
MODELO DE DECISÃO APLICÁVEL A EVENTOS DE PRODUÇÃO: UMA
ABORDAGEM DA GESTÃO ECONÔMICA

Dias Filho, José Maria *
Santos, Luis Paulo Guimarães dos *

Andrade, Cacilda Soares de *
Av. Nossa Senhora da Assunção, 780 Bl. B; Aptº 102 Butantã – São Paulo/SP – Brasil.

CEP: 05359-001
E-mail: jmaria@usp.br; cacilda@npd.ufpe.br; lupa@ufba.br

Resumen
Considerando a importância dos eventos econômicos de produção de bens e

serviços em relação ao cumprimento da missão e à continuidade das organizações, este
trabalho procura estabelecer um modelo conceitual de decisão, objetivando auxiliar o gestor
na identificação  de alternativas de ação que melhor contribuam para a otimização do
resultado econômico da empresa. Para tanto, efetua-se uma descrição do processo de
tomada de decisão dos gestores, destacando a importância de se construir um sistema de
informações gerenciais que contemple apenas informações relevantes.
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1. Introdução

A todo instante, o homem se vê obrigado a efetuar escolhas entre várias

alternativas de ação para atingir seus objetivos. Esse ato se manifesta nas mais diferentes

circunstâncias, podendo variar desde a simples necessidade de resolver problemas básicos

de seu cotidiano até chegar a situações mais complexas compostas de várias possibilidades

de ação e conseqüências, no âmbito das organizações.

De acordo com Ansoff (1977), a Teoria da Decisão indica que, em qualquer

circunstância, as decisões são adotadas com base em resultados esperados e isso pode ser

feito sob condições de certeza, de risco ou de incerteza. No primeiro caso, cada ação

possível conduz invariavelmente a um resultado conhecido. No segundo, a tomada de

decisão conduz a um conjunto de resultados específicos associados a probabilidades

conhecidas, ainda que subjetivas. Já na terceira hipótese, isto é, sob condição de incerteza,

as probabilidades associadas aos resultados da decisão são inteiramente desconhecidas.

No ambiente empresarial, as decisões normalmente estão relacionadas com o

processo de alocação de recursos econômicos, visando à otimização de resultados. De

acordo com Guerreiro (1989:53), para se compreender a natureza de tais decisões, é preciso

considerar que “a empresa procura atingir seus objetivos e sua missão por meio do lucro, ou

seja, convertendo seus recursos em bens e serviços e obtendo retorno ao vendê-los a

clientes”. Assim, fica claro que, do ponto de vista gerencial, a grande questão referente às

decisões consiste em escolher a alternativa de ação que melhor contribua para a otimização

dos resultados da empresa como um todo.

2. Caracterização Geral do Problema

Nota-se que muitas mudanças vêm afetando o ambiente dos negócios, tornando-o

cada vez mais exigente e competitivo. Nas empresas, elas se manifestam particularmente

com muita intensidade sobre a atividade de produção, pressionando-a a ser eficiente na

geração de bens e serviços, a incorporar novas tecnologias de manufatura, a aumentar

flexibilidade para atender novas demandas de mercado, etc.

Considerando que a atividade de produção exerce papel estratégico em relação aos

objetivos globais da empresa, os gestores se vêem obrigados a aprimorar decisões para

alcançar maior eficácia no cumprimento da missão a que se propõem. Almeida (1996)

explica que tais decisões estão relacionadas com o uso dos recursos necessários à execução

das operações, os quais assumem grande significado para a continuidade dos negócios em

função do valor econômico que possuem, “quer sejam consumidos como insumos, quer
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como produtos e/ou serviços ofertados à sociedade”. É nessa contínua relação de troca de

recursos que a empresa procura obter resultados positivos para assegurar a sua

continuidade.

 Desse modo, observa-se que os gestores estão lidando com problemas de natureza

econômica que devem ser solucionados mediante a formulação de um conjunto de

alternativas de ação e a conseqüente identificação daquela que mais contribua para a

sobrevivência da empresa, dentro de determinado contexto. Almeida (1996) destaca

também que “a continuidade da empresa é afetada pelos sucessos e insucessos das ações

implementadas pelos gestores responsáveis pelas diversas atividades” e, portanto, eles

precisam utilizar instrumentos gerenciais que os apoiem na escolha da melhor alternativa de

ação no que se refere aos recursos manipulados pela organização.

