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Abstract 

 

This article aims to characterize the use of internal transfer price for performance evaluation 

in Brazilian agribusiness. This is a qualitative research approach with multiple case study. The 

data was collected through semi-structured interviews conducted with professionals from two 

agribusiness companies, documental analysis, and field observation. Content analysis was the 

main technique used to organize the material collected. It was found that both companies have 

a high degree of centralization in spite of the size and the significant degree of vertical 

integration of the supply chain. One company measures only the overall result and uses the 

transfer price based on market value. The other company evaluates the outcome of each 

business unit using standard cost plus margin to measure transfer price operations. 
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1. Introdução 

 

O ambiente empresarial atual caracteriza-se pela alta competição e pela existência de 

grandes organizações empresariais atuando em diversas áreas e países. Souza, Cardoso e 

Machado (2011) destacam que a criação de grandes conglomerados organizacionais força a 

busca por práticas de gestão adequadas que facilitem o processo de tomada de decisão e que 

permitam a correta avaliação de desempenho dos gestores.   

Uma das formas procuradas para melhorar o processo de tomada de decisão, tem sido 

a adoção de estruturas organizacionais descentralizadas, nas quais os gerentes possuem maior 

autonomia para tomar decisões pertinentes à unidade de negócio que estiver sob sua 

responsabilidade (ATKINSON, et al 2008). Ratificando tal entendimento, Hansen e Mowen 

(2001) abordam que à medida que a organização cresce sua estrutura se torna mais longa e 

mais numerosa, e, se não forem acompanhadas de um modelo de gestão descentralizada o 

processo de tomada de decisão torna-se lento, prejudicando a eficaz gestão dos negócios. 

Nesta mesma linha de entendimento, Junqueira, Moraes e Silva (2004) afirmam que a 

apuração do resultado global da empresa que desconsidera a contribuição de cada uma das 

divisões e dos seus respectivos gestores deixa de ser suficiente para avaliar a competitividade 

da organização. Para Souza e Ott (2003), a descentralização por área de responsabilidade 

operacional, amparada pela adoção de uma estrutura de contabilidade divisional, tem se 

revelado uma boa e necessária opção para que se consiga a correta mensuração e evidenciação 

do resultado de cada unidade da empresa.  

Na avaliação do resultado de cada uma das divisões da organização, a valorização das 

transferências realizadas entre as unidades do mesmo grupo torna-se um ponto crítico, visto 

que são consideradas receitas para a unidade que fornece e custos para a unidade que está 

recebendo. Deste modo, o método de preço de transferência utilizado pela empresa tem 

impacto direto no resultado gerado por cada unidade e, consequentemente, na avaliação de 

desempenho dos gestores. 

É derivado desse contexto que surge o seguinte problema de pesquisa: qual a 

utilização do preço de transferência como instrumento gerencial para avaliação de 

desempenho divisional em empresas agroindustriais brasileiras? As empresas agroindustriais 

têm como característica apresentar um elevado grau de verticalização em função de sua cadeia 

produtiva abranger a produção de matérias-primas utilizadas na produção de carnes e seus 
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derivados (TALAMINI; PEDROZO; SILVA, 2005). Em vista do exposto, justifica-se a 

necessidade de investigar a utilização do preço de transferência utilizado na avaliação do 

resultado de cada uma das partes que compõem a cadeia. Por se tratar de uma cadeia 

produtiva formada por diversas fases, é importante identificar qual a contribuição de cada 

uma dessas fases para o resultado global da organização. E o preço de transferência tem sido 

reconhecido como um instrumento útil nesse processo avaliação. 

A relevância do tema, apesar de já discutido no campo da contabilidade gerencial, 

continua presente devido a sua importância na avaliação do resultado das organizações. Uma 

das contribuições do estudo está em cobrir a carência de estudos sobre esse tema no âmbito 

específico das empresas agroindustriais. Por fim, o estudo contribui também por oportunizar a 

discussão sobre a efetiva validação dada pelas empresas aos desenvolvimentos teóricos 

apresentados pela literatura. Por fim, a relevância do estudo também está corroborada por 

outros trabalhos recentes sobre o tema, tendo-se como exemplo o estudo de Lin e Yu (2002), 

de Dikolli e Vaysman (2006), de Beuren, Grunow e Hein (2010) e de Souza, Cardoso e 

Machado (2011). 

