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Resumo
Este trabalho demonstra a correção conceitual e a necessidade prática do cálculo

de custos por produto e do custo unitário. Embasados na Teoria Microeconômica, desde
Aristóteles, passando por Adam Smith e Alfred Marshall, os autores demonstram a
coerência lógica e a necessidade prática das idéias de valor, custo e preço, por produto e por
unidade.
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INTRODUÇÃO

De uma técnica seis vezes milenar, a Contabilidade passou à condição de ciência
social moderna, com seu estatuto plenamente reconhecido nos fóruns universitários. Nessa
condição, tornou- se um campo fértil para o amplo debate de todas as questões pertinentes
ao seu conteúdo, como convém ao verdadeiro ambiente acadêmico.

Estudantes e pesquisadores de Contabilidade e profissionais interessados em
informações contábeis gerenciais relacionadas à administração de preços passam por
situações embaraçosas, geradas por conflitos conceituais não resolvidos entre os
formuladores de doutrina dessa área de conhecimento.Entre as várias questões que
dificultam o trabalho nesse campo está presente o acalorado debate conceitual entre os
adeptos e os contrários ao rateio de custos e, como conseqüência, da apuração do custo por
produto e do custo unitário por produto1.

Os autores de presente trabalho pretendem discutir algumas questões teóricas
relacionadas com os conceitos de valor, preço e custo unitário de bens e serviços, sem
entrar no mérito de uma segunda questão, relativa à metodologia de cálculo do custo
unitário, principalmente quando certos recursos são compartilhados para a fabricação de
mais de um produto. O primeiro problema é conceitual; o segundo é metodológico, de
determinação de parâmetros e tecnologia adequados, se resolvido o primeiro.

 Todas as ciências oferecem ao debate variados enigmas ainda não decifrados, e
eles serão resolvidos exatamente em conseqüência do amplo debate científico. Segundo
CHIAPPIN, cada ciência é construída em torno de um objeto de estudo e de uma entidade
básica, ou unidade básica, que permite explicar esse objeto.

Assim, por exemplo, a Física tem como objeto de estudo a matéria, e como
entidade básica desta o átomo; a Química tem como objeto a constituição da matéria e a
transformação de substâncias, tendo como entidade básica o conceito de elemento químico.
Já a Alquimia não logrou tornar se uma ciência, por pretender assentar-se sobre uma
entidade não verdadeira, o pressuposto da existência de apenas quatro elementos básicos:
terra, ar, água e fogo. A Antropologia tem como objeto de estudo as várias características
dos grupos humanos, tendo como entidade básica o homem; a Sociologia tem como objeto
de estudo as estruturas sociais e como entidade básica o grupo humano; a Economia
Política tem como objeto a satisfação das necessidades humanas e como entidade básica a
riqueza, sua produção e distribuição; a Administração tem como objeto as organizações e
como entidade básica o seu desempenho. Continuando por esse caminho, cabe, então, a
pergunta: quais são o objeto de estudo e a entidade básica da Contabilidade, e,
especificamente, tendo em vista os objetivos deste trabalho, os da Contabilidade de Custos?
____________________________
1 Considerando-se que produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer a um
desejo ou necessidade  (KOTLER, p.383), o termo inclui serviços também.
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OBJETO DE ESTUDO E UNIDADE BÁSICA DA CONTABILIDADE DE CUSTOS

A primeira parte da pergunta está respondida no primeiro item dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade (PFC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ou
seja, o objeto de estudo da Contabilidade é o Patrimônio das Entidades, sendo o termo
entidades usado no sentido de pessoas ou instituições. Não fica claro, ainda, qual é a
entidade básica, definida no modelo de CHIAPPIN, que explica esse objeto.

