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Abstract  

This study reports the results of research on the adoption of decentralized 
structures, responsibilities centres and use transfer pricing in the performance 
evaluation of managers and units.  The respondents  perception data were 
collected through a questionnaire with Likert-type scales. The findings show 
administratively decentralised organizational structure in agricultural 
cooperatives and organized in various types of responsibility centers. The 
findings indicate the use of transfer price to performance evaluation. The 
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transfer price with higher frequency of use is the historical cost, calculated at 
full cost concept. Responsibility centres are the artifacts used more frequently by 
both cooperatives to make financial metrics of performance as non-financial 
indicators.   

Keywords: Decentralisation. Responsibility centers. Transfer price. 
 

1. Introdução 

 

O faturamento das cooperativas brasileiras em 2006 foi superior a R$ 100 bilhões. 

Essas entidades contribuíram com cerca de 6% na formação do PIB brasileiro e congregaram 

6.791 milhões de associados [OCB, 2007]. No estado do Paraná, no final de 2006, a 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCEPAR computou 228 cooperativas com 

407.335 associados e 49.250 empregados. O Gráfico 1detalha por categoria as cooperativas 

paranaenses. 
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Gráfico 1: Categorias das Cooperativas Paranaenses 

Fonte: Elaborados pelos autores com dados da OCEPAR (2007). 

 

Em 2006 a atividade agropecuária contribuiu com 5,2% do valor agregado na 

formação do PIB Brasileiro, apresentando uma taxa acumulada de crescimento no ano de 

4,1%, em relação a 2005 [IBGE, 2007]. As cooperativas agropecuárias no Brasil, em 2006, 

formavam um contingente de 1.549 cooperativas, reunindo 889.076 associados, 123.890 

colaboradores e respondendo por cerca de 40% do PIB agrícola brasileiro [OCB, 2007]. 

Do total das cooperativas paranaenses, 35% são cooperativas agropecuárias e 

participam – em média – com 60% na formação do PIB agrícola do estado e 18% do total do 
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PIB paranaense [OCEPAR, 2007]. As cooperativas além do peso significativo na economia 

paranaense são importantes em diversos aspectos sociais, com destaque para a assistência 

social e educacional. Uma das características das cooperativas agropecuárias é serem: 

 

[...] organizações formadas por produtores rurais, as quais são de grande importância para a 
agricultura, pois possibilitam ao produtor a armazenagem e comercialização da produção os ganhos de 
escala, o poder de barganha, a industrialização da matéria prima permitindo a agregação de valor; bem 
como a difusão e a democratização do acesso a tecnologia e à assistência técnica. Além da atuação em 
âmbito econômico, grande parte das cooperativas ainda presta assistência social e educacional aos 
seus associados. [Carvalho; Bialoskorski Neto, 2007] 

 

As cooperativas são empreendimentos singulares, situadas entre as economias 

particulares dos cooperados, de um lado, e o mercado de outro, aparecendo como estruturas 

intermediárias formadas em comum [Bialoskorski Neto, 2006]. Pelo lado do mercado as 

empresas cooperativas concorrem com as demais formas de empresas e sujeitas às regras de 

competição própria desses segmentos. Esse cenário não é diferente na atividade agropecuária, 

caracterizado por um ambiente competitivo, na qual as cooperativas agropecuárias utilizam 

variados artefatos de contabilidade gerencial no suporte aos gestores no processo de gestão de 

suas atividades. 

Artefatos são criações humanas para ajudar no desempenho de várias tarefas. Artefatos 

de contabilidade gerencial compreendem nos seus diversos estágios: conceitos, modelo, 

ferramentas e sistemas [FREZATTI, 2009]. Por exemplo, são artefatos utilizados no cotidiano 

das atividades dos gestores, especialmente no suporte ao processo de gestão: (i) planejamento 

estratégico formalizado, (ii) Balanced Scorecard, (iii) orçamento anual tradicional, (iv) 

orçamento de capital, (v) ABM, (vi) custeio variável, (vii) custeio direto, (viii) custeio por 

absorção, (ix)  filosofias de gestão, (x) filosofias de produção,  (xi) modelos de gestão, (xii) 

métodos de avaliação e sistemas de custeio, (xiii) preço de transferência. [SOUTES, 2006; 

FREZATTI, 2009].  

Os artefatos de contabilidade gerencial são segregados por Soutes [2006], em forma 

matricial, na qual nas linhas são classificadas por grupos (i) Métodos e sistemas de custeio, 

(ii) Métodos de mensuração e avaliação e medidas de desempenho, (iii) Filosofias e modelos 

de gestão. As colunas identificam os estágios evolutivos, conforme proposto pelo IMA – 

Institute of Management Accountants em 1988, os quais são (i) 1o. estágio: determinação do 

custo e controle financeiro; (ii) 2o. estágio: informação para controle e planejamento 

gerencial; 3o. estágio: redução de perdas de recursos no processo operacional e 4o. estágio: 

criação de valor através do uso efetivo de recursos. 
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Considerando o 2o. estágio - informação para controle e planejamento gerencial - a 

questão orientadora desta pesquisa é: as cooperativas agropecuárias paranaenses adotam 

estrutura descentralizadas e preço de transferências no processo de avaliação de desempenho? 

O objetivo do presente estudo é identificar se as cooperativas agropecuárias do estado do 

Paraná adotam estrutura descentralizada e preços de transferência na avaliação de 

desempenho.  