O artigo está estruturado em cinco seções, iniciando com esta introdução. A segunda 

seção revisa a literatura que fundamenta o tema da pesquisa. Na seção três descreve-se a 

metodologia, e, posteriormente, a análise dos dados e os resultados na seção quatro. Por fim, 

na quinta seção é apresentada a conclusão, seguida das referências utilizadas no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1. Gestão organizacional e descentralização 

 

Souza, Cardoso e Machado (2011) destacam as significativas mudanças econômicas 

ocorridas após a segunda Guerra Mundial, principalmente em relação à globalização 

econômica. Os autores acrescentam que a criação de grandes e complexas organizações com 

atuação global exigiu a revisão das estruturas de gestão e controle até então adotadas. 

Os posicionamentos a respeito do crescimento acelerado, da maior complexidade na 

gestão e da necessidade de decisões mais rápidas, eficientes e eficazes, fruto das exigências de 

mercado, corroboram com os entendimentos manifestados décadas atrás por pesquisadores 

consultados (SOLOMONS, 1965; KANITZ, 1976).  De fato, para esses autores, as empresas 

foram forçadas a repensarem suas estruturas, adotando conceitos de descentralização e 
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controle. Uma das ações proporcionadas por esta mudança é a preocupação em reduzir o grau 

de centralização das decisões para que se tenha maior agilidade e precisão na gestão.  

A discussão de organização centralizada, onde as decisões são tomadas pela alta 

administração, é apresentada por vários autores tais como Solomons (1965), Christie, Joye e 

Watts (2003) e Jensen e Meckling (2009), os quais apontam que as grandes empresas em 

ambientes mutáveis, enfrentam problemas com a centralização, justamente pela distância 

existente entre o gestor e o executor. 

Em essência, para tornar o processo decisório mais ágil, as empresas optam por 

estruturas mais dinâmicas, descentralizadas. Nelas, a responsabilidade operacional pela 

tomada de decisão é atribuída aos gestores das respectivas unidades de negócio (AGHION 

TIROLE, 1997). Para Mandim e Gomes (2005), os gestores divisionais podem avaliar melhor 

as particularidades da divisão, tendo, a princípio, condições de tomar melhores decisões do 

que seus superiores, que estão distantes das operações. Christie, Joye e Watts (2003) 

acrescentam que a maximização do resultado exige que a tomada de decisões seja transferida 

às pessoas que estão próximas dos acontecimentos. 

Da mesma forma como ocorre com outros modelos de gestão organizacional, nas 

estruturas descentralizadas também há vantagens e desvantagens a serem analisadas conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens da descentralização 

Vantagens Desvantagens 

 Concede mais rapidez na tomada de decisão; 

 Favorece o conhecimento específico que os 

gerentes passam a ter nas divisões que gerenciam; 

 Contribui com decisões mais ágeis baseadas em 

fatos locais; 

 Proporciona maior liberdade de ação para a 

administração geral da empresa, que reduz sua 

preocupação com questões operacionais; 

 Contribui para uma melhor apuração do resultado, 

permitindo avaliações pormenorizadas e 

individualizadas. 

1As decisões de um administrador podem afetar 

negativamente o lucro de toda a empresa; 

2Maiores custos no processo de tomada de 

decisão; 

3Duplicidade na realização de algumas 

atividades; 

4Aumento nos conflitos organizacionais; 

5Foco no desempenho da unidade em detrimento 

ao desempenho global da organização. 

Fonte: Adaptado de Christie, Joye e Watts (2003); Dikolli e Vaysman (2006). 

  

Atkinson et al (2008) destacam entre algumas condições necessárias para uma 

descentralização eficiente, a existência, na empresa, de um sistema para guiar e coordenar as 

atividades dos tomadores de decisão. Grunow (2006) alerta que o controle de gestão e a 

avaliação de desempenho assumem funções críticas em organizações com alto grau de 

descentralização, em função da liberdade que é dada ao gestor para tomar decisões. Tais 
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sistemas de coordenação e controle objetivam, entre outros fatores, reduzir o impacto das 

desvantagens indicadas no Quadro 1. 

