão
chamados a funções de gestão geral e não apenas em funcionais.
3. Possibilidade de conhecer a rendibilidade de cada produto.
4. Melhoria do desempenho a nível de lucros.
5. Melhoria da eficácia.
No entanto, existem também vantagens tais como:
1.
2.
3.
4.

Necessidade de maior número de gestores.
Acréscimo de custos.
Perda de gestão direta pela DG.
Maior competitividade.

Descentralização por área geográfica
Este tipo é característico de empresas que possuam armazéns, lojas dispersos da região.
É mais fácil medir o output de cada centro, permite fixação de objetivos e avaliação de
desempenho, a atuação dos gestores centra-se a nível local o que lhes permite um
conhecimento mais adequado dos meios, oportunidades e ameaças. A orçamentação e o
controlo são facilitados.
Descentralização por projeto
Frequente em empresas de construção civil e de serviços.
Descentralização por atividade
Empresas que envolvem atividades distintas podem recorrer á segmentação estratégica de
modo a adequarem melhor os recursos ao seu desenvolvimento global. Ex: Uma empresa de
apoio á gestão poderá constituir centros de resultados e serviços nomeadamente de
consultoria informática e de auditoria.

Centros de investimentos:
São aqueles em que o responsável tem poder de decisão sobre os meios, que se
traduzem não apenas em custos e proveitos mas também noutros elementos patrimoniais,
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como sejam os ativos e ou passivos. A principal diferença entre um centro de investimento e
um centro de resultados é que neste último o responsável decide sobre um conjunto de
recursos da empresa que se traduzem financeiramente em termos de ativos e passivos.

Argumenta-se que a definição de centros de
investimento conduz á criação de empresas
dentro da própria empresa, o que é indesejável
como processo de gestão.
A gestão de um centro de investimento leva a
que o responsável tenha uma perspetiva de
gestão geral incidindo as suas decisões sobre
todos os elementos que serão condicionados
pelas suas decisões e não se preocupando
apenas com alguns como aconteceria se fosse
classificado como um centro de custos, ou
centro de resultados. A responsabilidade pela gestão de um centro de investimento funciona
também como uma boa preparação de carreira para o responsável vir a assumir cargos de
maior responsabilidade em termos de direção geral e administração.
Um centro de responsabilidade é um centro de responsabilidade em que o seu responsável
tem autoridade para tomar decisões que afetam não só os rendimentos e custos mas também
uma parte significativa do capital investido, daí a necessidade de se refletir esse impacto na
avaliação do seu desempenho.
Avaliação do desempenho dos centros de responsabilidade
Foram definidos critérios equitativos para que todos os responsáveis conheçam as
regras do jogo e os utilizem como instrumento de motivação e empenho no exercício da sua
atividade.
Razões de escolha de critérios económico-financeiros
Outros elementos ‘’não financeiros’’ como a qualidade, a produtividade, a quota do
mercado etc…, são de grande importância e devem ser considerados pelo controlo da gestão,
desde que enquadrados numa ótica de implementação da estratégia.
No entanto, estes critérios económico financeiros são de aplicação geral a todos os
níveis da organização e com relação muito direta nos resultados, na rendibilidade e no valor
criado, conceitos usados na avaliação do desempenho da empresa na sua globalidade.
Os gestores devem ser avaliados pelo menos em 3 aspetos:
1. Quantidade – montante da sua contribuição para a empresa.
2. Eficácia – a relação do resultado por si realizado e o resultado orçamentado, ou seja, o
grau de realização dos seus objetivos.
3. Eficiência – os meios utilizados para a obtenção de resultados.
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Caraterísticas dos critérios