Para os leigos, essa entidade poderia ser o lucro; porém, os pesquisadores sabem
que esse não é o único objetivo nem a entidade fundamental desse ramo do saber. Se o
fosse, a Contabilidade deixaria de ser uma ciência autônoma e se quedaria reduzida a um
simples anexo da Administração, cuja entidade fundamental é o desempenho da empresa,
medido principalmente pelo lucro, ou da Economia. Para calcular, prever e programar o
desempenho e o lucro da empresa, a Administração se utiliza da Contabilidade, da
Economia Política, da Matemática, da Ciência Política e de outros ramos do saber.

Uma segunda resposta poderia identificar a entidade básica da Contabilidade com
a quantidade de riqueza produzida no país, durante certo período. Com efeito, cabe à
Contabilidade Social, ou Nacional, entre outras coisas, mensurar o Produto Interno e o
Produto Nacional Bruto. Considerando que esse Produto tem por finalidade suprir as
necessidades da sociedade, em determinado período, pode-se concluir que essa também não
é a entidade básica da Contabilidade, e sim a entidade fundamental da Economia Política.
Para calcular, prever e propor políticas que alterem a produção de riquezas, a Economia
Política se utiliza da Contabilidade, da Matemática, da Ciência Política, da Administração e
de outros ramos do saber.

O valor dos bens e serviços, criado sob o manto do Patrimônio das empresas,
aumenta ou diminui a dimensão do próprio Patrimônio. Esse valor se reflete no lucro total
das empresas e na satisfação das necessidades humanas. Dessa forma, a Contabilidade, a
Administração e a Economia Política se complementam, cada uma com seu próprio estatuto
de ciência autônoma, e cada uma com seu próprio objeto de estudo e sua respectiva
entidade básica. A entidade básica da primeira é, portanto, o patrimônio, a da segunda é o
desempenho das empresas, um reflexo da criação de valores na forma de produtos, e a da
última é a riqueza criada pelas empresas para a satisfação das necessidades dos grupos
humanos.

Considerando-se que o preço, conforme MARX  (1985 : 92), deve ser entendido
como uma expressão monetária do valor, pode-se, então,  afirmar que a entidade básica da
Contabilidade de Custos é o valor dos produtos para o vendedor, dimensionado na forma de
custo unitário dos bens ou serviços. Essa afirmação reconhece como ciências
complementares a Economia Política e a Contabilidade, uma vez que a primeira discute o
conceito de valor, objeto de controvérsias teóricas que não cabem no contexto deste artigo,
e a segunda se dedica a quantificar, de forma objetiva, os elementos constitutivos desse
valor, utilizando expressão monetária.
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Cada unidade de produto levada ao mercado é a materialização de uma série de
valores monetários gastos a título de custos, mais um certo valor monetário previsto como
lucro normal, ou custo do capital. Estabelecida a negociação, o mercado estará validando
esse lucro ou ajustando essa previsão para cima, ou para baixo. Feito esse ajuste, o custo
unitário se transformou em preço; e o preço é um conceito associado a somente uma
unidade de produto. A definição do preço é nada mais do que o consenso entre vendedor e
comprador do exato valor monetário daquele bem ou serviço naquele instante.

Conclui-se, portanto, que a entidade básica da Contabilidade de Custos é o custo
unitário dos bens e serviços, considerado como uma das possíveis expressões monetárias do
valor da mercadoria.

 Se, com o propósito de argumentação, admitir-se a posição contrária, de que a
Contabilidade de Custos não deva ocupar- se da mensuração do valor unitário dos produtos,
uma nova ciência deverá fazê-lo. Isso porque, no grande teatro do mercado, os agentes
econômicos trocam bens e serviços, com os olhos voltados para o valor de uma unidade
desses produtos. Conforme se demonstrará mais adiante, as empresas têm uma necessidade
básica dessa informação para que funcione o chamado mecanismo de mercado, cujo motor
é a negociação do preço unitário, e alguém se incumbirá de fornecê-la. Com freqüência
fazem-no os engenheiros de produção, utilizando a terminologia "custo unitário do
produto", fazem-no os profissionais da área de Marketing, assim como o fazem os
profissionais da própria Contabilidade de Custos.