Além dessa Introdução, completa a organização do texto mais quatro seções. Na seção 

2 é feito o resgate do marco teórico sobre estrutura organizacional, descentralização, 

avaliação de desempenho e preços de transferência. A seção 3 discute a metodologia. Na 

seção 4, resultados e discussão dos achados da pesquisa. As considerações finais na seção 5. 

Por fim, em Referências  os textos consultados. 

 

2. Reflexões acerca da Estrutura Organizacional, Descentralização, Avaliação de 

Desempenho e Preços de Transferências. 

2.1 Aspectos da estrutura organizacional 

 

Blau [1974:12] apud Hall [2004:47] define a estrutura organizacional como “[...] a 

distribuição, em várias linhas, de pessoas entre posições sociais que influenciam os 

relacionamentos entre os papeis dessas pessoas”. Logo, “A estrutura organizacional é uma 

disposição de linhas de responsabilidade dentro da organização.” [Horngren et all, 2000:134], 

existindo uma divisão do trabalho e as pessoas envolvidas recebendo diferentes tarefas ou 

cargos. Em geral, nas organizações há vários níveis hierárquicos e o comportamento dos 

ocupantes é orientado por regras e regulamentos [Hall, 2004:47]. 

A estrutura inicial de uma organização não é fixa para sempre. O dinamismo no ambiente dos 

negócios impõe, por vezes, alterações nas estruturas organizacionais decorrentes da 

implementação de estratégias. Hall [2004:47] observa que a estrutura molda e é moldada pelo 

que acontece em uma organização e que suas estruturas constituem interações que ocorrem 

dentro delas, porém não acarretam uma conformidade total, mas tem por finalidade evitar o 

comportamento aleatório. 

Para evitar comportamento aleatório, as estruturas organizacionais, de acordo com Hall 

[2004:47], desempenham três funções básicas; 

 

Primeiro e mais importante, as estruturas tem por finalidade produzir resultados organizacionais e 
atingir metas organizacionais – em outras palavras, ser eficazes. Segundo, as estruturas são criadas 
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para minimizar ou ao menos, regularem a influência das variações individuais na organização. As 
estruturas são impostas para assegurar que os indivíduos se adaptem às exigências das organizações, e 
não o contrário. Terceiro, as estruturas são os cenários nos quais o poder é exercido [elas também 
fixam ou determinam quais posições possuem o maior poder], as decisões são tomadas [o fluxo de 
informações para uma decisão é, em grande parte determinado pela estrutura] e as atividades são 
realizadas [a estrutura é o espaço para as ações organizacionais]. 

 

Apesar da variedade existente quanto aos tipos e porte das organizações, suas 

estruturas, além de formalizadas podem ser agrupadas, de acordo com Anthony e 

Govindarajan [2002:149] em três categorias:  

 

[i] estrutura funcional, na qual cada executivo é responsável por uma função específica, como a 
função de produção ou a função de marketing; [ii] estrutura de unidade de empresa, na qual cada 
executivo de unidade é responsável pela maioria das atividades de sua unidade, como uma parte semi-
independente da empresa e [iii] estrutura matricial, na qual as unidades funcionais têm dupla 
responsabilidade.  

 

O comportamento dos indivíduos em uma organização é afetado pelas reações aos 

diferentes tipos e graus de formalização da estrutura. Essa reação por parte dos indivíduos 

ocorre, de acordo com Clegg e Dunkerley [1980] apud Hall [2004:61] porque a formalização 

envolve o controle organizacional sobre o indivíduo e, portanto, possui um significado ético e 

político, além de ser um componente estrutural. Por outro lado a formalização pode capacitar 

os indivíduos, pois os procedimentos formalizados ajudam as pessoas a realizar seu trabalho 

[Hall, 2004:62].   

 

2.2. Formas alternativas de estrutura organizacional: descentralização e centralização 

 

As estruturas organizacionais são, usualmente, classificadas em dois grupos principais: 

descentralizadas e centralizadas. A esse respeito, para Eldenburg e Wolcott [2007: 597]: 

 

Quando um gerente escolhe implantar a autoridade decisória ele também está fazendo escolhas sobre a 
estrutura de sua organização. Nos processos decisórios centralizados, o direito de fazer ou de autorizar 
decisões situa-se nos níveis mais altos da gerência. Por outro lado, nos processos decisórios 
descentralizados, os direitos e as responsabilidades das decisões permeiam todos os níveis da 
organização.  

 

A distinção entre centralização e descentralização esta relacionada com a posição 

hierárquica na corporação da autoridade responsável pelas decisões tomadas. A centralização 

ou descentralização nas organizações é em termos de grau entre dois pontos, não sendo 

possível centralização total ou descentralização total em termos práticos.  
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O processo produtivo das organizações envolve diferentes departamentos ou setores, 

denominados centros de responsabilidade. Cada centro de responsabilidade corresponde a 

uma atividade e responsabilidade específica, criando as condições para gestão descentralizada 

do ciclo operacional da empresa.  

Um centro de responsabilidade é um tipo de atividade designado a um gerente, um 

grupo de gerentes ou outros empreendedores [Horngren, Sundem e Stratton, 1996, p.338]. 