 

2.2. Contabilidade divisional 

 

Uma das grandes preocupações em organizações divisionais e com alto grau de 

descentralização é a geração de informações que dão subsídio à tomada de decisões dos 

gestores divisionais e que permitam a avaliação das unidades de negócio. É nesse sentido que 

surge a contabilidade divisional como ferramenta de apoio ao processo de gestão.   

Padoveze (2004) define contabilidade divisional, ou por responsabilidade, como o 

conjunto de conceitos contábeis gerenciais que permitem a identificação, mensuração, 

acumulação e informações sobre os eventos econômicos e atividades específicas para cada 

gestor da empresa. À medida que a empresa cresce e se torna mais diversificada, sua 

administração fica mais complexa e a contabilidade divisional passa a desempenhar um 

importante papel na avaliação do controle e na avaliação de desempenho daqueles que 

receberam delegação de responsabilidade.  

Ampliando essa abordagem, Muraro (2007) argumenta que a contabilidade divisional 

auxilia no processo de gestão da organização, possibilitando a avaliação de resultado das 

atividades, dos produtos da empresa, das unidades de negócio e de seus gestores. Assim, seu 

papel é vincular o resultado das diversas partes que compõe a empresa, traduzindo-se numa 

ferramenta gerencial tanto de avaliação de como de controle. 

 

2.3. Centros de Responsabilidade 

 

Uma opção para as organizações descentralizadas organizarem o processo de gestão é 

dividir a empresa em centros de responsabilidade, delegando atribuições aos seus gestores. 

Anthony e Govindarajan (2008) definem centro de responsabilidade como uma unidade da 

organização liderada por um gerente responsável por suas atividades. Frezatti et al (2009) 

discute que há vários níveis de responsabilidade, cada um deles com características especiais 

quanto ao que é delegado aos seus gestores. Essas características estão apresentadas no 

Quadro 2: 
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Quadro 2: Características dos centros de responsabilidade 

Responsabilidade 

pelo Controle 
Centro de Custo Centro de Receita 

Centro de 

Resultado 

Centro de 

Investimento 

Controlado pelo 

gestor 
Custos e despesas Receitas 

Custos, despesas e 

receitas 

Custos, despesas, 

receitas e 

investimentos 

Controlado pela alta 

administração 

Receitas e 

investimentos 

Custos, despesas, 

receitas e 

investimentos 

Investimentos - 

Foco para avaliação 

de resultado de 

desempenho 

Custos e despesas 

relativos a alguma 

meta 

Receitas relativas a 

alguma meta 

Lucro relativo a 

alguma meta 

Retorno de 

investimento 

relativo a alguma 

meta 
Fonte: Adaptado de Frezatti et al (2009) 

 

Para Jensen e Meckling (2009), cada tipo de estrutura oferece uma maneira diferente 

de alinhar a autoridade decisória com o conhecimento específico e necessário para a 

organização. Para os autores, os centros de custos e receitas funcionam melhor nos casos em 

que se têm boas informações sobre o custo, demanda de funções, qualidade dos produtos e 

mix ideal de saída, enquanto que os centros de lucro são mais indicados quando há alguma 

interdependência (ou sinergias) entre as divisões. Já os centros de investimento prevalecem 

quando há atividade de capital intensivo e quando é difícil identificar o investimento 

estratégico que gera a maximização do resultado da unidade de negócios. 

Grunow (2006) destaca que é necessário avaliar o resultado de cada um dos centros de 

responsabilidade, definindo objetivos, metas, e acompanhando o grau de realização.  Muraro 

(2007) complementa afirmando que se o resultado não vai bem é preciso saber quem ou o que 

não vai bem. A definição dos centros de responsabilidade é essencial para tal procedimento de 

controle e avaliação de desempenho.  

No processo de avaliação dos centros, o preço de transferência utilizado nas transações 

realizadas entre eles se torna um instrumento útil, pois exerce influência direta sobre o 

resultado dos centros, além de outras implicações descritas na sequência. 