Assim, diante das alterações que têm sido introduzidas no ambiente dos negócios,

conforme citado acima, é natural que se questione se os sistemas de informações

tradicionais se encontram em condições de orientar a empresa rumo ao cumprimento de sua

missão, reportando corretamente seus resultados e gerando informações úteis para o

processo decisório.

3. Limitações dos Modelos de Decisão na Abordagem Tradicional

Na verdade, um rápido passeio pela literatura especializada já seria suficiente para

nos fornecer uma visão de que os modelos decisórios tradicionais apresentam fortes

limitações para apoiar decisões de produção e outras correlatas, no atual ambiente

econômico. Nota-se que a maioria deles ainda se encontra ancorada em conceitos e práticas

que vêm perdendo significado em proporções geométricas ante as inovações que afetam o

ambiente da produção. Goldrat (1990), por exemplo, adverte que, com o advento da

manufatura moderna, o rateio dos custos fixos acaba por distorcer o custeio dos produtos.

Esse autor explica que nos primórdios da Contabilidade de Custos o valor da mão-de-obra

podia ser identificado com o produto, haja vista que o mesmo era pago em função da

quantidade de peças produzidas.

No tocante aos custos fixos, o rateio podia ser praticado sem provocar maiores

distorções, uma vez que os mesmos assumiam valor pouco significativo diante do custo da

matéria-prima e da mão-de-obra direta. Ocorre que os processos de manufatura sofreram

tantas transformações nos últimos anos que tais procedimentos se tornaram absolutamente

inadequados. Um dos principais motivos é que a mão-de-obra deixou de ser paga por

unidade produzida e a participação de equipamentos nos processos produtivos assumiu

proporções mais elevadas, contribuindo para que os custos indiretos se tornassem bem mais

volumosos do que os diretos.
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De forma geral, muitos autores afirmam que os sistemas de informações gerenciais

ainda se encontram condicionados pelo cumprimento de regras voltadas para atender

interesses dos usuários externos da Contabilidade e, por isso, na maioria das vezes, deixam

de incorporar conceitos de grande utilidade, sobretudo no que se refere à identificação,

mensuração e comunicação dos eventos econômicos que afetam o patrimônio da empresa.

Apenas para exemplificar, cite-se que uma das principais limitações decorrentes

dessas regras é a que inibe o reconhecimento do valor criado ao longo do processo

produtivo, fato que, por si só, já dificulta estabelecer um relacionamento entre os recursos

colocados à disposição de determinado gestor e a contribuição que sua área ofereceu para a

formação dos resultados da empresa como um todo. Desse modo, ele passa a ser avaliado

como um mero consumidor de recursos produtivos e não como um gerador de riquezas.

 Aliás, devido a flutuações de preços, a simples mensuração de ativos baseada em

valores históricos já dificulta uma comparação efetiva entre valores criados e recursos

consumidos, isso sem considerar a ausência de outros conceitos importantes, como, por

exemplo, o “custo de oportunidade”.

Em síntese, pode-se afirmar que os modelos decisórios tradicionais tornaram-se

ineficazes principalmente em função das seguintes fragilidades: permitir que o valor dos

bens seja influenciado pela condição de pagamento; permitir soma de moeda de diferente

poder aquisitivo; não efetuar a segregação do custo financeiro das atividades operacionais;

reconhecer receitas apenas no momento da venda dos bens e serviços para o ambiente

externo; ratear custos fixos, inviabilizando a análise da contribuição dos produtos e a

avaliação de desempenho das áreas.

4. Objetivos do Trabalho

O objetivo central deste trabalho é a formulação conceitual de um modelo de

decisão orientado para apoiar os gestores na seleção da melhor alternativa de ação

relacionada com a produção de bens e serviços, entendida como tal aquela que maior

contribuição possa oferecer à otimização dos resultados da empresa.

Além disso, busca-se demonstrar que o referido modelo deve contribuir para que

os diversos gestores atuem de forma integrada em suas respectivas áreas, utilizando os

mesmos parâmetros de decisão para alcançar resultados compatíveis com os planos

previamente estabelecidos, sem conflitos ou superposições de interesses individuais.