Para Hansen e Mowen (2001, p.317) um centro de responsabilidade “[...] é um segmento de 

uma empresa cujo gestor é responsável por um conjunto específico de atividades”. Pereira in 

Catelli (2001, p.239) argumenta que: “Custos, receitas e ativos podem ser identificados com 

as atividades e, portanto, com as áreas de responsabilidade, constituindo centros de custos, de 

resultados e/ou de investimentos”. Portanto, os centros de responsabilidade são divididos em 

centros de custos, de receitas, de resultados e de investimentos, cada qual com suas 

responsabilidades e atividades específicas. 

Para operacionalizar as estratégias organizacionais a estrutura é formada por diferentes 

departamentos ou divisões, cada qual com suas responsabilidades específicas às atividades 

desenvolvidas. Hansen e Mowen (2001, p.317) definem a contabilidade por responsabilidade 

como um sistema que mensura os resultados de cada centro de responsabilidade, comparando-

os com algum padrão esperado ou orçado - características específicas - para avaliar o 

desempenho.  

A finalidade da descentralização nas organizações é atribuir atividades e 

responsabilidades aos gestores. Os centros de responsabilidade são estabelecidos com 

objetivos e obrigações específicos. Por exemplo, um centro de investimento é um centro de 

responsabilidade no qual o gestor responsável toma decisões sobre receitas, custos, despesas e 

investimentos [bens capital e outros] para a continuidade da organização. Os autores definem 

sete razões para a descentralização, todas vinculadas a aspectos positivos: (i) melhor acesso à 

informação local, (ii) limitações cognitivas, (iii) resposta em tempo mais oportuno, (iv) 

focalização da gestão central, (v) treinamento e avaliação, (vi) motivação e a (vii) competição 

realçada. Os autores afirmam ainda que sistemas de contabilidade por responsabilidade 

sempre espelham e apoiam a estrutura organizacional [2001:318-319]. 

Uma gestão descentralizada requer a adoção de sistema de contabilidade por 

responsabilidade, que por sua vez exige sejam definidos centros de responsabilidade, sendo os 

mais comuns (i) centros de custo, (ii) centros de receita, (iii) centros de resultado e (iv) 

centros de investimento. Na adoção de uma estrutura por centros de responsabilidade, as 



Decentralization, transfer pricing and performance evaluation: an exploratory study of practice  
in agricultural cooperatives from Paraná 

Almeida, L.B. de; Panhoca, L.; Tarifa, M.R.; Dal Vasco, D.G.; Tedesco, O.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

70

transações internas decorrentes da transferência de produtos ou serviços entre os 

departamentos, exigem que sejam estabelecidos preços de transferência. Centros de 

responsabilidade e preços de transferência estão relacionados a avaliação de desempenho. 

Para Catelli et all in Catelli (2001, p.298):  

 

A avaliação de desempenhos diz respeito à avaliação dos resultados gerados pelas atividades sob a 
responsabilidade dos gestores. Considera, portanto, as contribuições das áreas organizacionais ao 
resultado global da empresa.  

 

Determinadas decisões gerenciais são tomadas com base nas informações geradas pela 

contabilidade, quer gerencial ou societária. As informações quantitativas, em especial, podem 

ser relativas aos custos e volumes dos processos de produção. 

 

2.2.1. Centro de Custo 

 

O entendimento sobre centro de custos, na visão de Hansen e Mowen (2001, p.317) é 

o de ser um centro de responsabilidade “[...] no qual o gestor é responsável apenas pelos 

custos”. Pereira in Catelli (2001, p.239), por outro lado, identifica os centros de custos com as 

atividades desenvolvidas na empresa. Assim, para o autor “Quando a uma atividade ou 

conjunto de atividades são associados apenas os custos incorridos, constitui-se um centro de 

custos”. Horngren (1986, p.169) aborda centro de custo sob o ponto de vista de acumulação – 

de custos e/ou despesas – e o define como a menor unidade de atividade ou área de 

responsabilidade em que se acumulam os custos. 

Considerando a estrutura organizacional, cabe discutir a distinção entre centros de 

custos e departamentos. Para Iudícibus (1986, p.250) apud Pereira in Catelli (2001, p.240) os 

centros de custos podem coincidir com departamentos, mas em alguns casos um departamento 

pode conter vários centros de custos, fica evidente a diferenciação.  

Peleias (1992, p.103) citado por Pereira in Catelli (2001, p.240) cita três deficiências 

de um centro de custo para fins de avaliação de desempenho: 

 

1. Não permite identificar a parcela do resultado econômico gerado pela área de responsabilidade, 
quando esta exerce atividades econômicas que agreguem valor. 2. O gestor é avaliado somente como 
consumidor de recursos econômicos, e não como gerador de riquezas econômicas; 3. Em épocas de 
grande atividade econômica, pode-se ter a impressão de que o centro está ‘gastando demais’ se 
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produzir uma quantidade acima dos padrões tradicionais, mesmo que esta produção se reverta num 
resultado positivo para a empresa. 

 

A análise de desempenho baseada no centro de custos é incompleta por estar centrado 

somente no consumo de recursos pelas atividades.  

 

2.2.2. Centro de Receita 

 

A receita é a base de sustentação de todas as empresas, imprescindível para a 

continuidade dos processos produtivos e econômicos intrínsecos à organização. Hansen e 

Mowen (2001, p.317) definem o centro de receita como o “[...] centro de responsabilidade no 

qual o gestor é responsável apenas pelas vendas”. A importância do centro de receita para 

mensuração dos resultados das atividades e do gestor é enfatizada por Pereira in Catelli (2001, 

p.241), pois, “[...] mesmo em situações em que o foco de atenção sejam os custos, é 

conveniente a identificação de sua correspondente receita”. 