 

2.4. Preço de transferência e avaliação de desempenho 

 

O preço de transferência é um conjunto de regras que a organização utiliza para 

distribuir entre os centros de responsabilidade, a receita e os custos realizados conjuntamente 

(ATKINSON et al 2008). Segundo Kaplan e Cooper (1998), esse é um dos mais difíceis e 

controversos problemas para serem resolvidos pelas corporações. 
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Anthony e Govindarajan (2008) abordam que os objetivos dos preços de transferência 

são: (a) prover a cada unidade de negócio informações relevantes para o equilíbrio entre 

custos e receitas; (b) induzir decisões que melhorem os lucros da unidade e da empresa; (c) 

medir o desempenho econômico individual das unidades. Eles acrescentam que o estudo das 

políticas de preços de transferência é importante por três razões: (a) preços de transferência 

inadequados podem impedir que a empresa alcance o maior lucro possível, visto que os 

gestores focam o resultado da sua unidade; (b) impacto que provoca sobre a avaliação de 

desempenho das unidades, já que ele é considerado venda para uma e custo para outra; (c) 

grande relevância em organizações complexas, onde várias unidades coexistem com a 

realização de operações entre elas. Diversos são os métodos de preço de transferência. Os 

mais comumente tratados na literatura e suas características, são apresentados no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Características dos métodos de preço de transferência 

Métodos Metodologia Pontos Fortes Pontos Fracos 

Preço 

baseado no 

mercado 

O produto é transferido 

pelo seu valor de 

mercado. 

Os custos não influenciam na 

definição do preço; representa as 

mesmas condições de venda do 

produto para fora da empresa. 

Dificuldade de obtenção do valor, pois, 

muitas vezes este preço não está 

disponível para o estágio de fabricação 

do produto. 

Preço 

negociado 

Os gestores dos 

centros de 

responsabilidade 

negociam o valor do 

produto. 

Os gestores possuem informações 

sobre o produto e mercado e 

podem chegar a valores mais 

aceitáveis. 

Possibilidade de conflitos nas 

negociações; Demora na tomada de 

decisão, que pode levar a perda de 

vendas. 

Preço 

administra

do 

A empresa estabelece 

um responsável pela 

definição do preço. 

Facilidade de utilização; rapidez na 

tomada de decisão; redução dos 

conflitos das negociações. 

Reduz a autonomia do gestor das 

vendas, violando o espírito de 

responsabilidade; pode gerar efeito 

motivacional negativo quando o preço 

for considerado injusto. 

Preço 

baseado no 

custo de 

oportunida

de 

O produto é transferido 

pelo preço da melhor 

alternativa disponível 

no mercado. 

Reflete o valor do benefício 

máximo que o produto pode gerar 

para a divisão vendedora; facilita a 

avaliação das divisões permitindo 

a identificação das divisões 

ineficientes. 

Os altos custos para a obtenção das 

informações necessárias podem 

inviabilizar sua aplicação. 

Preço 

baseado no 

custo real 

ou padrão 

O produto é transferido 

entre as unidades pelo 

seu custo real ou 

padrão. 

Facilidade de utilização. 

Não refletem o benefício real do bem 

transferido, apenas os custos 

necessários para a geração; não 

permite a identificação do resultado 

gerado pela divisão e pode ocultar 

ineficiências do processo. 

Preço 

baseado no 

custo (real 

ou padrão) 

acrescido 

da margem 

O produto é transferido 

entre as unidades pelo 

seu custo real ou 

padrão acrescido de 

uma margem pré-

definida. 

Facilidade de utilização; A divisão 

é remunerada por um valor maior 

do que o custo necessário para 

geração do produto; permite a 

avaliação do desempenho da 

unidade. 

Dificuldade de definir a margem 

adequada; redução da autonomia dos 

gestores divisionais, já que a margem 

não é definida por eles. 

 Fonte: Adaptado de Atkinson et al (2008), Souza, Cardoso e Machado (2011) 

 

Conforme apresentado, todos os métodos de PT possuem pontos fortes e pontos 

fracos. Há consenso na literatura de que o preço de transferência baseado no mercado, quando 
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disponível, é o que melhor valoriza as transferências internas, levando em consideração os 

princípios da descentralização e dos centros de responsabilidade. Um dos fatores importantes 

da avaliação de desempenho é a forma de como as divisões são controladas. Drury e 

Elshishini (2001) destacam que primeiramente o gestor deve ser responsável apenas pelas 

ações que estão sobre o seu efetivo controle decisório.  

