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Resumo
A partir da constatação de que unidades fabris de uma empresa podem usar

tecnologias diferentes para a manufatura dos mesmos produtos, analisa-se a validade atual

dos conceitos de padrão e custo-padrão e formula-se um modelo de sistema de padrões que

contempla três tipos de padrão: básico, específico e de desvio, propostos para sustentar a

análise de resultados das transações de produção, mensurando os efeitos de diferentes

tecnologias e condições de produção no resultado de cada unidade.

Palavras-chaves: padrão, custo, tecnologia e gestão econômica.
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1. Introdução

A evolução tecnológica vem disponibilizando ao longo das últimas décadas várias

alternativas de soluções para os problemas do mundo empresarial, representando

oportunidades ou ameaças conforme for o posicionamento da empresa em questão em

relação a essa variável.

Daí configuram-se decisões que, geralmente, dizem respeito à necessidade de

investimentos para evitar obsolescência, aumentar eficiência, aumentar produtividade,

melhorar produtos e processos, possibilitar crescimento da empresa a partir da criação de

novos negócios etc. Os aspectos relativos a investimento e sua gestão foram objetos de

discussão em nosso artigo “Gestão Econômica de Investimentos em Ativo Fixo”,

apresentado no congresso realizado em Portugal em 1999, em co-autoria com os

professores Catelli e Santos.

No entanto, tão importante quanto a decisão de investimento é perceber o

momento mais oportuno de investir e, posteriormente, acompanhar se os resultados

esperados foram efetivamente alcançados.

Para aumentar a relevância do problema a ser discutido neste trabalho,

constatamos empiricamente que as empresas de maior relevância em termos sócio-

econômico, e justamente por seu “gigantismo”, produzem bens de mesma natureza em

unidades fabris que dispõem de diferentes tecnologias. Essa realidade ocorre

principalmente porque as unidades foram desenvolvidas em épocas distintas, com

oportunidades de tecnologia específicas do momento do seu investimento.

Soma-se a isso o efeito prático da globalização, onde a mesma empresa produz e

comercializa os seus produtos em diferentes pontos do planeta, sendo comuns decisões de

abandonar unidades produtoras em determinas regiões que passaram a ser menos atrativas

e, no mesmo instante, decisões sobre construir outras unidades produtoras em outras

regiões, com tecnologias e conceitos de produção totalmente inovadores.

É nesse contexto que identificamos a seguinte questão: como mensurar e analisar

os resultados de diferentes tecnologias aplicadas numa mesma empresa para produzir

produtos iguais?

Assumimos como premissa básica que os sistemas de informações de custos e

contabilidade gerencial devem atender aos modelos de decisão dos gestores baseados em
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resultado econômico, buscando sustentar o processo de tomada de decisão orientado à

otimização da riqueza da empresa como um todo.

O modelo a ser proposto e analisado tem como origem aplicações do modelo de

Gestão Econômica desenvolvido pelo prof. Armando Catelli da Universidade de São Paulo

(Brasil) em indústrias petroquímicas e químicas; e trata da aplicação dos conceitos de

padrão e custo-padrão na contabilidade gerencial para sustentar a mensuração e a análise de

resultados das transações de produção em ambiente com diversidade de tecnologia.

Além desses conceitos de padrão e custo-padrão, outros conceitos de mensuração

fazem parte do modelo GECON para solucionar o problema da correta mensuração do

resultado econômico. Destacamos aqui alguns desses conceitos: contabilidade baseada em

eventos econômicos, preço de transferência baseado no custo de oportunidade, custeio

direto, margem de contribuição, custo de reposição à vista, valor presente, fluxo de

benefícios futuros a valor presente, remuneração do capital e moeda constante.

2. Validade Atual dos Padrões e do Custo-Padrão

Padrão e custo-padrão são instrumentos de gestão empresarial desde o final do

século XIX. Kaplan e Johnson (1987: pag 43) afirmam que suas origens estão relacionadas

aos administradores científicos de algumas metalurgias americanas, que procuravam

desenvolver informações para avaliar o rendimento potencial das operações de produção

para tirar conclusões sobre a melhor maneira de planejá-las e executá-las. Posteriormente,

os contadores passaram a aplicar o conceito de custo-padrão também para avaliação de

estoques, criando uma utilidade para a contabilidade financeira.