MILES utiliza uma categoria filosófica e econômica, o valor da mercadoria, para o
estudo dos custos unitários. Entre os vários significados dessa categoria o autor indica que
o produto tem para o fabricante um valor, definido como "el mínimo de pesetas que es
preciso gastar en la compra o fabricación de un producto, para crear los factores
adecuados de uso e estima". Essa definição pode ser resumida em uma identidade:

custo unitário médio =  valor unitário do bem para o vendedor [1].

Os textos de Microeconomia costumam acrescentar outra variável a essa
identidade, o lucro normal. GARÓFALO & CARVALHO definem esse valor como "aquele
lucro perfeitamente capaz de não atrair novas empresas ao mercado e, também, de não
acarretar o abandono do mercado por parte daquelas firmas que nele já estejam
operando". Já VASCONCELLOS e TROSTER consideram que deve ser embutida na
fórmula do custo unitário uma certa remuneração do capitalista que "pode ser medida pelo
custo de oportunidade, ou seja, o que ele receberia se tivesse empregado seus recursos em
outra atividade. Isso é chamado de lucro normal, o que reflete o real custo de
oportunidade da atividade empresarial. É uma espécie de taxa de rentabilidade média do
mercado". Essa visão reflete uma tendência do mercado em remunerar os proprietários da
empresa com uma taxa de juros aplicada sobre o capital, dentro de determinados
parâmetros, e altera a identidade [1] para:
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Custo unitário médio + lucro normal médio = valor unitário do bem para o
vendedor [2].

Estabelecendo a hipótese de que, em um mercado concorrencial, vendedores e
compradores concordem em transacionar a mercadoria por um preço igual a [2], chega-se a
uma terceira identidade:

Custo unitário médio + lucro normal médio = valor unitário do bem para o
vendedor e para o comprador = preço.

 A MERCADORIA2

Para estudar o valor, o preço e o custo da mercadoria é necessário, primeiro,
conceituá-la. O senso comum indica que o conceito de mercadoria está associado,
primeiramente, a um objeto ou coisa que, pelas suas propriedades e atributos, pode
satisfazer às necessidades de uma pessoa. Logo, se uma empresa fabrica um objeto que não
satisfaz alguma necessidade humana, esse objeto não é uma mercadoria, uma vez que não
existem interessados na sua aquisição. Porém, se a empresa fabrica um objeto
absolutamente inútil, e, por meio de publicidade, cria uma necessidade puramente
imaginária desse objeto, então ele terá mercado, e será uma mercadoria. Indo ainda mais
longe, a empresa poderá produzir um objeto prejudicial ao homem, e por meio de
propaganda associar esse objeto à satisfação de um prazer imaginário; novamente, o objeto
terá mercado e será mercadoria: o cigarro é uma mercadoria.

A segunda condição necessária para que um objeto se transforme em mercadoria é
a sua distribuição por meio do processo de troca por outra mercadoria. A expressão troca
pode ser entendida, erroneamente, pelo estudante desatento, somente como escambo; nem
sempre se percebe que a troca por dinheiro é também uma troca por outra mercadoria, na
medida em que o dinheiro:

a) representa outras mercadorias;

b) pode ser trocado por outras mercadorias;

c) é, por definição, meio de troca; e, por fim,

d) é também uma mercadoria.