 

2.2.3. Centro de Resultado 

 

O centro de resultado, também denominado centro de lucro ou profit center, é 

responsável pela confrontação dos custos e despesas com as respectivas receitas. Esse centro 

de responsabilidade por meio de seu gestor reponsável possui autonomia nas decisões a serem 

tomadas sobre receitas, custos, despesas e mercados pertinentes a sua unidade. Abordando a 

autoridade do gestor, Kaplan e Atkinson (1989, p.590), afirman “[…]um centro de lucro é 

uma unidade a qual o gerente tem autoridade para tomada de decisões e escolha de 

mercados”. Para Hansen e Mowen (2001, p.317) em um centro de resultado o gestor é 

responsável pelos custos e receitas. Por fim, na visão de Pereira in Catelli (2001, p.241) o 

centro de resultado ou lucro “[…] compõe-se de uma atividade ou de um conjunto delas às 

quais são associados seus respectivos custos e receitas, cuja confrontação revela seu 

resultado.”  

 

2.2.5. Centro de Investimento 

 

O centro de investimento, por meio de seu gestor, é responsável por todas as decisões 

relativas aos investimentos na atividade, além das receitas e custos e despesas. Nesse 
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contexto, para Kaplan e Atkinson (1989, p.590) a maioria dos gestores responsáveis pelos 

centros de resultados é avaliada não apenas pelo lucro, mas com base na taxa de retorno dos 

investimentos em suas unidades. Para os autores, nesse caso, as unidades são denominadas 

como um centro de investimento. 

 

2.3. Avaliação de desempenho 

 

O crescimento tecnológico, em conjunção com colaboradores de bom nível 

educacional e qualificados, são os meios necessários para as empresas ampliarem os níveis de 

eficácia, eficiência, produtividade e competitividade. No entanto, nesse ambiente, novos 

conceitos de mensuração e avaliação de desempenho são meios, instrumentos que o gestor 

deve dispor para assegurar o bom desempenho de gestão destas empresas. 

 

2.3.1. Conceitos de mensuração do desempenho 

 

Discorrendo sobre mensuração, para Crozatti (2002) mensurar representa a atribuição 

de um número que completa o significado de algum atributo ou qualidade de um objeto ou 

evento observado. Assim, conforme o autor, a mensuração somente tem sentido quando 

expressa e revela um ‘o quê’ a mais de um objeto ou evento, caracterizando um processo no 

qual a dificuldade está no significado dos números. 

Na contabilidade, para Hendriksen (1992, p.488) apud Crozatti (2002) a mensuração 

“[...] é o processo de identificar ou assinalar um montante monetário para objetos ou eventos 

de uma empresa de maneira que seja possível agrupar ou desagrupar de acordo com a 

situação”.  

No entanto, no processo de mensuração de um objeto, transação ou evento econômico, 

o aspecto comportamental é um importante fator decorrente da interveniência do fator 

humano, ou seja, dos gestores e outros grupos de interessados. Nesse contexto, em que há 

políticas de escolha, dois conjuntos de possibilidades dos atributos a serem mensurados são 

evidenciados: 

� a mensuração com base em valores pelos quais o objeto ou evento passa a fazer parte 

do patrimônio da entidade – valores de entrada; 

� a mensuração com base em valores pelos quais o objeto ou evento deixa ou pode 

deixar de integrar esse patrimônio – valores de saída. 
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As mensurações são necessárias em todos os aspectos de nossas vidas e nos negócios 

são peças fundamentais nos processos de gestão e tomadas de decisão. Nesse contexto, 

Guerreiro (1989, p.78) argumenta que:  

 

[...] mensurações são necessárias não somente para expressar objetivos e clarificar alvos a respeito 
dos quais as decisões precisam ser tomadas, mas elas são também necessárias para controlar e 
avaliar os resultados das atividades envolvidas no processo de atingir os alvos. 

 

Portanto, a mensuração possibilita que os gestores controlem os planos, analisem, e 

tomem as decisões quanto aos possíveis redirecionamentos que se fizerem necessários na 

condução de suas atividades. 

 

2.3.2 Conceitos de avaliação de desempenho 

 

Avaliação, para Pereira in Catelli (2001, p. 198-201) “[...] refere-se ao ato ou efeito de 

se atribuir valor, sendo que valor pode ser entendido num sentido qualitativo ou num sentido 

quantitativo” e desempenho “[…] entende-se a realização de uma atividade ou de um 

conjunto de atividades”. 

Em uma estrutura organizacional descentralizada, o processo de tomada de decisão 

ocorre nos centros de responsabilidade. Nessa estrutura, em que há uma relação de agência, o 

principal controla os agentes – responsáveis pelos centros de responsabilidade – por meio de 

medidas de desempenho. Dessa forma, além do principal alinhar os interesses da organização 

como um todo aos dos agentes [gestores], as medidas de desempenho serão as bases para as 

recompensas ou punições.   

As medidas de desempenho nas organizações devem ser adequadamente planejadas, 

inseridas em um contexto mais amplo e alinhadas com o modelo de gestão da empresa. 

Assim, entre outros propósitos, a finalidade será influenciar os gestores dos centros de 

responsabilidade a atingirem os objetivos estabelecidos com os níveis de eficácia desejados e, 

por consequência, contribuir para a continuidade da empresa. 