É no âmbito gerencial que verificamos a necessidade de incorporação desses

conceitos num sistema de informações. Peleias (1999: pag 102), analisando definições de

diversos autores de Contabilidade sobre o assunto, conclui que sob a ótica da Gestão

Econômica:

... um padrão representa medidas físicas e monetárias, relativas a elementos de

receita e custo dos eventos, transações e atividades adequadamente mensurados,

que deveriam ser atingidos a partir de condições preestabelecidas, vinculadas à

decisão de elaborar uma unidade de produto ou serviço, num determinado

momento de tempo.
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O autor observa que, na literatura contábil, o conceito de custo-padrão está

relacionado ao estabelecimento de custos pré-determinados dos produtos e serviços. Mas

como determiná-los? Horngren, Foster e Datar (1997: pag 218) afirmam, quando tratam de

orçamentos flexíveis, que os custos-padrões são estabelecidos por meio de estudos

cuidadosos sobre os montantes físicos de insumos requeridos para uma unidade de um

determinado produto.

Oliveira in Catelli (1999: pag 434) define com precisão a utilidade do que ele

denominou de sistema de padrões, incorporado no sistema de informações gerenciais.

Segundo o autor:

A utilidade de um sistema de padrões está em auxiliar o aumento da eficiência na

condução dos negócios da empresa, com o objetivo de produzir economicamente e em

medir os desempenhos, comparando os resultados reais com os desejados, fornecendo

dados que sirvam de instrumento para identificação das ineficiências e das tendências

para as quais a empresa caminha.

O autor também propõe a utilização de padrões departamentais e não apenas para

os produtos e serviços, possibilitando a análise da eficiência na utilização dos custos

estruturais.

Como veremos mais adiante, a utilização do sistema de padrões como um dos

elementos do sistema de informações de Gestão Econômica tem vários desdobramentos

dentro do referido modelo, auxiliando o sistema de informação ao suporte à tomada de

decisão em todas as fases do processo de gestão (planejamento, execução e controle).

No entanto, verificamos que a partir de meados de 1980, com o surgimento da

proposta de custeio baseado em atividades, alguns autores passaram a criticar o uso de

custo-padrão pelas empresas, identificando como sendo um dos problemas devido à

obsolescência dos sistemas de contabilidade de custos para gestão. Mais recentemente,

Kaplan e Cooper (1998) criticam os modelos tradicionais de sistemas de custos e,

especificamente, os sistemas baseados em padrões por focarem a melhoria da tarefa local e

adotarem padrões históricos entre outros aspectos. Os autores propõem a ampliação do que

classificam como sistemas de custos de estágio II por meio de incorporações de padrões

baseados nos melhores desempenhos e de informações de natureza não-financeira como

índices de qualidade e pontualidade.

Para considerarmos essa crítica como verdadeira é necessário restringi-la à

contabilidade de custos praticada nas empresas e não às teorias de custos e contabilidade.

Interpretamos os problemas apontados pelos autores como uma distorção da aplicação dos
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conceitos de padrão e custo-padrão; em outras palavras, o uso incorreto dos conceitos não

os invalida.

O problema está na forma de aplicá-los e também no contexto geral do sistema de

informações, isto é, padrão e custo-padrão representam elementos desse sistema. Quando

utilizados de forma isolada ou em conjunto com outros conceitos que reconhecidamente

geram distorções nas apurações de custos e resultados, tais como: custo histórico, rateios

etc., não atendem aos modelos decisórios dos gestores, sendo suas informações irrelevantes

em termos gerenciais.

Entendemos também que não é escopo do sistema de informações de custos incluir

ou excluir qualquer indicador físico ou qualitativo. Essas medidas geralmente já são

tratadas adequadamente pelos sistemas de informações de gestão operacional. O seu

aproveitamento, como o dos demais indicadores econômicos, financeiros, físicos e

qualitativos, deve ser analisado à luz da necessidade da gestão, podendo ou não fazer parte

do modelo de informação gerencial da empresa.