Tipologia dos critérios económico-financeiros
A perspetiva dos custos nos centros de custos
Como foi visto anteriormente, um centro de custo caracteriza-se pelo facto do seu responsável
ter poder de decisão sobre meios que se traduzem em custos.
O principal critério de avaliação do desempenho económico-financeiro num centro de custos
será determinado pela diferença entre os custos realizados e os custos orçamentados.
O critério mais adequado seria o custo direto e não o custo total, pois ao utilizar-se um sistema
de custo total seria necessário definir critérios de repartição dos custos indiretos o que pode
traduzir-se num sentimento de injustiça por parte do gestor que é avaliado sobre os custos
que não pode decidir, criando resistência á aceitação do sistema e não trazendo nada de
vantajoso para a avaliação do desempenho. O objetivo dos custos padrão será definido em
custos diretos por unidade produzida, em relação aos custos discricionários deverão ser
avaliados pelo montante dos custos diretos decididos face aos objetivos, excluindo de
qualquer forma de repartição dos custos indiretos, particularmente se o grau de influencia
sobre eles for reduzido ou mesmo nulo.
As perspetivas de resultados nos centros de resultados
O critério de avaliação num centro de resultados deve refletir não só os custos
decididos por esse centro, como também os rendimentos por si gerados.
Margem de contribuição variável
É calculada pela diferença entre os rendimentos e os custos variáveis diretos do centro de
responsabilidade. O principal argumento para avaliar um centro de resultados através desta
margem de contribuição é que os custos fixos podem não ser controláveis pelo responsável do
centro, pelo que deve concentrar a sua atenção na maximização da diferença entre os
rendimentos e os custos variáveis que suporta.
O responsável por um determinado departamento não se pode escusar á aceitação de um
agravamento dos custos com pessoal, alegando que os aumentos salariais lhe escapam
totalmente, visto que ele decidiu sobre a utilização deste recurso: um certo nº de efetivos.
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Se o responsável decidiu sobre os meios que se vão traduzir em custos, quer fixos, quer
variáveis, tais deverão fazer parte e englobar o seu critério de avaliação do desempenho.
Assim, é possível concluir que a Mg de contribuição não é o critério mais adequado para
avaliar o desempenho do custo de resultados.
Margem de contribuição direta
Este método caracteriza-se por atribuir ao objeto de custo apenas os custos diretos, ou
seja, aqueles que lhe sejam inequivocamente atribuídos. Os custos diretos existem porque o
seu objeto existe. A Mg de contribuição direta corresponde á diferença entre os rendimentos
diretos e os custos diretos, variáveis e fixos, de determinado objeto. A preocupação não é
saber quem tem de suportar os custos, mas sim conhecer em que medida os vários centros
contribuem para a sua cobertura.
Resultados operacionais
Neste caso a avaliação é determinada pelo nível de resultados operacionais do centro
de responsabilidade, entendido pela diferença entre os proveitos por si gerados e os custos
operacionais quer diretos quer indiretos.
As perspetivas de rendibilidade e criação de valor nos centros de investimento
Num centro de investimentos se avaliarmos pela diferença entre rendimentos e custos não é
suficiente, porque o responsável tem poder de decisão sobre certos meios que se traduzirão
em ativos e passivos. Sendo assim, o indicador de avaliação do desempenho económico
financeiros de um centro de investimento deve conter parâmetros que traduzam o impacto
das decisões sobre o nível dos ativos e passivos utilizados.
A avaliação deste tipo de centros deve contemplar o calcula da margem de contribuição direta
do centro de responsabilidade e tendo poder de decisão sobre o nível de ativos e passivos,
estes não podem ser excluídos da medida de avaliação sem que o que seria posta em causa a
convergência dos objetivos locais e centrais.
Existem diversas soluções possíveis como:


ROI e o RCI frequentemente usado na análise financeira das empresas é muitas vezes
transporto e usado na avaliação do desempenho dos centros de investimento, por
estes se assemelharam, do ponto de vista de gestão global a uma pequena empresa.