____________________________
2 O termo mercadoria será utilizado no sentido amplo de produtos (bens e serviços), pois assim se
encontra nos textos clássicos de Economia.
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Portanto, quando não existe o processo de troca não existe mercadoria. Isso quer
dizer que não são mercadorias os bens livres (o ar que respiramos, por exemplo) e os bens
públicos (a educação fundamental, por exemplo). Também não são mercadorias os bens
distribuídos nas economias não monetárias, como as sociedades primitivas (nações
indígenas não aculturadas), as antigas sociedades feudais (o Afeganistão ainda apresenta
resquícios feudais; o Tibet deixou de ser uma economia com resquícios feudais nas últimas
décadas), nas chamadas economias de guerra e nas economias de planejamento central
(modelo adotado na Rússia por Stálin). Em todos esses casos existem objetos que
satisfazem necessidades humanas sem passar pelo processo de troca. Nessas economias não
existe a mercadoria e não se conhece o pleno desenvolvimento da Contabilidade de Custos,
tal como nas sociedades capitalistas.

               Uma vez demonstrado o embasamento teórico que dá respaldo à figura do custo
unitário, resta a questão da metodologia dos mecanismos de mercado e o desenvolvimento
da Contabilidade em cinco categorias de sociedades:

a) na economia capitalista, na qual está inserida o Brasil;

b) na economia mercantilista antiga, cuja existência conta com vários registros
históricos, desde o Egito (4.000 a.C.), a Mesopotâmia, atual Iraque (2.800 a.C.), a ilha de
Creta (2.000 a.C.), a Fenícia, hoje Líbano (1.400 a.C.), Israel (1.900 a.C.), Pérsia (550
a.C.), Grécia e Macedônia (1.700 a.C.), e Roma (de 753 a.C. a 476 d.C.);

c) na economia mercantilista européia, um sistema que se iniciou com o retorno
dos primeiros cruzados de 1096 e se desenvolveu até a passagem para o capitalismo,
marcada pela Revolução Industrial de 1776;

d) na economia mercantilista brasileira, que substituiu em 1808 o estatuto colonial
e perdurou até 1888 com a abolição da escravidão; e

e) nos sistemas socialistas estruturados na forma de mecanismo de mercado e não
de planejamento central, como o Chile no governo de Salvador Allende e na Iuguslávia no
governo de Tito.

O VALOR DA MERCADORIA

ARISTÓTELES, filósofo grego que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., definiu dois usos
para cada bem econômico.

"Um, é próprio à coisa, como tal, o outro não, como para uma sandália servir para calçar
e ser trocável por outro objeto. Ambos são valores de uso da sandália, pois também quem
troca a sandália por algo que lhe falta, alimento, por exemplo, usa a sandália como
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sandália. Porém, não em seu modo natural de uso, pois a sandália não existe para ser
trocada" (De República, Livro Primeiro, Capítulo 9).

 Desde então se aceita que as mercadorias têm duplo valor: para quem a usa,
chamado VALOR DE USO, e o valor para a troca, chamado VALOR DE TROCA, sendo
ambos as duas faces de uma mesma moeda, o VALOR DA MERCADORIA. Note-se que,
quando o filósofo escreveu essa constatação:

a) os bens já eram mercadorias;

b) as mercadorias eram transacionadas de acordo com as regras do mecanismo de
mercado, em um sistema mercantilista; e

c) já existia a Contabilidade, ainda que de forma incipiente.

Em outra obra, "Ethica Nicomachea", o mesmo ARISTÓTELES declara que a
forma dinheiro da mercadoria é apenas a expressão do valor de uma mercadoria em outra,
ou seja, dizer que "5 almofadas = 1 casa" não se diferencia de dizer "5 almofadas = tanto
dinheiro". Como a forma dinheiro da mercadoria é o seu preço, deduz-se que o preço é a
expressão monetária do valor da mercadoria. Ou seja, o preço não é igual ao valor, mas
expressa, em termos monetários, na hora da troca, o valor de uso da mercadoria para o
comprador e o valor de troca para o vendedor.