Hansen e Mowen (2001, p. 320-321) enumeram três medidas de avaliação de 

desempenho dos gestores: (i) retorno sobre o investimento – ROI, (ii) resultado residual – RR 

e (iii) valor econômico adicionado – VEA. Nas organizações nas quais haja 

institucionalização de incentivos gerenciais, vinculados ao cumprimento de objetivos e metas 

especificadas em orçamento, as medidas de avaliação são imprescindíveis. Nesse contexto, as 
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métricas de avaliação de desempenho são os parâmetros utilizados para avaliação do 

desempenho dos gestores das áreas de responsabilidade, e, quando for o caso, para 

recompensá-los.  

 

2.4. Preços de transferências 

 

Nos processos produtivos, em geral, os departamentos [ou centros de 

responsabilidades] envolvidos interagem entre si e com o meio ambiente. Nesse processo, 

demandam, consomem e disponibilizam bens e serviços ao longo da cadeia de produção 

interna. Independente do modelo de gestão econômico adotado e dos sistemas de informações 

utilizados, os departamentos recebem bens e serviços, assim como também os transferem. No 

entanto, na situação que as transferências de bens e serviços são definidas em um determinado 

modelo de gestão econômica, que institucionalize a prática do preço de transferência, as 

transações ocorrem conforme diagramado na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dinâmica de preço de transferência 
Fonte: Adaptado de Horngren et al (2004) 

 

A definição ampla de preço de transferência, de acordo com Horngren, Foster e Datar 

(2004, p.639) é que [...] são os preços dos bens vendidos por uma divisão para outra dentro da 

empresa. (...) é o preço que uma subunidade (...) que uma organização cobra pelo produto ou 

serviço fornecido a outra da mesma organização. 

Com foco na mensuração e avaliação de resultados das atividades e dos gestores, para 

Catelli, Guerreiro e Pereira in Catelli (2001, p. 371), os preços de transferência são os valores 

dos produtos e serviços transacionados entre atividades e respectivos centros de resultados de 
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uma organização. O conceito também pode definir um conjunto de regras que uma empresa 

usa para distribuir a receita conjuntamente arrecadada entre os centros de responsabilidades 

(ATKINSON et al, 2000). Portanto, de acordo com Hansen e Mowen (2001, p.334), um 

sistema de preço de transferência deve satisfazer três objetivos: (i) Avaliação acurada do 

desempenho; (ii) Congruência de objetivos e (iii) Preservação da autonomia divisional. 

Para Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 338) as razões da existência de preço de 

transferência nas empresas são: (i) Comunicar dados que levarão a decisões congruentes em 

meta; (ii) Orientar os gestores a tomar as melhores decisões possíveis com relação a se 

compram ou vendem produtos e serviços dentro ou fora da organização total; (iii) Avaliar o 

desempenho do segmento e, assim, motivar o gestor vendedor e gestor comprador em 

decisões congruentes em meta e (iv) Minimizar os impostos, taxas e tarifas mundialmente. 

Alinhado com uma estrutura descentralizada, e foco nas informações para gestão 

interna, Pereira e Oliveira in Catelli (2001, p. 393) entendem que são premissas básicas para 

existência de preço de transferência:  

• Toda empresa é um processo de transformação de recursos em produtos ou serviços, 

composto de diversas atividades que interagem entre si; 

• As atividades possuem caráter econômico, que se materializa pelo consumo de 

recursos e geração de produtos ou serviços; 

• Os recursos consumidos, por serem escassos, possuem valor econômico (custos), e 

os produtos ou serviços gerados, por satisfazerem necessidades ambientais, também 

o possuem (receitas); e 

• As atividades contribuem para os resultados econômicos da empresa.  

Há vários modelos de preços de transferência, cada um com suas vantagens e desvantagens.  

O quadro 1 lista os modelos de preços e detalha a base de cálculo, metodologia, pontos fortes 

e pontos fracos. 

 
Quadro 1: Modelos de preço de transferência baseados em custos. 
Base Metodologia Pontos fortes Pontos fracos 

Custo total 
realizado 
(full cost) 

O produto/serviço é transferido pelo 
valor resultante do somatório dos custos 
totais incorridos (fixos e variáveis) 
dividido pelo volume de produção de 
um determinado período (custeio por 
absorção) 

Não destacado. 

� permite o repasse de 
eficiências/ineficiências entre as 
áreas 

� distorções causadas pelo rateio de 
custos fixos às unidades de 
produtos/serviços 

� não permite a identificação do 
resultado gerado nas atividades 

Custo 
variável 
realizado 

O produto/serviço é transferido pelo 
somatório dos custos variáveis unitários 
incorridos (custeio variável) 

Os custos fixos não são transferidos a 
outras unidades, permanecendo em suas 
origens 

� permite o repasse de 
eficiências/ineficiências entre as 
áreas 

� não permite a identificação do 
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resultado gerado nas atividades 

Custo 
marginal 

O produto/serviço é transferido com 
base em valor estabelecido sob 
determinadas condições de volume de 
produção, custos e preços de venda que 
propiciassem lucro máximo 

Não destacado. 