Cash Flow Return on Investiment – é uma alternativa ao rácio de RCI para análise da
rendibilidade e inspira-se no conceito de taxa interna de rendibilidade usada na analise
de investimentos.
Resultado Residual – que apresenta uma perspetiva de criação de valor, tem vindo a
ser defendido como sendo preferível á rendibilidade de capital investido.
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Preços de transferência Interna
Numa estrutura organizacional baseada em centros de responsabilidade, sendo alguns
centros de resultados ou investimento, torna-se necessário definir a forma de valorização das
transferências de produtos e serviços entre os centros fornecedores e centros clientes.
Assim, existirá uma maior autonomia nas transações e um controlo adequado.
O preço de transferência interna é um instrumento para valorizar os fluxos reais de
bens ou serviços entre centros de responsabilidade, pelo que convém distingui-lo da noção
contabilística ‘’prestação interna’’. Esta prestação interna surge sempre que secções auxiliares
trabalham em proveito de outras secções. O seu custo total é repartido por todas as secções
para que trabalhem em função das prestações previstas ou realizadas.
O preço de transferência interna corresponde ao valor atribuído a cada unidade de
produto ou serviço fornecido por um centro de resultados ou de investimento a outro centro
de responsabilidade, a sua fixação deve assentar nos seguintes pressupostos:
a) Existe um produto ou serviço claramente identificado e apto a ser
transacionado.
b) Existe mercado para esse produto, isto é alguém interessado nele. Um cliente
tem uma necessidade e por isso tem que ser satisfeito.
c) Existem condições de mercado, isto é, um preço conhecido sem grande
esforço e respetiva forma de pagamento. O preço deve ser negociado entre as
partes em vez de ser imposto por um determinado órgão de hierarquia.
d) Existe liberdade de abastecimento por parte do cliente face às condições de
mercado, ou seja, o ‘’vendedor’’ tem poder de decisão na escolha do seu
‘’cliente’’ e este tem poder de decisão na escolha da ‘’fonte de
abastecimento’’.
e) O desempenho é afetado pelo nível de preços estabelecidos, logo afeta
também o comportamento dos gestores dos centros.
Os preços de transferência interna tem diversos objetivos, tais como:
a. Devem motivar os gestores a tomarem decisões que estejam de acordo com o
interesse global da empresa. Se o interesse da empresa se centra em resultados
financeiros, então sempre que os gestores melhorarem ou piorarem os seus
resultados, deve refletir-se também em melhores ou piores resultados globais da
empresa;
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b. Devem proporcionar uma informação correta, para que a avaliação do gestor se
processe com equidade.
c. Devem constituir um instrumento estratégico de que a DG e restante hierarquia se
servem para que a gestão seja encaminhada no sentido da realização das suas
estratégias.
d. Devem dar uma enfase ao autocontrolo em vez do ‘’controlo pelo chefe’’ ou por
‘’terceiros’’.
Os preços de transferência interna facilitam a
integração mas não podem eliminar as decisões
incorretas por parte dos gestores.
Características dos preços de transferência
interna:
A principal característica dos PTI deve ser a
simplicidade. Uma segunda característica é que os
PTI devem levar a que o gestor ao decidir no seu
interesse, decida simultaneamente no interesse da
empresa. Em terceiro lugar todo o PTI deve ser
portador de uma componente estratégica, na medida em que deve orientar a ação
do gestor no interesse da estratégia da empresa.
Por último, deve ser equitativo, ou seja, permitir uma medida justa do desempenho de cada
gestor. Para tal os PTI deverão:
 Conter os elementos decorrentes de ‘’venda’’ do produto ou da ‘’prestação de
serviço’’ internas.
 Ser previamente conhecido, para que o gestor tome as suas decisões conscientemente
e conhecedor das regras do jogo.
Métodos de fixação dos preços de transferência interna
O preço de transferência interna correspondem ao valor unitário atribuído aos
produtos transferidos entre os centros de responsabilidade. Trata-se assim de valorizar estas
operações como se se tratasse de empresas independentes. Assim quando tal acontece, há
que tomar fundamentalmente dois tipos de decisões, que são ou escolher entre a pi ou a
aquisição ao exterior do produto em causa ou escolhida a produção/prestação interna
determinar o montante por que deve ser valorizada, ou seja, o preço de transferência interna.
Para calcular este preço tem-se seguido duas bases distintas:
- Preços baseados no custo;
 Preços de transferência baseados em custos reais:
Determinação do preço em função dos custos efetivamente suportados para produzir o
produto ou serviço.
Limitações dos preços baseados em custos reais:
1º- Não avalia corretamente o prestador de serviço, o seu objetivo será sempre cumprido,
desde que exista um utilizador que lhe pagará as suas eficiências ou suas insuficiências
(resultado sempre nulo).
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2º- Não é justo para o utilizador (cliente), na medida em que cumpriu em tudo, mas o seu
desempenho veio prejudicado pelo facto de “pagar” a ineficiência do prestador (fornecedor)
de serviços.
3º- As regras do jogo não estão pré definidas. O utilizador do serviço só conhece o valor que
lhe será atribuído após o prestador ter ‘’encerrado as suas contas’’ e calculado o seu custo
real.
4º- Não motiva o prestador de serviços a introduzir melhorias no seu centro, dado que o seu
objetivo resultado será sempre cumprido, ou seja, alguém pagará por isso menos ele.
5º- Desmotiva o utilizador, na medida em que não sabe o ‘’preço’’ que lhe acarreta uma
requisição interna de produtos ou serviços. Ele vai pagar o bom e mau funcionamento do seu
fornecedor interno.
Conclui-se assim, que os preços de transferência internos baseados em custos reais históricos
não deve ser utilizado em caso algum, de facto, nem avalia justamente os gestores, nem os
motiva para a utilização de produtos ou serviços internos, o que é contrário aos princípios da
gestão e aos interesses da empresa.
 Preços de transferência interna baseados em custos padrão
Custos pré determinados. Tais valores poderão resultar dum processo estruturado de previsão.
Os custos padrão devem ser estáveis durante algum período de tempo, se forem ajustados,
sempre que haja alterações em qualquer dos seus componentes, não só dificulta a sua
administração como também pode desincentivar o centro de responsabilidade ‘’vendedor’’ em
melhorar a sua eficiência ou os seus custos, porquanto tal ir-se-ia traduzir numa redução
imediata do seu preço de transferência.
Regras do jogo pré estabelecidas:
O prestador suporta as suas ineficiencias. O utilizador é motivado a utilizar prestações
internas. O utilizador não é afetado pelo nivel de atividade nem pelo nivel de desempenho do
prestador.
No entanto, existem tambem limitaçoes a estes custos:
1º- Não é um método que proporcione, em termos previsionais uma margem de lucro para o
prestador (vendedor) interno. Tal facto poderá vir a ser limitativo como instrumento de
motivação e de empenho. Procurar um resultado nulo poderá não ser uma meta muito
interessante para os gestores.
2º-A falibilidade da própria previsão, na medida em que poucos serão os casos que se
conhecem os elementos com grau de rigor;
3º-O recurso permanente á analise histórica de valores, o que poderá perpetuar situações
menos corretas ou interessantes para a empresa.
 Preços de transferência interna baseados em custos padrão com margem
A fixação de um PT a partir de um custo padrão acrescido de uma margem, tem vantagem de
criar um espirito mais empresarial entre os centros fornecedores e clientes. No entanto é
difícil identificar o quantitativo mais adequado para a margem.
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Quanto o produto ou serviço tem um valor no mercado e são conhecidas as suas margens
médias de comercialização, poderá aplicar-se o valor médio dessas margens ao custo padrão
dos produtos a transferir. Se numa empresa o produto ou serviço for transferido entre muitos
centros de responsabilidade, este método pode originar a sobrevalorização do preço final e
eventualmente torna-lo não competitivo.
Inconvenientes: Os mesmos que no custo padrão.
 Preços de transferência interna baseados na partição da margem
A principal vantagem deste método é o de motivar os serviços de produção na procura de um
resultado mais favorável, que pode obter quer para racionalização dos custos quer por
acréscimos em volume.