Na mesma obra, ARISTÓTELES conclui que "a troca não pode existir sem a
igualdade, nem a igualdade, sem a comensurabilidade". Nesse ponto, o filósofo estanca
sua análise, declarando que medir coisas de espécies diferentes  é "somente um artifício
para a necessidade prática", uma vez que elas não são qualitativamente iguais. Nesse ponto,
também, o filósofo chegou à essência da Contabilidade de Custos, uma vez que é o ramo do
conhecimento humano que se ocupa de identificar, medir, registrar, classificar e analisar os
componentes do custo e do preço das mercadorias, na forma e com as limitações
metodológicas em que é possível mensurar esses componentes.

O PREÇO DA MERCADORIA

No ano de 1776 (o mesmo em que os Estados Unidos se proclamaram livres do
sistema colonialista e em que o engenheiro escocês James Watt deu início à fabricação, em
escala industrial, da máquina a vapor que detonou a Revolução Industrial) o economista
também escocês ADAM SMITH publicou a obra "A Riqueza das Nações - Investigação
sobre sua Natureza e suas Causas". No início do Capítulo VII, do Livro Primeiro da sua
obra, SMITH afirma textualmente que:

"Quando o preço de uma mercadoria não é menor nem maior do que o suficiente
para pagar ao mesmo tempo a renda da terra, os salários do trabalho, e os lucros do
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patrimônio ou capital empregado em obter, preparar e levar a mercadoria ao mercado, de
acordo com suas taxas naturais, a mercadoria é nesse caso vendida pelo que se pode
chamar de seu preço natural".

E no início do parágrafo seguinte:

"Nesse caso, a mercadoria é vendida exatamente pelo que vale, ou pelo que ela
custa realmente à pessoa que a coloca no mercado; com efeito, embora no linguajar
comum, o que se chama de custo primário de uma mercadoria não inclua o lucro da
pessoa que a revenderá, se ele a vender a um preço que não lhe permite a taxa comum do
lucro nas proximidades, ele está tendo perda no negócio, já que poderia ter auferido esse
lucro empregando seu capital de alguma forma diferente. Além disso, seu lucro é sua
renda, o fundo adequado para sua subsistência".

Neste ponto é importante pesquisar a razão que leva o autor a se apegar ao preço
da mercadoria, que é um valor individualizado, e que, portanto, não representa o total da
remuneração dos três fatores produtivos, ou seja, da terra, do trabalho e do capital. Na
verdade, o que representa "a renda da terra, os salários do trabalho e os lucros do
patrimônio" é a receita total do capitalista em determinado período, e não o valor individual
da mercadoria. Esta contradição será resolvida no item seguinte. Também continua sendo
um enigma a relação, caso ela exista, entre o "preço natural" da mercadoria e o valor de
uso definido por ARISTÓTELES.

Mais à frente, SMITH afirma que "O preço de mercado de uma mercadoria
específica é regulado pela proporção entre a quantidade que é efetivamente colocada no
mercado e a demanda daqueles que estão dispostos a pagar o preço natural da
mercadoria". E em outro parágrafo: "Quando a quantidade colocada no mercado coincide
exatamente com o suficiente e necessário para atender à demanda efetiva, muito
naturalmente o preço de mercado coincidirá com o preço natural, exatamente ou muito
aproximadamente. Poder-se-á vender toda a quantidade disponível ao preço natural, e não
se conseguirá vendê-las a preço mais alto. A concorrência entre os diversos comerciantes
os obriga todos a aceitar esse preço natural, mas não os obriga a aceitar menos".

As palavras de SMITH confirmam que, em situação de equilíbrio do mercado,
quando a quantidade demandada de uma mercadoria é igual à ofertada, o preço tende a ser
igual à soma custo médio + lucro normal médio.

SOLUÇÃO DA CONTRADIÇÃO SEGUNDO ADAM SMITH

Com essas afirmações, SMITH permite que os estudantes de Contabilidade
penetrem na essência do enigma colocado à sua frente. Com efeito, ele está dizendo que:
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a) está-se falando de um mecanismo de mercado competitivo, isto é, nessa situação
existe um grande número de vendedores que concorrem entre si;

b) existe também um grande número de compradores que concorrem entre si;

c) a cada transação, comprador e vendedor negociam o preço, que representa o
valor unitário da mercadoria reconhecido por ambos;

d) a cada negociação, o vendedor compara o preço unitário possível de ser
concretizado com o "preço natural" da mercadoria; e

e) a cada negociação o comprador compara o preço unitário possível de ser
concretizado com o valor de uso da mercadoria para si.