� são desprezadas condições relevantes 
de mercado, como varia-ções no 
atendimento da demanda, por 
exemplo 

� pode causar as mesmas distorções do 
full cost 

Custo 
variável 
padrão 

O produto/serviço é transferido pelo 
custo-padrão, que representa o custo 
cientificamente predeterminado e que 
deveria ter ocorrido nas condições 
presentes (custeio variável) 

� os custos fixos não transferidos a 
outras unidades 

� dependendo do conceito de custo-
padrão adotado, impede a 
transferência de ineficiências entre 
as áreas 

� não permite a identificação do 
resultado gerado nas atividades 

Custo mais 
margem 

Constitui uma variante entre os métodos 
baseados no custo (total realizado, 
variável realizado, marginal, padrão), 
em que se aplica uma margem (mark-

up) sobre o custo-base 

Não destacado. 

� induz a resultados ilusórios 
� incorpora, além das deficiências 

relativas ao conceito de custo 
utilizado, a distorção causada pela 
arbitragem da margem 

Fonte: Pereira e Oliveira in Catelli (2001, p.394-395) 

 

No modelo de preço de transferência baseado na negociação entre os gestores, o preço 

do bem/serviço transferido adota como referência os parâmetros negociados e aceitos pelas 

partes (gestores) envolvidas na transação. O ponto fraco, desse modelo, é o preço do 

bem/serviço ser influenciado pela habilidade e poder político de uma das partes na negociação 

entre os gestores. Os preços de mercado também são utilizados como base para precificação 

de bens e serviços transferidos entre unidades produtivas. O quadro 2 detalha a base de 

cálculo, metodologia, pontos fortes e pontos fracos. 

 

Quadro 2: Modelos de preço de transferência baseados em preço de mercado. 
Base Metodologia Pontos fortes Pontos fracos 

Preços 
correntes de 
mercado 

O produto/serviço é transferido pelo 
preço vigente no mercado, que pode ser 
um preço médio 

Os custos não exercem influência na 
determinação do preço 

O preço incorpora elementos nos quais 
a empresa não incorre, tais como: 
impostos, comissões, seguros, fretes etc. 

Preço de 
mercado 
ajustado 

É um refinamento do critério anterior, 
em que o produto/serviço é transferido 
pelo preço vigente de mercado, que 
pode ser um preço médio, ajustado pela 
exclusão de eventos que não ocorrem 
nas transações internas. 

O preço não incorpora elementos nos 
quais a empresa não incorre, tais como: 
impostos, comissões, seguros, fretes etc. 

Incorporam distorções causadas por 
variáveis de difícil estimativa, tais 
como: custos financeiros, custos de pós-
venda e previsões de insolvências e 
políticas próprias de cada empresa 

Fonte: Pereira e Oliveira in Catelli (2001, p.395) 

 

Os preços de transferência utilizado nas transações internas podem ser estabelecidos 

com base (i) nos custos, (ii) pela negociação entre os gestores de cada área envolvida e (iii) 

em preços de mercado, conforme evidenciado no Gráfico 1. Todas as alternativas têm 

metodologia própria, pontos fortes e fracos.  
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Fonte: Adaptado de Maher (2001, p.734) 
 

3. Metodologia 

 

A população investigada compreende 76 cooperativas pertencentes ao segmento 

agropecuário, de um total 230 cooperativas – detalhadas na tabela 1 - estabelecidas no Paraná 

e filiadas ao sistema da OCEPAR em 31 de dezembro de 2006. A pesquisa é não 

probabilística e intencional (Martins e Theóphilo, 2007).  

 
Tabela 1:Cooperativas Paranaenses em 31/12/2006 

Fonte: dados da pesquisa – www.ocepar.org.br acessado em 27.11.2006 

 

Antecedendo a fase de envio dos questionários, consultando ao sítio da OCEPAR 

procedemos a identificação dos responsáveis – potenciais respondentes - pela área de 

controladoria, contabilidade e administrativo-financeiro e respectivo e-mails. Da população de 

76 cooperativas não foram identificados seis endereços eletrônicos. Dessa forma, a amostra 

pesquisada foi de 70 cooperativas. 

Enviamos aos e-mail´s identificados 70 questionários, dos quais 10 retornaram como 

incorretos e/ou não válidos. Diante disso, o tamanho da amostra pesquisada foi reduzido para 

R A M O  N º  C O O P E R A T IV A S

A g r o p e c u á r io 7 6

C r é d i t o 6 7

C o n s u m o 1

E d u c a c io n a l 1 4

H a b i t a c io n a l 1

In f r a - e s t r t u r a 8

S a ú d e 3 3

T r a b a lh o 1 4

T r a n s p o r t e 1 4

T u r is m o  e  la z e r 2

T O T A L 2 3 0
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60 cooperativas agropecuárias, dos quais 27 retornaram respondidos e, portanto, 33 não 

respondentes. Portanto, da população inicial de 76 cooperativas agropecuárias, com o descarte 

de seis por falta de endereço, da amostra inicial de 70, a taxa de retorno de questionários 

válidos foi de 38,6% [n=27].  

Os respondentes, em sua maioria ocupam o cargo de gerente nas cooperativas. O 

tratamento dos dados inclui a estatística descritiva básica e cálculos de frequência das 

respostas em valores absolutos e em percentuais. 

 

4. Resultados e Discussões 

4.1. Aspectos demográficos 

 

De um total de 27 cooperativas investigadas, na percepção dos gestores respondentes 

25 [92,6%] adotam a estrutura descentralizada na gestão da cooperativa. Duas [7,4%] na 

percepção dos respondentes, adotam a estrutura centralizada na gestão da cooperativa.  