- Preços baseados no preço do mercado.
A melhor base para fixar PTI é sem dúvida o preço de mercado. Se para conhecer o preço de
determinado produto há necessidade de efetuar um conjunto de consultas, então diremos que
o preço de mercado não esta disponível, logo é como se não existisse.
Para tal é necessário que exista mercado externo para o produto intermédio. É necessário
observar e aceitar as regras de mercado no mecanismo da fixação de preços, é necessário que
o fornecedor e cliente tenham liberdade para transacionar o produto interna ou
externamente, aceitem ou rejeitem o produto, aceitem ou rejeitem as condições de transação.
As características do produto transferido são idênticas, por exemplo a qualidade, prazo de
entrega, serviços pós venda.
Este método possui vantagens tais como o fornecedor pratica o preço que lhe interessa e o
cliente está disposto a pagá-lo, é possível comparar a rendibilidade do centro com a de
entidades externas, e a margem de contribuição é mais significativa.
(Ver exemplo do Livro)
Existem também restrições que podem ter a ver com a natureza do produto, ou seja, não
existir escolha de mercado aos gestores descentralizados. Outro tipo de restrições pode ter a
ver com o tipo de interesses financeiros da empresa, isto é, aproveitamento por exemplo das
normas fiscais. Um terceiro tipo de dificuldades tem a ver com a estrutura de custos, ou seja,
muitas vezes o preço de mercado ajustado pode ser inferior ao custo padrão do produto para
o fornecedor. Como última dificuldade temos as condições do próprio mercado, pois pode
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estar a ocorrer por exemplo uma situação de dumping e se isto acontecer poderá afetar o
desempenho dos gestores.
Gestão dos preços de transferência interna