Para Dikolli e Vaysman (2006), independente do critério adotado, a avaliação de 

desempenho deve possibilitar a verificação dos seguintes aspectos: (a) os lucros gerados em 

cada centro de transferência; (b) o emprego dos recursos para a obtenção do lucro; (c) os 

efeitos das decisões dos gerentes em cada centro de responsabilidade. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

 

A pesquisa tem caráter qualitativo, visto beneficiar a avaliação das características de 

ambientes organizacionais, buscando reduzir a distância entre a teoria e as evidências 

empíricas (DOWNEY,1979; IRELAND, 1979). O trabalho se caracteriza também como 

descritivo, o qual, conforme destacado por Gil (1999), busca descrever as características da 

população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre as variáveis pesquisadas. 

Também se configura como um estudo de caso múltiplo, dado que evidencia com 

profundidade a resolução do problema de pesquisa. Conforme Oliveira, Maçada e Goldoni 

(2009), o estudo de caso múltiplo é útil quando a pesquisa tem a intenção de aprofundar os 

conhecimentos sobre uma realidade para a construção ou confirmação de uma proposição 

teórica.  O instrumento inicial de pesquisa foi o protocolo de estudo de caso.  O uso do 

protocolo é importante em função de representar uma preparação do estudo, contendo 

questões, procedimentos, fontes, contatos, roteiros e cronogramas relativos às preposições 

estabelecidas no questionário. 

Neste estudo se utilizou como fonte de evidências as entrevistas, a análise documental 

e a observação, viabilizando a triangulação de dados (DENZIN, 1978). A aplicação da 

entrevista ocorreu pela aplicação de um roteiro com perguntas semiestruturadas, conforme 

descrito por Maanen (1983). Alguns aspectos observados contribuíram para a validade do 

instrumento de coleta de dados: (a) escolha de duas empresas consolidadas no setor 

agroindustrial; (b) escolha de gerentes de controladoria para serem entrevistados; (c) 

validação do roteiro com a realização de pré-teste com o gerente de controladoria de empresa 

não pesquisada. A análise documental ocorreu pelo acesso aos relatórios gerenciais 
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disponibilizados pelos entrevistados, enquanto que a observação se deu por visita ao ambiente 

de fluxo do processo físico de transferências. 

A análise dos dados consistiu em examinar, categorizar e classificar as proposições 

iniciais do estudo (HAIR et al, 2005). Inicialmente, cada empresa foi analisada 

individualmente e, após, foi realizada uma análise comparativa dos casos para verificar 

similaridades ou diferenças, viabilizando produzir resultados mais abrangentes.  

Nas entrevistas, por se tratar de um questionário semiestruturado, foi utilizada a 

técnica de análise de conteúdo recomendado por Bardin (1997). Este método contempla um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações que visa obter, por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens. 

 

4. Apresentação e Análise dos Dados 

4.1. Dados da Empresa 1 

 

A Empresa 1, há mais de 40 anos atuando no mercado, está entre as 20 maiores 

companhias do segmento de bens de consumo listadas na revista Exame Maiores Melhores 

(2011) segundo o critério baseado no faturamento. É considerada uma empresa de grande 

porte em função do faturamento bruto anual, conforme a classificação adotada pelo BNDES 

(2010). Encontra-se entre as cinco empresas brasileiras com maior número de funcionários 

(aproximadamente 17.500) do segmento de bens de consumo, conforme a revista citada. Esta 

empresa atua com alto nível de verticalização da cadeia produtiva interna em função da 

necessidade de geração da matéria-prima consumida no processo produtivo.  

Entre os principais segmentos de mercado que a Empresa 1 atua, destacam-se: aves, 

suínos lácteos e industrializados. A empresa estabeleceu como estratégia produzir grande 

parte da matéria-prima consumida pelos suínos e 100% da matéria-prima consumida pelas 

aves. Em lácteos, toda a matéria-prima é adquirida externamente. Os negócios de suínos, 

frangos e lácteos geram matéria-prima para o processo interno de produtos industrializados. A 

alta verticalização gera grande movimentação de insumos entre as unidades e torna mais 

complexo a avaliação de desempenho individual de cada uma delas. 