Este trabalho considera que os conceitos de padrão e custo-padrão devem fazer

parte de um sistema de informações gerenciais concebido a partir da observação dos

modelos decisórios dos gestores sobre os eventos econômicos objetos de decisão, onde a

informação sobre resultado (receitas e custos) é disponibilizada para sustentar cada fase do

processo de gestão, buscando induzir seus usuários à decisão que conduza à otimização do

resultado econômico da empresa como um todo.

Justificamos a utilização de padrão e custo-padrão neste contexto baseados nos

seguintes argumentos:

 Simulação de Planos e Orçamento – na fase de planejamento em que se busca

a otimização do resultado econômico da empresa como um todo, o uso de um

sistema de padrões, que reflita os níveis de eficiências desejados e as demais

políticas da empresa quanto ao uso de seus recursos, agrega maior

confiabilidade e agilidade em modelos de simulação de planejamento de lucro

e orçamento; sem ele os dados sobre volumes de recursos, produtos e custos e

receitas seriam meras estimativas de difícil sustentação prática, além de ser

necessário despender um maior esforço para obtenção de um plano e o seu

respectivo orçamento nessas condições;

 Avaliação da Capacidade Instalada – ainda na fase de planejamento, o uso do

sistema de padrão em conjunto com informações sobre volumes das

transações futuras permite ao sistema apurar a capacidade física necessária

para a execução de um plano operacional, cabendo ao gestor comparar essa
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informação com a capacidade disponível para verificar a necessidade e

viabilidade de novos investimentos ou a ociosidade da planta e buscar em

tempo maneiras de minimizar o efeito dessa condição no resultado da

empresa;

 Simulação de Transação – na fase de execução, uma vez validado um plano

operacional e o seu orçamento, busca-se a otimização em cada transação

realizada; para tanto, o sistema de informação deve disponibilizar aos gestores

simuladores de transações que representem modelos decisórios restritos e

expressos em equações de resultado para servirem de suporte à decisão,

mensurando as alternativas disponíveis de cada transação, onde a

confiabilidade e agilidade no uso desses instrumentos são asseguradas pelo

sistema de padrões;

 Análise de Resultados – a fase de controle deve ser vista de forma dinâmica,

possibilitando ao gestor o seu auto-controle em tempo real ou sempre que por

ele requerido, por meio da análise de resultado de cada transação relevante

realizada, que consiste na comparação do resultado padrão da transação com o

resultado realizado e na apuração das variações que explicam os desvios de

resultado, o que permite a tomada de ações corretivas num curto espaço de

tempo, salvaguardando o resultado ótimo objetivado no plano; e

 Avaliação de Desempenhos – completando a fase de controle, a avaliação das

contribuições das unidades administrativas que formam a organização e dela

como um todo, realizada periodicamente, baseia-se na comparação entre os

resultados planejados e os resultados realizados e depende de um sistema de

padrões para o desdobramento do orçamento e a apuração das variações que

explicam os desvios de desempenhos, permitindo aos gestores identificar as

variáveis que não se comportaram como o esperado e tomar as medidas

corretivas necessárias para assegurar a obtenção do resultado ótimo.

Apesar de explorarmos o uso de padrão na indústria, o seu uso está sendo

estendido a outros setores, como assinala o estudo de Oliveira sobre a aplicação de padrões

em instituições financeiras, in Catelli (1999).
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Padrões e Preços Padrões: Conceito

Produção

Produtos

Recursos

Padrão
Físico

Produto
e/ou
Lote

Padrão
Físico

Processo
e/ou

Un. Adm.

Preços

Padrões

(PIT e
CRAV)

Margem
Padrão
Produto

e/ou
Lote

Contrib.
Padrão

Processo
e/ou

Un. Adm.

Figura 1. Conceito de Padrão e Custo-Padrão.

Como mostra a figura acima, o sistema de padrões do modelo GECON é aplicado

para apurar as margens de contribuições de produtos e serviços e as contribuições das

atividades, processos físicos e unidades administrativas. Seus componentes são: banco de

dados com os padrões físicos de produtos e lotes de produtos, banco de dados de padrão

físico de processos, atividades e unidades administrativas (departamentos) e banco de dados

de preços padrões apurados para refletir os conceitos de preço de transferência baseado no

custo de oportunidade (PIT) para medir as receitas e custo de reposição à vista (CRAV)

para mensurar os recursos.