Processo de fixação dos PTI
1º. Fase – Identificar os fluxos de produtos e serviços entre os centros de
responsabilidade e verificar se existe algum interesse em quantifica-los no
ponto de vista financeiro.
2º. Fase – Determinar o PT para os fluxos selecionados na 1ªfase. O preço de
transferência interno não é um mero instrumento contabilístico.

É um meio de que a empresa dispõe para permitir uma pratica mais consentânea com a
estratégia definida e para incentivar, motivar e avaliar o desempenho dos gestores de forma
equitativa.
Para decidir sobre os fluxos que devem ser valorizados com preços de transferência interna,
deverão colocar-se, entre outras as seguintes questões:
Numa segunda fase, há que fxar um PTI para os fluxos
selecionados. Embora este tema tenha sido desenvolvido
há dois aspetos importantes:
Estabilidade (os preços devem permanecer durante
algum tempo e com regras de alteração caso se verifique
mudanças significativas nos fatores que lhe dão origem)
e aceitabilidade (têm de ser aceites por todos os
responsáveis).



Preços internos e avaliação do desempenho

Um dos grandes objetivos nos PTI é o de contribuir para uma avaliação equitativa do
desempenho dos gestores. Esta contribuição depende da forma como os gestores estão
envolvidos no processo de negociação. O envolvimento dos gestores operacionais é de
extrema importância pelo que aconselha-se a que sejam os responsáveis do centro a
negociarem os preços entre si em vez da sua fixação pelos órgãos de staff.
Várias razões estão na base da defesa desta negociação dos PT nomeadamente:
- Se lhes é vedada a possibilidade de negociar o preço, á semelhança do mercado, a
capacidade de gerir os seus resultados ficará prejudicada.
- A não transferência de ineficiências resultantes de decisões alheias aos responsáveis desse
centro. Muitos preços obrigam a compromissos e cedências de ambas as partes pelo que são
os operacionais que os devem aceitar e assumir.
- Os operacionais conhecem com maior profundidade os meios, recursos e mercado em que
estão inseridos, o que lhes permite calcular preços mais adequados.
- Desenvolver as técnicas de gestão dos operacionais e criar-lhes um espirito mais empresarial.
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Atribuição de preços dos serviços centrais