Finalmente, pretende-se comprovar, através de exemplo prático, que tal modelo

permite ao  gestor identificar um problema ou uma oportunidade, avaliar e comparar as
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diversas alternativas de ação, objetivando sempre a otimização do resultado global da

empresa.

5. Premissas Básicas para a Concepção do Modelo de Decisão

O arcabouço conceitual do modelo de decisão que será focalizado leva em

consideração os seguintes pressupostos fundamentais:

 o modelo de gestão da empresa está consubstanciado num conjunto de

crenças e valores compatíveis com os do ambiente externo e busca alcançar um padrão

de excelência quanto aos níveis de eficiência e eficácia das atividades empresariais;

 o resultado mensurado corretamente, isto é, de forma a refletir a variação

do valor do patrimônio líquido entre dois instantes e utilizando conceitos econômicos,

constitui o melhor indicador do grau de  eficácia da empresa. O entendimento

subjacente é o de que os resultados por ela obtidos determinam a sua continuidade e

indicam o grau em que se cumpre sua missão, o que deve ocorrer mediante satisfação

das necessidades ambientais e das expectativas de investidores e empregados;

 A empresa se encontra estruturada em áreas de responsabilidade e para

cada uma delas existe um gestor com autoridade e responsabilidade para gerir os

recursos colocados à sua disposição;

 os gestores são competentes e, portanto, estão aptos a contribuir

eficazmente para a otimização do resultado global da empresa. Consequentemente, eles

podem ser responsabilizados pelas decisões que implementam em suas respectivas

áreas de responsabilidade, mas somente por elas;

 como os gestores serão avaliados pelo resultado econômico de suas

decisões, em face dos planos estabelecidos, estão fortemente interessados em conhecer

o impacto que cada uma delas exerce sobre o resultado global da empresa;

 os gestores têm uma grande dependência do recurso informação, pois

estão interessados em minimizar incertezas e riscos associados aos resultados de suas

decisões;

 O resultado global da empresa é constituído da soma dos resultados

analíticos das diversas atividades, mas a maximização destes resultados não garante a

otimização do resultado geral;

 As áreas de responsabilidade atuam visando à eficácia da organização, em

sua totalidade.
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 A empresa é constituída para operar sob o pressuposto da continuidade.

Por isso, os gestores procuram adotar decisões voltadas para garantir o seu

funcionamento por tempo indeterminado.

 As atividades desenvolvidas pela empresa são consideradas sob três

aspectos interdependentes: operacional, financeiro e econômico.

6. Requisitos do Modelo

Para que o modelo de decisão cumpra a finalidade a que se destina, é necessário

que contemple o seguintes requisitos:

 respeitar o conjunto de crenças e valores que norteiam o modelo de gestão

da empresa, de maneira que ele prevaleça sobre preferências individuais eventualmente

distanciadas dos objetivos da organização;

 possibilitar a identificação do efeito econômico que cada uma das

possíveis alternativas de ação poderá exercer sobre o patrimônio da empresa;

 permitir que se avalie se o desempenho da empresa está ocorrendo

conforme o previsto e possibilitar a identificação das causas de eventuais ineficiências,

bem como o impacto econômico das mesmas;

 permitir a apuração das margens de contribuição proporcionadas por cada

evento/transação, considerando seus aspectos econômico e financeiro e o

correspondente processo físico-operacional;

 considerar que sua função objetivo é sempre orientar o gestor rumo à

otimização do resultado econômico de cada evento/transação realizado sob sua

responsabilidade, em razão de que deverá mensurar corretamente todas as alternativas

de ação viáveis;

 a fim de mensurar corretamente o resultado econômico de cada

evento/transação, empregar os conceitos de custeio variável, preços de transferência,

custo de oportunidade dos recursos ativados, valor do dinheiro no tempo, custo

corrente de reposição, valores à vista e margem de contribuição;

 as alternativas contempladas pelo modelo devem ser coerentes com os

objetivos da organização como um todo.

 considerar o aspecto da motivação do gestor, que o impulsiona rumo à

eficácia da organização.
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7. O Modelo de Decisão Aplicado a Eventos de Produção de Bens e Serviços.