Colocada nesse contexto, a negociação de sandálias observada por
ARISTÓTELES passou pelas seguintes etapas:

a) o comprador chegou à conclusão de que valia a pena pagar 10 dracmas por um
par de sandálias, em função do benefício esperado pelo seu uso após a compra;

b) o vendedor chegou à conclusão de que, ao aceitar o preço acordado nessa
negociação específica, ou seja, 10 dracmas, ele estaria recebendo o preço natural pelo par
de sandálias que pretendia transacionar; e

c) o vendedor estava ciente de que, em cada uma das demais negociações de
sandálias a serem processadas naquele mesmo mês, ele deveria se esforçar para alcançar o
mesmo preço, para conseguir amealhar, ao final do período, as 250 dracmas necessárias
para pagar o arrendamento da terra onde criava os bois, que produziam o couro, mais as
100 dracmas para pagar o preço do trabalho, que na Grécia Antiga era o valor da
sobrevivência dos escravos, e as 150 dracmas correspondentes ao seu lucro.

 Para os economistas clássicos, a grande virtude do mercado concorrencial reside
no fato de que, ao concorrer entre si, os vendedores procuram baixar os preços. Isso exige
que cada vendedor, a cada negociação, tenha conhecimento do "preço unitário natural" da
sua mercadoria, isto é, de todos os custos e demais componentes do valor unitário, para
saber até onde pode aceitar um preço mais baixo. E, mais ainda, cada vendedor procura
comparar as dimensões dos componentes do "preço unitário natural" do seu produto com
as dimensões conseguidas pelos seus concorrentes, para saber onde introduzir mudanças em
sua linha de produção, em seu sistema de distribuição, no processo administrativo, etc.,
para manter-se ou para se tornar cada vez mais competitivo.

Paradoxalmente, SMITH e ARISTÓTELES, distanciados por 21 séculos, levam-
nos à conclusão de que a meta da empresa de ganhar mais dinheiro, ou maximizar o lucro
total, depende da gestão de valores unitários como: custo médio, lucro normal médio, valor
médio e preço.
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A VISÃO DOS NEOCLÁSSICOS SOBRE A QUESTÃO

Em 1980 MARSHALL, com a publicação dos "Princípios de Economia", lançou
as bases para o chamado período neoclássico da Economia Política. É nessa escola que
aparece o conceito de CUSTO MARGINAL, para efeito de definição do ponto onde a
empresa maximiza seu lucro. Para o autor, esse ponto pode ser expresso pelo seguinte
princípio: a empresa obtém o lucro total máximo vendendo a quantidade de mercadorias
correspondente ao ponto onde custo marginal = receita marginal, lembrando que estamos
discutindo dentro de um contexto de mecanismo de mercado concorrencial, onde receita
marginal = preço de mercado.

O conceito de custo marginal deriva da constatação de que, dado um certo
tamanho da estrutura de recursos produtivos, o custo total (custos + lucro normal) varia em
função da quantidade de bens produzidos.

Considere-se uma empresa que, ao produzir 49 unidades de um produto, incorre
em um gasto total de 492 unidades monetárias e, mantida a mesma estrutura, ao produzir 50
unidades incorre em um gasto total de 500 unidades monetárias. Nesse caso, para
MARSHALL, o custo da 50ª unidade corresponde a 8 unidades monetárias, que é o
incremento do custo total, enquanto que o custo médio é de 10 unidades monetárias. Ao
elaborar o conceito de custo marginal o autor segue os passos de ARISTÓTELES e SMITH
de considerar como componentes mensuráveis do custo para a produção da unidade da
mercadoria os custos e o lucro normal.