A dificuldade disto é na identificação dos fluxos que devem ser valorizados, e por outro lado,
na identificação dos fluxos que devem ser valorizados e por outro lado na determinação e do
valor que se lhes deve atribuir. Com o objetivo de minimizar as dificuldades é conveniente
dividi-los em três categorias:
1) Centros de responsabilidade sem qualquer controlo dos centros operacionais.
2) Centros sobre cujos serviços o responsável operacional pode exercer algum
controlo e
3) Centros a cujo serviço o gestor operacional pode ou não recorrer.
Balanced Scorecard
O balanced scorecard é um instrumento de gestão que fornece aos gestores uma visão
global e integrada do desempenho organizacional sob quatro perspetivas:

Acionistas

Clientes

Processos internos

Aprendizagem e Desenvolvimento
O BS pretende ligar o controlo operacional de curto prazo, com a visão e estratégia de
longo prazo, focalizando a atenção dos responsáveis nos fatores críticos para a implementação
estratégica.
O balanced scorecard como um sistema de gestão estratégica
Características:






Ligar os indicadores de performance à estratégia.
Proporcionar aos gestores uma visão alargada e integrada do desempenho.
Ligar o controlo operacional á visão e á estratégia
Clarificar relações de causa efeito em que se acredita.
Focalizar a atenção dos gestores no que é mais crítico.
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É um instrumento de melhoria e aprendizagem contínua na medida em que permite aos
responsáveis monitorizarem a sua ação e obterem um feedback permanente das suas
práticas e dos seus impactos sobre a realização de objetivos estratégicos.
A clarificação e tradução da visão e estratégia
Ao definir o mapa estratégico através de uma sequência de relações de causa e efeito
entre resultados e vetores de desempenho o balanced scorecard ajuda a ultrapassar as
barreiras, clarificando as ações a empreender para que o sucesso da sua organização
venha a ser uma realidade. Para além disso, ajuda os gestores a construírem um consenso
á volta da visão e da estratégia da organização que se pode traduzir num conjunto
integrado de objetivos e indicadores, negociados e aceites pelos gestores que descrevam
os fatores críticos de sucesso através de relações de causa e efeito.
Comunicação e alinhamento estratégico
O BS cria condições para que todos os gestores, em qualquer nível da organização
entendam a estratégia do longo prazo e que os objetivos departamentais e individuais
estão de acordo com a sua estratégia global. O BS deve constituir um instrumento de
controlo de gestão ao serviço da estratégia ajudando a difundir a missão e a partilhar a
visão clarificando onde a organização pretende chegar, os seus objetivos estratégicos e as
alternativas possíveis para os alcançar. Visa também assegurar a difusão estratégica a
todos os níveis de organização através da desagregação do processo de analise dos
objetivos e fatores críticos desde o topo ate ao nível local, garantindo uma
descentralização sustentada e ligando o sistema de remuneração e de incentivos aos
objetivos estratégicos da empresa.