Tendo em vista os requisitos fixados para o modelo de decisão, é necessário que os

eventos econômicos relativos à produção de bens e serviços sejam mensurados e

evidenciados corretamente, contemplando seus aspectos operacionais, financeiros e

econômicos, uma vez que tais eventos constituem o objeto das decisões referentes aos

produtos e serviços gerados e aos recursos consumidos.

Nas atividades de produção, diversos eventos podem ser identificados. Entre os

principais, temos: aquisição dos recursos necessários à produção, como matéria-prima,

energia elétrica, componentes de embalagem, materiais secundários; aquisição de

máquinas, equipamentos e instalações destinados ao processo de produção; contratação de

mão-de-obra; elaboração de produtos; estocagem de produtos em elaboração; sucateamento

de produtos em elaboração; manutenção de máquinas e equipamentos industriais, etc.

Conforme o estabelecido nas premissas, entende-se que os resultados da empresa

são formados a partir dos eventos e transações decorrentes das atividades desenvolvidas em

determinada área. Assim, um evento econômico resultante de um processo

físico/operacional associado à atividade de produção, por exemplo, consome recursos,

transformando-os em bens ou serviços aos quais um determinado mercado atribui valor

econômico. Do confronto entre as receitas validadas pelo mercado e os recursos

consumidos, obtém-se o resultado econômico. Essa realidade pode ser traduzida através do

seguinte modelo:

Receita Operacional

( - ) Custos Variáveis

( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL

( + ) Receita Financeira

( -  )  Custo Financeiro

( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA

( = ) RESULTADO ECONÔMICO  DO EVENTO

Figura 1. Modelo de decisão
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Como se verifica, o modelo comunica as três dimensões básicas dos eventos

econômicos: a dimensão operacional, a financeira e a econômica. A dimensão operacional

diz respeito à utilização dos recursos materiais na obtenção dos produtos e serviços e está

vinculada a metas de produção, vendas, estoques, equipamentos, etc. Portanto, evidencia os

efeitos  associados à atividade operacional da empresa.

A dimensão financeira se relaciona com a captação, geração e utilização de

recursos financeiros nas atividades da empresa. Ela procura expressar os efeitos decorrentes

da forma como se administram as taxas de aplicação e captação de recursos, prazos de

pagamentos e recebimentos e fontes de financiamentos das atividades empresariais.

A dimensão econômica do modelo de decisão engloba os aspectos operacionais e

financeiros acima referidos e busca evidenciar a contribuição que o evento oferece para a

formação do resultado econômico da empresa. Na prática, essa dimensão sintetiza o efeito

das decisões que os gestores adotam ao selecionar uma alternativa de ação entre as diversas

existentes.

De acordo com Peleias (1999), a dimensão econômica do modelo de decisão busca

garantir a eficácia da empresa a qual, em sua visão, “só é possível através do perfeito

conhecimento dos custos e receitas das diversas atividades e dos fatores que nestas

influenciam, tais como mercado, matérias-primas, ações governamentais, capacidade do

equipamento, preço de mercado de produtos e serviços, dentre outros”.

Aplicando os conceitos acima apresentados ao evento “produção”, teríamos:

a) RECEITA OPERACIONAL DE PRODUÇÃO: é apurada através do preço de

transferência baseado no custo de oportunidade. É determinada com base no menor valor à

vista cobrado por empresas que prestam o mesmo serviço realizado pela Área de Produção.

As transferências para a Área de Vendas ocorrerão por esse valor.

b) CUSTO OPERACIONAL DE PRODUÇÃO: é o valor pelo qual a Área de

Compras transfere os recursos para a Área de Produção. É determinado na origem por preço

de transferência baseado no custo de oportunidade. Pode ainda representar o valor da

transferência de produtos intermediários entre áreas de responsabilidade.