A direção da Empresa 1 está organizada em quatro diretorias: administrativa, 

agropecuária, comercial e industrial. As decisões são centralizadas nessas diretorias, 

principalmente para aprovação de investimentos, orçamento, definição de estratégias, bem 

como com relação à definição da metodologia de preço das transferências internas.  
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A aprovação de investimentos é primeiramente avaliada por um comitê, formado por 

profissionais que atuam na gestão de diversas áreas da empresa. Após essa pré-aprovação, a 

proposta é submetida à apreciação da diretoria da área e encaminhada para aprovação do setor 

corporativo, ligado à diretoria administrativa. Alguns investimentos são diretamente 

aprovados pelas diretorias, gerando conflitos de gestão. De qualquer forma, o gestor 

divisional não possui autonomia de decisão nos investimentos. 

O orçamento é utilizado como forma de controle dos custos das unidades. Os gestores 

não possuem autonomia para alterações nesses custos; aqueles que ultrapassarem os valores 

orçados são discutidos nas reuniões mensais de check pela diretoria. Tais reuniões são 

conduzidas pela área de controladoria (departamento de planejamento e orçamento), também 

aplicado ao orçamento de receitas. 

O preço de transferência também é gerenciado pela área de controladoria, não sendo 

delegada aos gestores a possibilidade de mudança do método adotado. Há, assim, 

centralização sobre o estabelecimento e adoção do preço de transferência.  

Os gestores acompanham o desempenho da empresa por meio de metas de 

lucratividade geral, controle orçamentário e atendimento aos indicadores não financeiros. É 

adotada a estrutura por centros de responsabilidades (centros de custos e centros de receitas) 

com indicadores não financeiros distribuídos aos gestores de cada centro. Esses indicadores 

contemplam: produção (quantidade produzida, ocupação das fábricas, quadro de mão de 

obra), venda (quantidade vendida, percentual de devoluções, mix de produtos vendidos) e 

outros indicadores operacionais (programas de qualidade). 

Cada divisão possui metas definidas de acordo com as características especificas das 

suas atividades. O departamento comercial, que se caracteriza como um centro de receita, 

possui metas relacionadas às vendas: quantidade vendida e receita gerada. É de 

responsabilidade da área comercial, juntamente com o PPCP (planejamento, programação e 

controle da produção), administrar o mix que maximiza a margem de contribuição da 

companhia, dadas as limitações fabris e a demanda do mercado. 

Quando as metas são atingidas, a prática de recompensas é igual para todos, 

respeitando o plano de participação nos resultados. Este plano é estabelecido considerando 

70% com base no resultado geral e 30% de indicadores controlados por cada unidade. Assim, 

se o resultado geral da empresa foi atingido a unidade já conta com 70% de participação no 

resultado, e os outros 30% virão por dos indicadores de desempenho específicos da área. 
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Todas as unidades da empresa realizam transferências internas, dado que algumas 

unidades possuem o fim específico de produzir matéria-prima para consumo da própria 

empresa. O preço de transferência é utilizado apenas para valorização do resultado gerado por 

cada negócio da empresa (suínos, frangos, lácteos e industrializados), sem avaliar o resultado 

de cada fábrica que compõem cada um dos negócios (seis frigoríficos de suínos, cinco 

frigoríficos de frango, uma unidade processadora de leite e sete unidades de industrialização) 

e que realizam transferências internas entre elas. Nessa valorização, a empresa utiliza os 

seguintes métodos:  

 A matéria-prima transferida internamente é valorizada pelo valor cotado em bolsa 

de valores. Portanto, é um preço baseado no valor de mercado. 

 Os produtos transferidos internamente, geralmente de unidades produtoras para 

unidades comerciais, são valorizados de acordo com a tabela de venda para 

distribuidores. Desta forma, o método de preço de transferência interna utilizado 

também neste caso caracteriza-se como de mercado no nível de atacado. 