3. Modelo de Custo-Padrão para Ambientes de Alta Tecnologia

O modelo de sistema de padrão proposto para permitir a análise de resultado em

empresas com plantas de diferentes tecnologias, além dos conceitos gerais apresentados no

tópico anterior, contempla três tipos de padrão e a apuração de três variações para medir os

desvios de resultados decorrentes do uso de diferentes condições de produção.

Os conceitos dos tipos de padrão adotados no modelo são:
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 Padrão Básico – que representa o melhor padrão em termos de resultado

econômico de toda a empresa;

 Padrão Específico – que representa o melhor padrão de uma determinada

unidade fabril da empresa; e

 Padrão de Desvios – que representa o melhor padrão para as condições reais

da transação realizada.

Conforme mostra a figura 2, uma vez apurados esses padrões e o resultado

realizado de uma transação de produção, o modelo permite ao gestor fazer uma análise de

resultados sustentada na apuração das seguintes variações:

 Variação de Processo – expressa a diferença de receita, custos e margem de

contribuição entre o padrão básico e o padrão específico, mensurando a perda

pela não disponibilização da melhor tecnologia em termos de resultado para

aquela unidade fabril;

 Variação de Desvio – é calculada pela diferença de receita, custos e margem

de contribuição entre o padrão específico e o padrão de desvio, medindo o

efeito no resultado pela não utilização das melhores condições daquela

unidade para produção de um determinado produto, que pode ser decorrente

da falta de insumos que permitem melhor rendimento de produtos, de paradas

para manutenções de equipamentos (programadas ou não) etc.;

 Variação de Eficiência – é apurada pela comparação entre o padrão de desvio

e o realizado, expressando o nível de eficiência no consumo dos recursos e a

produtividade na geração dos produtos.
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Plantas com Tecnologias Diferentes: Análise

Padrão
Básico

Padrão
Específico

Padrão
Desvio Realizado

Variação de
Processo

Variação de
Desvio

Variação de
Eficiência

Figura 2. Sistema de Padrões para Empresas com Diversidade Tecnológica

4. Uma Aplicação do Modelo

Apresentamos neste tópico um exemplo hipotético e suficiente para ilustrar a

utilização do modelo proposto. Uma empresa conta com três plantas com capacidades

instaladas semelhantes, mas com tecnologias diferentes, resultando em padrões físicos com

rendimentos específicos. A produção tem como características  ser por processo e conjunta,

onde a aplicação de uma certa mistura de matérias-primas gera obrigatoriamente três

produtos. A tabela 1 contempla os padrões físicos por planta, mostrando os produtos

esperados e os recursos aplicados em cada situação e seus respectivos volumes.
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Planta     Perfil de Consumo Produtos
    Recurso       Volume      Prod. 1    Prod. 2    Prod. 3

   1         M. Básico      1.000 t        800 t        200 t        220 t
              MP A                 250 t
   2         M. Básico      1.050 t        800 t        200 t        220 t
              MP B                 250 t
   3         M. Básico         780 t        800 t      200 t        220 t
              MP A                 220 t
              MP B                 300 t

Tabela 1 – Padrões Físicos por Planta.

As apurações físicas após a realização da produção num determinado intervalo de

tempo são apresentadas na tabela 2 a seguir.

PlantaPlanta Perfil de Consumo Produtos
Recurso     Volume Prod. 1 Prod. 2 Prod. 3

   1 M. Básico   1.000 t 810 t  210 t        220 t
MP A             250 t

   2           M. Básico   1.070 t       790 t          200 t        215 t
                MP B             250 t
   3  M. Básico      790 t       780 t     200 t        220 t
                MP A             210 t
                MP X             310 t

Tabela 2 – Produção Realizada por Planta.

A área de engenharia após realização de um estudo do impacto da MP X na planta

3 confirmou os mesmos volumes padrões especificados válidos para MP B.