 c) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL: é a diferença entre receita

operacional e custo operacional de produção. Demonstra a eficácia do gestor no aspecto

operacional da decisão produção, através de ações eficientes sobre as variáveis

componentes do evento/transação. Quando positiva, demonstra eficácia no aspecto

operacional por se obterem, de forma eficiente, a melhor utilização dos insumos na

produção, melhor mistura, melhor uso de mão-de-obra, utilização de equipamentos e
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melhores preços de aquisição negociados com a Área de Compras. Em qualquer hipótese, a

eficácia deve ser analisada em função dos objetivos considerados pela organização como

um todo.

d) RECEITA FINANCEIRA DA PRODUÇÃO:  de acordo com Peleias (1999),

esse tipo de receita não ocorre porque as transações de produção são mensuradas por

receitas e custos operacionais na condição à vista.

e) CUSTO FINANCEIRO DE PRODUÇÃO: representa o “sacrifício” incorrido

pela empresa ao optar pela fabricação de produtos e serviços e remunerar o valor investido

pela Área de Finanças nos recursos aplicados nestes ativos. É calculado sobre o custo

operacional de produção utilizando a taxa padrão de captação de recursos praticada pela

empresa.

f) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA: é a diferença entre receita

financeira e custo financeiro de produção – estocagem. Demonstra a eficácia do gestor no

aspecto financeiro da decisão de produção, via redução dos tempos de estocagem e

negociação de taxas de captação com a Área de Finanças.

g) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DO EVENTO: é a somatória das margens de

contribuição operacional e financeira. Demonstra a eficácia do gestor acerca da decisão

produção.

Cumpre salientar que a configuração apresentada se ajusta a qualquer tipo de

evento econômico, incluindo, evidentemente, os que se relacionam com a produção de bens

e serviços. Esse aspecto é bem enfatizado por Guerreiro (1989) quando afirma que o

modelo em foco “é válido tanto ao nível das atividades ou operações, bem como ao nível

das funções empresariais”.

O referido autor procura ilustrar essa realidade explicando que tanto um gestor

responsável pela decisão de compra da matéria prima, como o responsável pela estocagem

do material pela produção ou pela venda do produto, são guiados pelo mesmo modelo

decisório, o qual, “é extensivo inclusive às áreas prestadoras de serviços ou geradoras de

utilidades dentro da organização.”

Portanto, embora o foco deste trabalho sejam os eventos econômicos ligados à

produção de bens e serviços em sentido amplo, e não somente àqueles que ocorrem

estritamente na área de produção, vale salientar que os gestores da referida área, como em

qualquer outra,   devem utilizar esse modelo de decisão para otimizar o resultado de suas

atividades.

8. Aplicação do Modelo a um Caso
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EVENTO ECONÔMICO MONTAGEM DO
PRODUTO BETA:

A área de responsabilidade “Produção” fabrica o produto Beta e é composta por dois

centros de resultados: Montagem e Acabamento. O primeiro tem como missão

disponibilizar o produto Beta para o  segundo, de acordo com a demanda deste.

Considerando ameaças de escassez da matéria-prima utilizada na produção de Beta, o

gestor de produção da Cia. Alfa estuda duas alternativas mutuamente exclusivas e

economicamente viáveis para a substituição da mesma: utilizar a matéria-prima X ou Y.

Para cada uma das alternativas,  ocorrerão impactos nos custos variáveis do produto Beta,

em seu tempo de fabricação e no preço de transferência do mesmo para a área de

acabamento, conforme tabela seguinte:

Alternativa 1 Alternativa 2

Preço de Transferência, baseado no custo de

oportunidade.

R$ 100,00 R$ 105,00

MP R$  50,00 R$   53,00

MOD R$  10,00 R$   10,00

Tempo de Proces. de período/ 10 unid. 0,1 0,15

Outros Insumos de Produção R$ 15,00 R$   15,00

Custo de Oportunidade 5% 5%

Quantidade Demandada por mês em lotes 10 10

Quantidade de produtos por lote 10 10

Tabela 1. Recursos e insumos do produto Beta

Considerando os dados acima evidenciados  e partindo do pressuposto de que os preços dos

insumos de produção estão representados por valores à vista e em moeda de poder

aquisitivo constante, a questão que se formula é a seguinte:

Qual a melhor alternativa para a produção do lote do produto beta?
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Recorrendo-se ao modelo restrito para decidir sobre o evento econômico “Montagem do