 

O entrevistado, controller da empresa, demonstrou conhecer os demais métodos de 

preço de transferência, assim como as vantagens e desvantagens de sua utilização. Segundo o 

controller, não há planos de alterar a forma de avaliação, visto que o sistema atual atende aos 

planos estratégicos da companhia. O respondente reconheceu que o fato de não ocorrer a 

apuração do resultado por unidade de negócio resulta em uma limitação nos benefícios da 

utilização do preço de transferência, principalmente por ocultar possíveis ineficiências do 

processo produtivo. Aliado a isso, destaca também a falta de uso de um sistema de custo 

padrão para acompanhamento das variações ocorridas. 

Por fim, o entrevistado apontou como restrição à maior delegação de poder de decisão 

aos gestores divisionais, e à utilização de metas de lucratividade por divisão, o fato de o 

segmento gerar produção compulsória que precisa ser destinada ao mercado (são os 

coprodutos). Por exemplo, no abate do suíno junto com as partes nobres há muitos coprodutos 

que precisam ser destinados ao mercado. A existência de plantas com fim específico para 

fornecimento interno de matéria-prima é outra limitação apontada. Além desses, a falta de 

maturidade da gestão e visão sistêmica do resultado global são outros empecilhos descritos 

pelo entrevistado para maior descentralização. Por fim, esclareceu que não é permitido 

substituir abastecimento interno por suprimentos diretamente no mercado. 

A análise dos relatórios gerenciais disponibilizados pelo controller possibilitou validar 

as informações correspondentes aos procedimentos adotados nas transferências internas.  A 
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observação da produção possibilitou a constatação de aspectos físicos do processo de 

transferências, movimentação física e estocagem entre as unidades. 

 

4.2. Dados da Empresa 2 

 

O perfil da Empresa 2 não difere muito da Empresa 1, ou seja, é uma empresa 

cinquentenária e está classificada entre as 20 maiores companhias do segmento de bens de 

consumo listadas na revista Exame Maiores Melhores (2011). Também se enquadra como 

uma empresa de grande porte, de acordo com os critérios adotados pelo BNDES (2010). O 

nível de emprego gerado pela Empresa 2 também é elevado (aproximadamente 114.000). 

Além disso, possui um alto nível de verticalização da cadeia produtiva, em função da 

necessidade de geração de matéria-prima própria que é consumida no processo produtivo 

interno. 

Entre os principais segmentos de mercado que a Empresa 2 atua, destacam-se: aves, 

suínos, lácteos, massas e industrializados. A empresa estabeleceu como estratégia produzir 

100% da matéria-prima consumida de aves e suínos. Em lácteos, toda a matéria-prima é 

adquirida externamente, de fácil e segura obtenção. O mesmo ocorre com a matéria-prima 

bovina. Tanto o negócio de suínos como o de frangos gera matéria-prima que alimentam o 

negócio de produtos industrializados.  

A movimentação entre as unidades de negócio é intensa, e a empresa possui uma 

política de não adquirir de terceiros a matéria-prima que é produzida em qualquer uma das 

unidades próprias. Em caso de falta de matéria-prima é preciso autorização corporativa para 

aquisição no mercado. 

A exemplo da empresa 1, a estrutura de gestão da Empresa 2 também é caracterizada 

por um alto grau de centralização. Isto pode ser identificado na gestão da administração 

orçamentária, na aprovação de investimentos e na política do preço interno de transferência.  

Os investimentos são todos avalizados pela diretoria da empresa, que centraliza as 

decisões de escolha de onde e quanto investir. Foi relatado pelo respondente, o controller da 

empresa, a existência de um comitê de análise de investimento que avalia primeiramente as 

necessidades, encaminhando-as para a avaliação da diretoria. 

 Na questão orçamentária não há flexibilidade, sendo que o orçamento do ano seguinte 

é previamente elaborado pela controladoria (com base nas informações repassadas por cada 

divisão) e apresentado à diretoria. Durante a realização das atividades, os gestores têm 
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autonomia para gastar apenas valores menores do que os orçados. Gastos superiores ao 

orçamento somente podem ocorrer com prévia aprovação da diretoria. 

A avaliação de desempenho dos gestores leva em consideração o resultado financeiro 

da unidade, o orçamento de custos e despesas e outros indicadores de natureza não financeira. 