Se aquela empresa aumentar a quantidade produzida para 51 unidades físicas,
incorrendo em custos de $ 9 (nove unidades monetárias) para esta última unidade,
perceberá que ainda produz a um custo marginal menor que o custo médio: $ 9 contra $
9,98 unidades monetárias. Se insistir em aumentar a produção e fabricar a qüinquagésima
segunda unidade, a um custo, agora, de $ 9,98, perceberá que, nesse ponto, o custo
marginal é igual ao custo médio; portanto, essa é a quantidade que maximiza o lucro. Se
optar por fabricar 53 unidades físicas por período, terá um custo marginal maior que o custo
unitário, e obterá um lucro menor que o máximo.

Verifica-se uma convergência conceitual entre ARISTÓTELES, os economistas
clássicos e os neoclássicos, todos entendendo, com diferentes denominações, que a
mercadoria tem um valor unitário, e que esse valor compreende também os custos
associados direta ou  indiretamente aos produtos, e ainda uma certa remuneração ao
detentor do capital.

Os neoclássicos foram mais enfáticos do que os seus antecessores em declarar que
não só as mercadorias têm um custo total, insistindo que esse conceito econômico se refere
ao conjunto de custos e lucro normal, relacionados com a produção total em um período,
como, ainda, que esse custo total pode ser fracionado por unidade da mercadoria.
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Admitida a possibilidade de se calcular o custo marginal e o valor unitário para
cada quantidade de mercadoria, é possível elaborar tabelas de pares [quantidade ; valor
unitário], [quantidade ; custo médio], [quantidade ; custo marginal], [quantidade ; lucro
normal], que por sua vez podem ser transformadas em gráficos e equações, para utilização
nos processos de decisões de negócios. Nesse processo, ao discutir um determinado preço
para sua mercadoria, o vendedor o estará comparando com o valor unitário obtido com sua
estrutura de produção e distribuição, calculando um lucro unitário e, por fim,
dimensionando seu lucro total pela multiplicação desse lucro unitário pela quantidade
transacionada.

Em resumo, os neoclássicos entendem que o vendedor lida com diferentes tipos de
valor unitário da mercadoria: o CUSTO MARGINAL, que indica o ponto de lucro total
máximo quando é igual ao preço no gráfico, tabela ou equação mencionados acima; o
CUSTO UNITÁRIO, como referência para negociar o PREÇO, e essa comparação entre o
custo unitário e o preço é o próprio pulsar da economia de mercado.

Por outro lado, a economia neo-institucionalista repousa em três teorias: a da
Moderna Organização Industrial, a do Ambiente Institucional e a da Estrutura de
Governança; no contexto desta última situa-se a Economia de Custo de Transação (ECT).

Ao contrário da microeconomia tradicional, o objeto de estudo da ECT não é a
empresa como um todo, mas as transações. Como as transações de compra e venda,
conforme já dissemos, repousam no conceito de preço unitário, fica evidente a importância
de se conhecer o custo unitário.

Além disso, quando uma empresa produz vários produtos com muitos recursos
comuns – situação normalmente verificada – e considerando-se que produtos consomem
recursos em proporções diferentes, ela corre o risco de estar incorrendo em subsídio
cruzado involuntário. Neste caso, um concorrente oportunista poderá aproveitar-se da
situação ofertando apenas o produto lucrativo. Daí a necessidade de se conhecer o custo e o
lucro unitário por produto.