Produto Beta” e considerando as premissas já comentadas bem como todo o arcabouço

conceitual em que o mesmo se encontra alicerçado, teríamos as seguintes alternativas de

ação:

ENTIDADE: Montagem TRANSAÇÃO: Montagem de 10 unidades

do Produto Beta

EVENTO: Montagem do Produto Beta FASE   : Realizado

DATA: 19XY

AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS Alternativa 1

MP X

Alternativa 2

MP Y

Receitas Operacionais R$ 1.000,00 R$ 1.050,00

(  -  ) Custo/Despesas Variáveis R$ (750,00) R$ (780,00)

(  = ) Margem de Contribuição Operacional R$ 250,00 R$ 270,00

Receitas Financeiras 0 0

(  -  ) Custo Financeiro de Produção R$ (3,67) R$ (6,24)

(  = ) Margem de Contribuição Financeira R$ (3,67) R$ (6,24)

( = ) Resultado Econômico R$ 246,33 R$ 263,76

Tabela 2. Matriz das Alternativas de Produção do Produto Beta

Como demonstra o modelo, o gestor deverá decidir pela alternativa 2, pois é a que conduz

ao melhor resultado econômico para a transação. Dessa forma, apoiando-se no modelo

proposto, obtêm-se condições de avaliar as alternativas possíveis e de identificar aquela que

maior contribuição ofereça à otimização do resultado da empresa.

O modelo oferece também condições suficientes para se mensurar o desempenho das áreas

de responsabilidade. Ao apurar o resultado econômico de cada transação e com o auxilio do

planos de entidades, eventos e de contas, identifica-se a área de responsabilidade e o gestor

responsável pela transação. Assim, torna-se possível  imputar-lhe os resultados ocorridos

sob sua responsabilidade.

Como demonstrado, o modelo proposto atende aos requisitos propugnados neste trabalho,

pois:



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 12 / 16 -

Considera que a empresa possui uma cadeia de atividades interdependentes e que está

configurada para atender às suas demandas interna e externa, e ao utilizar o conceito

econômico de Custo de Oportunidade para identificar o preço de transferência entre as

áreas garante uma correta mensuração dos resultados e apoia a escolha da melhor

alternativa que otimize o resultado global da empresa;

Permite através de seu modelo operacional, que deve ser único para qualquer decisão de

produção de bens e serviços interno e externo, avaliar todas as alternativas viáveis para a

solução do problema;

Considera todas as variáveis envolvidas referentes aos eventos econômicos nas suas

dimensões operacional e financeira, fornecendo informações sobre o resultado econômico

das diversas alternativas;

Reflete adequadamente os processos físicos-operacionais das atividades da empresa,

reconhecendo a geração da riqueza no momento de sua ocorrência;

É subsidiado por um modelo de mensuração único para as fases de avaliação das

alternativas e do realizado do processo de gestão.

9. Conclusões

Considerando que no atual ambiente dos negócios as organizações se vêem mais

pressionadas a perseguir a eficácia gerencial, o presente trabalho procurou contribuir para

delinear um modelo conceitual de decisão aplicável a eventos de produção de bens e

serviços direcionados a clientes internos e externos. A razão que nos impeliu a tal foi

oferecer aos gestores um instrumento  que os auxilie na tarefa de identificar e selecionar

alternativas de ação mais adequadas à otimização do resultado econômico da empresa.

Para definir as bases conceituais do referido modelo, partiu-se do entendimento de

que o resultado econômico corretamente mensurado é o indicador mais adequado da

eficácia empresarial, uma vez que dele a empresa depende para cumprir sua missão e

continuar operando sob o pressuposto da continuidade. Assim, tendo em vista que os

resultados da empresa são formados a partir dos eventos e transações, entende-se também,

numa visão sistêmica,  que a otimização do resultado global só pode ser alcançada quando

se consegue otimizar o resultado de cada evento ou transação. Portanto, a primeira

conclusão a que se chegou é que o gestor realmente precisa conhecer a contribuição que

cada alternativa de ação viável sobre eventos e transações pode proporcionar para a

otimização do resultado da empresa.