A empresa conta com um BD de preços de transferência e custos de reposição à

vista expressos em moeda constante denominada “talento” (Tal $), cuja paridade com a

moeda corrente do país é corrigida pelo índice interno de preços da empresa. Por

simplificação, consideramos os preços realizados dos produtos e recursos iguais aos

padrões. A tabela 3 apresentada a seguir contempla esses preços.
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Recurso Tal $ / ton

M. Básico
Matéria-Prima A
Matéria-Prima B
Matéria-Prima X
Produto 1
Produto 2
Produto 3

10,00
20,00
25,00
30,00
60,00
70,00
80,00

Tabela 3 – Banco de Dados de Preços.

Com base nesses dados são apurados e classificados os padrões conforme mostra o

quadro abaixo.

Apuração do Padrão Básico

Receita
(-) Custos:
     M. Básico
     MP A
     MP B
(=) M. Contribuição

79.600
15.000
10.000
 5.000
   -
64.600

79.600
16.750
10.500
    -
 6.250
62.850

79.600
19.700
 7.800
 4.400
 7.500
59.900

PLT 1 PLT 2 PLT  3Resultado Padrão

Padrão
Básico

Tabela 4 – Apuração do Padrão Básico.

Conforme mostra a tabela 4, a comparação entre as margens de contribuição da

produção das plantas, que representam suas respectivas margens padrões específicas (a

melhor de cada unidade), indica que a planta 1 tem o maior resultado, sendo classificada

como o padrão básico de referência para todas as outras unidades.
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Uma questão que poderia ser objeto de discussão é se realmente a planta 1, por

gerar a maior contribuição, também deve ser a planta com tecnologia de geração mais atual.

Não necessariamente esta relação é sempre verdadeira. Os casos referentes às empresas

Pratt & Whitney e General Motors citados no artigo sobre investimento mostram

exatamente o contrário. Para recuperar a rentabilidade foram necessárias algumas

reformulações baseadas na utilização de equipamentos de menor nível tecnológico, mas

devemos reconhecer que tal distorção é resultado de um problema de análise de viabilidade

de investimento.

Caso seja verificada, num teste do modelo proposto, uma situação parecida com

essas vividas pelas empresas citadas, sua eficácia estará em informar que os resultados

esperados com aplicação da nova tecnologia não estão sendo alcançados, cabendo ações

corretivas.

Uma vez apurados os padrões específicos das unidades e o padrão básico da

empresa como um todo, o sistema de informação faz a apuração das demonstrações de

resultados das transações de produção de cada unidade para um determinado período de

tempo, para efeito de análise de resultado.

Observando a tabela 5, a análise da planta 1 leva às seguintes conclusões: a)

variação de processo – enquanto  essa planta representar o melhor padrão de toda a

empresa, esse indicador sempre será zero;  b) variação de desvio – como as condições de

realização da transação na planta 1 eram as ideais, então essa variação também não causou

impacto no resultado da produção; c) variação de eficiência – os valores apurados indicam

um comportamento favorável em termos de receita assim como em termos de custos,

devido ao melhor rendimento no volume dos produtos 1 ( + 10 toneladas em relação ao

padrão esperado) e 2 (+ 10 toneladas em relação ao padrão esperado), o que significa menor

perda de matérias-primas no processo. Essa superação em relação ao padrão deve ser

analisada minuciosamente, porque pode indicar a necessidade de revisão e atualização dos

padrões dessa planta.
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Análise de Resultado por Planta

Receita
(-) Custos:
(=) Margem

79.600
15.000
64.600

Básico Espec. DesvioPlanta 1

79.600
15.000
64.600

79.600
15.000
64.600

Real
80.900
15.000
65.900

Var.
Processo

0,00
0,00
0,00

Var.
Desvio

0,00
0,00
0,00

Var.
Eficiência

1.300
0,00

1.300

Tabela 5 – Relatório de Análise de Resultado da Planta 1.