 

4.2. Descentralização 

 

Das 25 cooperativas que, na percepção dos seus gestores, informaram adotar um 

modelo descentralizado 19 utilizam Centro de Responsabilidade para gestão das unidades. 

uanto as demais, cinco cooperativas informaram adotar o modelo de unidade estratégia de 

negócio e uma por segmento de atuação. Em ambos os casos são centros de responsabilidade, 

variando entre elas a responsabilidade pela formulação e tomadas de decisões estratégicas, 

podendo ficar sob o encargo de um gestor ou grupo de gestores. 

Quanto ao tipo de centro de responsabilidade, 19 (70,4%) cooperativas adotam o 

centro de custo. Neste caso, os gestores respondem somente pelos custos e/ou despesas 

incorridos em sua unidade. Além das cooperativas que utilizam somente centro de custos, 14 

[51,9%] informaram a adoção de centros de resultado. Os gestores, quando responsáveis por 

centros de resultados respondem pelas receitas, custos e despesas de sua unidade e são 

avaliado pelas margens de rentabilidade, além de outros parâmetros que possam ser 

estabelecidos nas etapas de planejamento e orçamento. 
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Apenas 11,11% [n=3] das cooperativas investigadas estão estruturadas em centro de 

investimento. Nessa estrutura, a avaliação de desempenho não é somente pelo resultado [lucro 

operacional ou lucro líquido ajustado], mas, sim por uma taxa de retorno em relação ao capital 

investido vis-a-vis o custo de oportunidade dos acionistas, sócios ou proprietários individuais.   

 

4.3. Avaliação de desempenho 

 

Em sua totalidade os respondentes informaram que as cooperativas agropecuárias 

avaliam o desempenho. O gráfico 2 detalha os mecanismos utilizados para avaliar e, 

consequentemente, remunerar o desempenho dos colaboradores. Para avaliar, são 

estabelecidas metas.  
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Gráfico 2: Relação de Metas 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A avaliação de desempenho pode ser feita com base em indicadores financeiros e não-

financeiros. Os respondentes dessa assertiva [n=27] informaram que estabelecem metas não-

financeiras para fins de avaliação de desempenho. Por outro lado, as metas financeiras – p.e., 

otimização lucro, controlar as variações de custos - são objetos de preocupação de 70% das 

respondentes. O gráfico 3 detalha as medidadas utilizados pelas cooperativas agropecuárias 

paranaenses.  



Decentralization, transfer pricing and performance evaluation: an exploratory study of practice  
in agricultural cooperatives from Paraná 

Almeida, L.B. de; Panhoca, L.; Tarifa, M.R.; Dal Vasco, D.G.; Tedesco, O.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 2 – Apr/Jun. - 2014.                                        ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

80

67%

4%

70%

11% 7% 11%

100%

26%
44% 41%

0%

50%

100%

150%

Indice de satisfação do cliente - 67%
Qtde. vendas repetidas ao mesmo cliente - 4%
Qtde. produtos/serviços vendidos superior ao ano anterior - 70%
Lucro/sobra antes dos custos fixos - 11%
Produtos ou serviços novos implementados por ano - 7%
Número de sugestões dos empregados - 11%
Medidas de desempenho não financeiras - 100%
% de redução de custos fixos - 26%
% de redução do orçamento em custos - 44%
Horas de treinamento por empregado - 41%  

Gráfico 3: Medidas de Desempenho 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A meta foco na inovação é preocupação somente de 7% dos respondentes, apesar de 

sua já sabida importância para a competitividade e continuidade da organização.  

Os achados sugerem que os gestores estão, ainda que lentamente, reconhecendo a 

importância de estabelecerem e utilizarem medidas de desempenho. A adoção de medidas 

financeiras nas empresas não é unânime. Para Kaplan e Norton [2001] as medidas financeiras 

são disponibilizadas com atraso e, portanto, não contribuem para subsidiar os gestores nas 

decisões. Contudo, os achados de nossa investigação evidenciam que as cooperativas utilizam 

as medidas financeiras em conjunto com as medidas não financeiras para avaliar desempenho.  

A vinculação de metas de hora de treinamento como parâmetro de desempenho dos 

colaboradores é prática de 41% das cooperativas respondentes. Por fim, todas as cooperativas 

respondentes vinculam seus planos de remuneração adicional a determinadas metas. Nesse 

contexto, os valores da remuneração variável decorrem da comparação com os parâmetros 

[metas] para verificar se “atingiu a meta” ou “superou a meta”. 

 

4.4. Preços de transferência 

 

Em geral, nas organizações descentralizadas os centros de responsabilidade transacionam 

produtos em diferentes estágios de acabamento entre si (HANSEN e MOWEN, 2001). Entre 

as cooperativas pesquisadas, 23 (85,2%) utilizam preços de transferência nas transações de 
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produtos entre as unidades, sendo que em 19 (70,3%) produtos acabados e em 4 (14.8%) 

matéria-prima in natura. 

O gráfico 4 detalha os modelos de preços de transferência utilizados pelas cooperativas 

pesquisadas. Entre as empresas que praticam preços de transferência [n=23], 52,2% [n=12] 

determinam seus preços baseados em custos. Neste caso, 58, 3% [n=7] utilizam o custo por 

absorção, 25,0% [n=3] custo mais margem e 16,7% [n=2] custeio variável. 
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Gráfico 4: Modelo de Preço de Transferência 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Maher (2001, p. 74) relata pesquisa na qual 45% das companhias norte-americanas 

pesquisadas utilizam o modelo de preço de transferência baseado em custos. No caso das 

cooperativas agropecuárias paranaenses pesquisadas, o percentual é de 44,4%. 