Por isso, torna-se necessário um modelo de decisão que permita identificar as

diversas alternativas, mensurar as suas variáveis relevantes e comunicar os resultados



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 16 -

adequadamente. De antemão, percebeu-se que esse modelo precisava estar bem articulado

com os modelos de identificação,  de mensuração e informação. Na verdade, esses três

modelos fornecem o instrumental necessário para a operacionalização do modelo de

decisão.

No tocante ao modelo de identificação, a grande contribuição que ele oferece ao

modelo de decisão é permitir que as transações sejam identificadas e acumuladas em

conformidade com o processo físico-operacional da empresa, isto é, respeitando a forma

como os fatos realmente acontecem. Com uma correta planificação de eventos, associada a

um plano de entidades e de contas, o modelo pode identificar a relação existente entre os

recursos econômicos envolvidos em determinada transação e a respectiva unidade

causadora.

No que se refere à mensuração, o modelo incorpora os conceitos mais adequados à

quantificação do resultado econômico gerado por cada evento ou transação, entre os quais

destacam-se: reconhecimento da receita pela produção de bens e serviços, preços de

transferência baseados em custo de oportunidade, valor de mercado, margem de

contribuição dos produtos e serviços, segregação entre resultados operacionais e

financeiros, valor do dinheiro no tempo, custo corrente de reposição, valores à vista, etc.

Por fim, cabe destacar que o modelo de informação deve se identificar muito bem

com os requisitos do modelo de decisão, para atuar de forma integrada em todas as fases do

ciclo gerencial, desde o planejamento até  o controle. O modelo de informação se encontra

estruturado sob conceitos que permitem a distribuição de informações relevantes,

oportunas, precisas e objetivas para todos os gestores, dentro de uma relação

custo/benefício otimizada. Observando os conceitos da engenharia da informação, esse

modelo está apto a fornecer as informações certas às pessoas certas e na hora certa.

Comparando-se o modelo de decisão apresentado neste trabalho com os modelos

tradicionais, observam-se algumas diferenças importantes. Dentre as principais limitações

inerentes aos modelos ortodoxos,  podemos citar:

 Avaliação dos insumos produtivos com base em custos de aquisição, e

não pelo valor econômico;

 Reconhecimento de receitas restrito ao momento da venda dos produtos e

serviços para os clientes externos, e não no momento da ocorrência dos eventos e

transações. Portanto,  ignora o fato de que a empresa agrega valor aos insumos ao

longo de todo o processo produtivo;
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 Utilização de custo histórico na apuração dos resultados, ao invés de

custos de reposição ou valores de mercado;

 Falta de segregação entre os valores à vista e acréscimos financeiros

incorridos nas operações de compra e venda a prazo;

  Utilização do método de custeio por absorção para atribuir custos aos

produtos e serviços, ao invés do custeio variável;

 Decisões baseadas predominantemente em custos, sem muita

consideração para com a contribuição que os recursos poderão proporcionar para a

formação do resultado da empresa, de forma global.

Não se pode negar que a Contabilidade oferece uma estrutura conceitual bastante

avançada para permitir a construção de sistemas de informações que traduzam os impactos

econômicos das decisões dos gestores, como também é inegável que muitos profissionais e,

lamentavelmente, até pesquisadores, ainda continuam vinculados a princípios e normas cuja

aplicação era perfeitamente justificável em épocas onde o conservadorismo era tido como

um atributo necessário à informação.

 Não se pode ignorar, finalmente,  que o ambiente dos negócios vem sofrendo

grandes alterações nos últimos anos, gerando novos desafios para os gestores e,

consequentemente,  para aqueles que têm o dever de construir sistemas de informações

gerenciais para apoiar os modelos decisórios. Portanto, a timidez na utilização da base

conceitual disponível nas literaturas contábil e econômica só contribui para aumentar a

distância que existe entre a utilidade dos modelos decisórios tradicionais e as expectativas

de seus usuários.

Por isso, não hesitamos em concluir que o único modelo de decisão que realmente

pode guiar a empresa rumo ao cumprimento de sua missão é o que tem como atributo o

resultado econômico, haja vista que ele incorpora conceitos racionais e lógicos na

mensuração dos eventos. Esse fato não pode ser ignorado quando se trata de administrar

recursos escassos, buscando atingir a eficácia da organização na premissa da continuidade.
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