As perspetivas do Balanced Scorecard
Existem quatro perspetivas interligadas entre si através de relações de causa e efeito
dependendo da sua ordenação da missão e estratégia da organização por forma a
proporcionar um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos entre os resultados
desejados e as determinantes desses resultados entre indicadores financeiros e não
financeiros.
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 Perspetiva financeira (acionistas)
Perspetiva Financeira
Como encarar os acionistas?
Fatores críticos
Possíveis indicadores de desempenho
Rendibilidade:
RCI- Rendibilidade de capital investido.
Capacidade de gestão de ativos e dos
RCP- Rendibilidade dos capitais próprios.
resultados.
RV- Rendibilidade das vendas.
RPA- Resultados por ação.
Crescimento:
Quota de mercado
Novos produtos e serviços alcançando novos Volume de Negócios
clientes e mercados ou aumentando nos
Taxa de crescimento volume de negócios.
atuais.
Criação de valor: Capacidade para a criação
EVA- Economic Value added
de valor para o acionista.
CVA- Cash value added
CFROI- Cash Flow return of investiment
 Perspetiva dos clientes
Preocupa-se com os fatores que contribuem para a consolidação da relação com o cliente que
lhe permita realizar os seus objetivos financeiros de forma sustentada. Para isso a empresa
deve conhecer bem os clientes e identificar os atributos mais valorizados para eles, definindo
em seguida os indicadores que acompanhem esses fatores.
Perspetiva dos clientes
Como lidar com os nossos clientes?
Fatores críticos:
Possíveis indicadores de desempenho
Rendibilidade:
EVA
Garantir uma carteira de clientes que
RVC- rendibilidade de vendas/cliente
contribuam para o valor da empresa.
Satisfação:
Índice de satisfação dos clientes. Tempos de
Atingir elevados níveis de satisfação dos
entrega/serviço. Cumprimento de prazos.
clientes.
Retenção:
Quota de mercado.
Capacidade para cativar novos clientes ou
Volume de negócios novos clientes.
crescer nos clientes atuais.
Fidelização:
Crescimento volume de negócios dos
Capacidade para manter os clientes atuais.
clientes atuais e número de repetições de
compras/número de clientes por ano.
 Perspetiva dos processos internos
As organizações não se constituem para definir funções mas sim para assegurar um conjunto s
atividades relacionadas com os processos de negócio. A identificação das atividades e dos
processos permite que seja assegurado de forma mais eficaz o cumprimento dos objetivos de
cliente e financeiros. Os gestores devem então focar a sua atenção em atividades críticas para
a satisfação das necessidades dos clientes e para a criação de valor da empresa, dependendo
os resultados da forma como as atividades são executadas.
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Perspetiva dos processos internos
Quais os processos que geram valor?
Fatores críticos
Indicadores de desempenho
Organização:
Lead Time
Reconhecer que a empresa existe para
Prazos de execução
assegurar processos e não acumular
funções.
Racionalização:
Custo unitário dos produtos.
Eliminar as atividades que não são geradoras
de valor.
Qualidade:
Taxa de rejeições
Assegurar elevados índices de aceitação do
Conformidades
produto/serviço.
Eficiência e eficácia:
Produtividade;
Otimizar a utilização dos recursos da qual
Taxa de utilização da capacidade;
dependem os resultados.
Nesta prespetiva procura-se
acompanhar as competências
necessárias para alcançar objetivos
estratégicos e criar as condições para
o crescimento sustentado. Estas
competências prendem-se
essencialmente com o potencial
humano e a capacidades dos sistemas
e tecnologias da informação.
Perspetiva do desenvolvimento organizacional
Existe capacidade para crescer de forma sustentada?
Fatores críticos
Possíveis indicadores de desempenho
Inovação:
Nº de ideias novas aproveitadas.
Capacidade dos empregados em apresentar Nº de novos produtos/serviços.
novas ideias.
Satisfação:
Índice de satisfação pessoal.
Garantir elevados níveis de motivação e
Montante de prémios e incentivos.
empenhamento
Qualificação:
Nº de colaboradores qualificados.
Assegurar níveis de conhecimento dos
Nº de horas de formação.
empregados que potenciem os seus
desempenhos
Tecnologia:
Nº de postos de trabalhos informatizados.
Aproveitar o potencial tecnológico.
Investimento em TI por trabalhador.
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