CONCLUSÃO

A doutrina microeconômica repousa no princípio da existência do mercado
competitivo, e nesse mecanismo cabem, segundo os economistas, os sistemas capitalista,
mercantilista e socialista. No mercado, a cada ato de venda há uma negociação de preço, ou
seja, da determinação do VALOR UNITÁRIO DA MERCADORIA, e não do valor global
da riqueza produzida pela empresa em determinado período. Não por acaso, a cada instante,
as redes eletrônicas anunciam diferentes preços de equilíbrio para as commodities na Bolsa
de Chicago, ou para as ações na Bolsa de Paris, ou para os empréstimos de dinheiro, cujo
preço é a taxa de juros, na Bolsa de Londres, ou para o dólar, cujo preço é a taxa de câmbio,
na Bolsa de Tóquio, por exemplo.
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Se a cada transação de compra e venda existe uma negociação de preço, a cada ato
o comprador compara o preço em negociação com o valor de uso do bem que pretende
comprar; a cada ato, o vendedor compara o preço de negociação com o preço natural,
usando a expressão de SMITH, dos bens que pretende vender.

O ponto de convergência no mercado, seja local ou global, é o PREÇO, o VALOR
UNITÁRIO da mercadoria, e em torno dele todos os agentes econômicos conseguem
estabelecer negociações, ainda que, para participar desse teatro, o vendedor deva fazer um
raciocínio abstrato, puramente conceitual, produzindo um "artifício para uma necessidade
prática", aristotélico, para trazer ao preço natural da mercadoria os valores globais gerados
pela terra, pelo trabalho e pelo patrimônio.

Nas negociações de mercado, em regime concorrencial, o valor unitário da
mercadoria assume ainda mais relevância pelo fato de que os vendedores precisam
comparar os pesos relativos dos componentes do valor da sua mercadoria, com os mesmos
pesos das mercadorias dos seus concorrentes, para tomar decisões que possam tornar os
seus preços mais competitivos. Essas decisões recaem na gestão dos custos.

Mesmo se o vendedor produzir mais de uma mercadoria com a mesma estrutura,
portanto com custos gerais comuns a dois ou mais tipos de produtos, ele precisa de uma
referência, ou artifício aristotélico, para comparar o valor do seu produto com o dos seus
concorrentes, sob o risco de ser excluído da arena do mercado se não conseguir fazê-lo.

Com isso, ficam definidos três planos de trabalho para a Contabilidade de Custos
nos sistemas econômicos onde existem mecanismos de mercado: o plano mais geral, ou
social, em que a Contabilidade se ocupa da quantificação da riqueza social, o agregado dos
valores produzidos no país, o Produto Nacional; o plano da empresa, onde está seu objeto, o
patrimônio da entidade, e onde se produzem valores que alteram esse patrimônio; e o plano
mais específico, onde está sua entidade básica, o valor da mercadoria, cujo domínio
permitirá ao detentor do patrimônio participar do teatro do mercado, onde a cada instante se
defrontam em negociação o preço de venda e o "preço natural", ou valor unitário, da
mercadoria.

Com base em tudo que foi exposto, conclui-se que uma das principais
preocupações da Contabilidade de Custos, talvez seu principal objeto de estudo, é mensurar
o custo unitário dos produtos de uma empresa.

Ele existe, sua mensuração e informação são imprescindíveis para a realização das
transações de compra e venda, em que as partes negociam com base no preço unitário.

Entretanto, para poder mensurar o custo unitário de um produto é necessário,
antes, apurar o custo do produto; e considerando-se que a grande maioria das empresas
produz vários itens, conclui-se que essa tarefa não é fácil.
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Uma vez demonstrado o embasamento teórico que dá respaldo à figura do custo
unitário, resta agora, então, a questão da metodologia, da determinação de parâmetros
adequados para cada caso. Porém, como foi dito na Introdução, não foi este o objetivo do
trabalho; portanto, isso será objeto de estudo posterior.

Os pesquisadores da Contabilidade de Custos devem continuar aperfeiçoando os
métodos e critérios de custeamento para aumentar o nível de precisão do cálculo do custo
unitário e por produto. Estarão, assim, contribuindo ainda mais para com a evolução das
negociações no mercado e com o progresso da humanidade.
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