A prática de preços de transferência definido de acordo com o modelo baseado na negociação 

é utilizado por 22% [n=6], na mesma proporção que os citados na pesquisa por Maher [2001]. 

Nas cooperativas agropecuárias paranaenses 18,5% dos respondentes utilizam preços de 

transferência baseado em preços de mercado e na referida pesquisa, as empresas norte-

americanas 33%, as canadenses 35% e japonesas 34%. Entre as cooperativas agropecuárias 

paranaenses, 18,5% [n=5], três delas adotam preços corrente de mercado e duas o preço de 

mercado ajustado. 

 

5. Considerações Finais 

 

As organizações – com ou sem fins lucrativos – devem envolver seus colaboradores 

em atividades criadoras de ideias com o propósito de melhorar o desempenho em fatores 
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críticos de sucesso, e, inclusive, promover o comprometimento com a organização e suas 

metas (GUL & CHIA, 1994).  

Para envolver os colaboradores em atividades criativas, o ideal é fazê-lo em uma 

estrutura organizacional descentralizada, e, isso implica escolhas de como serão os centros de 

responsabilidades. As escolhas poderão recair sobre: (i) centro de custos, (ii) centros de 

receita, (iii) centro de resultados e (iv) centro de investimentos. Cada um tem suas 

características, pontos fortes e pontos fracos e são úteis a determinados propósitos. 

Jensen de Meckling [1999] delineou a teoria que tenta explicar em quais 

circunstâncias cada um dos quatro tipos de centros de responsabilidade pode ser mais 

eficiente. A ideia central é a suposição de que cada tipo pode ser visto como um meio 

alternativo de alinhar autoridade com “conhecimento específico” no âmbito da organização. 

Assim como na criação de novas ideias, na gestão de um centro de responsabilidade da 

organização – divisão, departamentos ou unidades de negócios – a transferência do 

conhecimento para outras pessoas tem um alto custo, com o agravante de que não é 

facilmente observável por outros [em especial pelos gestores ocupantes de altos cargos na 

hierarquia organizacional]. 

A eficácia, eficiência e continuidade de uma organização é, inicialmente, estarão 

asseguradas por decisões ótimas. Por outro lado, para certas decisões ótimas requerem 

“conhecimentos específicos” e duas alternativas estão presentes: (i) os “conhecimentos 

específicos” podem ser transferidos para quem tem a autoridade para tomar a decisão ou (ii) a 

autoridade para tomar decisão pode ser delegada [transferida] para quem detém os 

“conhecimentos específicos”. Na primeira situação, comum em organizações centralizadas, há 

um custo pela demora. Na segunda, a agilidade tem o custo dos controles, das avaliações e 

dos contratos sociais de alinhamentos de interesse, posto haver conflito de agência e 

assimetria de informações. 

Portanto, com base em Jensen e Meckling [1999] as cooperativas agropecuárias que 

optam por centros de responsabilidades dos tipos “centros de custos” e “centros de receitas”, 

somente serão adequadas em que os gestores de alto nível na hierarquia tenham informação 

completa e confiável sobre custos, demanda, qualidade do produto, oportunidades de 

investimentos etc e, a obtenção das informações seja fácil e de baixo custo. 

Ainda conforme os autores, “centros de resultados” e “centros de investimentos” são 

adequados quando os gestores dessas unidades tem significativa vantagem informacional 

sobre seus chefes [assimetria de informação]. 
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Os achados desta investigação demandam algumas reflexões sobre os impactos na 

prática profissional e na academia. Os impactos na prática profissional estão relacionados a 

necessidade de um refinamento conceitual por parte dos gestores. Por exemplo, com relação 

as métricas de avaliação de desempenho, os achados sugerem que não há por parte dos 

gestores um claro entendimento do significado de “avaliação”,  de “desempenho” e das 

métricas. E mais, parece, de acordo com os achados, que há uma total desconexão entre a 

prática de preços de transferência e avaliação de desempenho, quer dos gestores, quer dos 

centros de responsabilidade. 

Com relação aos impactos na academia, de um modo geral, a análise dos achados 

sugere que os cursos de negócios – contabilidade, administração e engenharia de produção – 

não estão dando a devida atenção a esses conteúdos nas disciplinas de contabilidade de custos 

e contabilidade gerencial.  

A generalização dos achados da pesquisa é limitada pela sua amostra regional, tipo de 

cooperativa e amostragem não probabilística. No entanto, vale como uma primeira leitura de 

um importante segmento nas economias regionais e nacional. 

Entendemos que alguns desdobramentos são necessários:(i) pesquisar, com critérios 

probabilísticos, em âmbito nacional, incluindo  características como porte, diversificação, se é 

intensiva de capital, entre outras; (ii) reformular as assertivas, inclusive para capturar a 

percepção dos respondentes quanto aos seus conhecimentos conceituais; (iii) investigar as 

práticas de ensino quanto ao conteúdo seu aprofundamento; (iv) buscar aproximação com 

essas entidades para entender suas práticas e demandas com relação aos egressos dos cursos 

de negócios e (v) ampliar o escopo da pesquisa incluindo outros artefatos de contabilidade 

gerencial. 
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