Análise de Resultado por Planta

Receita
(-) Custos:
(=) Margem

79.600
15.000
64.600

Básico Espec. DesvioPlanta 2

79.600
16.750
62.850

79.600
16.750
62.850

Real
78.600
16.950
61.650

Var.
Processo

0,00
(1.750)
(1.750)

Var.
Desvio

0,00
0,00
0,00

Var.
Eficiência

(1.000)
(200)

(1.200)

Tabela 6 – Relatório de Análise de Resultado da Planta 2.
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Com relação à planta 2 (tabela 6) é possível concluir  que: a) a variação de

processo indica que, por não estar disponível a melhor condição de produção de toda a

empresa (padrão básico) e em sua melhor opção, essa planta gera uma perda de Tal $ 1.750

na transação de produção pelo período de tempo considerado; b) variação de desvio – como

as condições de realização da transação foram as da melhor condição da unidade, então a

variação foi nula;  e c) variação de eficiência  - tanto a receita quanto o custo variaram de

forma desfavorável, devido a um baixo rendimento dos produtos 1 e 3 (em –10 toneladas e

–5 toneladas respectivamente) e de um maior consumo do recurso material básico (+ 20

toneladas).

Análise de Resultado por Planta

Receita
(-) Custos:
(=) Margem

79.600
15.000
64.600

Básico Espec. DesvioPlanta 3

79.600
19.700
59.900

79.600
21.200
58.400

Real
78.400
21.400
57.000

Var.
Processo

0,00
(4.700)
(4.700)

Var.
Desvio

0,00
(1.500)
(1.500)

Var.
Eficiência

(1.200)
(200)

(1.400)

Tabela 7 – Relatório de Análise de Resultado da Planta 3.

Conforme mostra a tabela 7, na planta 3 observamos que as três variações indicam

desvios de resultados. A variação de processo expressa que esta planta perde Tal $ 4.700 a

cada transação de produção, por se valer de um processo cuja tecnologia gera um retorno

menor do que o da planta 1.

A variação de desvio reflete o problema da não disponibilidade da matéria-prima

B para produção. A matéria-prima substituta (X) é demandada pelo processo no mesmo

nível de volume, mas possui no momento um custo de reposição à vista superior em Tal $
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5,00 por tonelada, resultando na variação negativa de Tal $ 1.500. Se a causa da falta de

suprimento da matéria-prima B for interna, sob a ótica da gestão por responsabilidade,

pode-se aplicar o valor da variação como um ônus de desempenho da área de

responsabilidade causadora do problema, conforme um sistema de conseqüências. Por fim,

a variação de eficiência diz respeito a uma variação desfavorável de volume do produto 1

(20 toneladas) e maiores consumos de material básico (10 toneladas) e matéria-prima X (10

toneladas), a variação final não foi maior em conseqüência do efeito do menor consumo da

matéria-prima A.

Como conclusão da análise, as variações de processos negativas das plantas 2 e 3

indicam que o gestor deve simular os efeitos econômicos dos esforços para melhoria dos

processos dessas unidades para verificar se o resultado e a rentabilidade final da empresa

aumentam com novos investimentos em plantas existentes, isto é, se os sacrifícios pelos

esforços a serem empreendidos possuem montante inferior à perda causada pelas

tecnologias menos rentáveis, considerando também o tempo de expectativa de uso desses

ativos pela empresa.

5. Conclusão

Entendemos que a necessidade do uso de padrão e custo-padrão, que

denominamos de sistema de padrões, tem sua origem nos problemas de gestão da empresa

e, portanto, de tomada de decisão. Os conceitos de custos são genéricos, mas por meio de

demandas gerenciais específicas é possível interpretá-los e configurá-los, gerando modelos

sob medida para resolver essas demandas.

Nesse sentido, propomos o modelo de sistema de padrão abrangendo as definições

de padrão básico, específico e de desvio, para possibilitar uma melhor avaliação pelos

gestores dos efeitos de diferentes tecnologias na geração de produtos equivalentes, uma vez

que ele permite a verificação dos desvios de resultados que o modelo comumente utilizado

não apontaria porque se limita a comparar o que aqui denominamos de padrão de desvio

com o realizado.

Como vimos, seus principais benefícios são: ser um indicador da  necessidade de

investimentos em plantas industriais em operação e medir se as novas tecnologias estão se

transformando nos melhores padrões de desempenhos em termos de resultados para a

empresa.
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