Para avaliação do resultado das unidades, a empresa utiliza os relatórios econômicos e 

financeiros periódicos por divisão, sendo possível ao gestor o acompanhamento tempestivo da 

sua atuação. A análise de tais relatórios possibilitou confirmar as afirmativas do respondente. 

No processo de gestão do desempenho são consideradas as metas que demonstrem o 

resultado global e também os resultados específicos das unidades. Um exemplo é a margem 

de contribuição, avaliada de forma geral da empresa e também por unidade de negócio. 

Assim, a empresa controla as metas de lucratividade geral, o cumprimento de metas 

individuais e avaliação qualitativa. O controle dos custos ocorre com o uso do sistema de 

padrões e através da análise das variações justificadas pelos respectivos gestores.  

O sistema de recompensa da empresa contempla a existência de um plano básico de 

participação nos resultados, válido para todas as unidades da empresa. Os únicos funcionários 

que possuem remuneração variável específica são os diretores (gestores das unidades de 

responsabilidade), que são avaliados com base no resultado gerado pela própria divisão. 

Na valoração das transferências é utilizado o preço baseado no custo padrão mais 

margem. Tais margens são estabelecidas pela controladoria e consideram as diferentes 

características regionais de cada unidade de negócio e as estratégias corporativas. O 

entrevistado mostrou conhecer os demais métodos de preço de transferência. O controller  

argumentou ainda que o custo padrão atende à necessidade de controle de possíveis variações 

e, em função das particularidades de cada unidade, há necessidade de se estabelecer margens 

de resultado diferenciadas. 

Quanto à utilização de outros métodos de preço de transferência indicados pela 

literatura (como o preço baseado no mercado), o entrevistado argumentou sobre os problemas 

que isso traria na relação entre as unidades da empresa. Conforme descrito por ele, a cadeia 

produtiva envolve diversos coprodutos para os quais não há preço de mercado regular. Foi 

esclarecido ainda pelo controller que os gestores não estão autorizados a adotar preços de 

transferência diferentes do estabelecido. 
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4.3. Análise comparativa dos casos estudados 

Para resumir e analisar os achados da pesquisa elaborou-se o Quadro 4, que mostra as 

principais características das empresas quanto aos temas estudados: grau de centralização, 

avaliação de desempenho e preços de transferência. 

 

Quadro 4: Comparação das Empresas 

Estrutura de gestão Empresa 1 Empresa 2 

Tomada de decisão Alto grau de centralização Alto grau de centralização 

Avaliação do desempenho  Resultado global Resultado global e unidade de negócio 

Indicadores de desempenho Financeiros e não financeiros Financeiros e não financeiros 

Sistema de recompensa 
Igual para todos de acordo com o 

plano de participação nos resultados 

Igual para todos, exceto para os diretores 

com remuneração variável 

Existência de relatório de 

resultado descentralizado 
Não há 

Disponibilizado online no sistema de 

informação gerencial 

Método de preço de 

transferência 
Baseado no mercado  Custo padrão mais a margem 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificou-se o alto grau de centralização nas duas empresas, apesar delas serem de 

grande porte, com várias unidades e alto grau de verticalização. Esses achados estão em 

desacordo com alguns autores que sugerem para empresas deste perfil a adoção do modelo 

descentralizado (CHRISTIE; JOYE; WATTS; 2003, JENSEN; MECKLING; 2009). 

Quanto à forma de avaliação do desempenho das empresas, verifica-se que a Empresa 

1 apura resultados globais sem mensurar a contribuição de cada centro de responsabilidade, 

porém, ela mensura o resultado de cada segmento de mercado (suínos, frangos, lácteos e 

industrializados), com os relatórios disponibilizados para as diretorias. Esses achados na 

Empresa 1 corroboram com o grau de centralização da empresa, já que os gestores dos centros 

de responsabilidade têm um limitado poder de decisão. 

A Empresa 2 apura o resultado global, mas também o faz por centros de 

responsabilidade, os quais são classificados por Frezatti et al (2009), como centros de 

resultado (responsáveis por custos, receitas e margens de contribuição). Observa-se que esse 

sistema da Empresa 2 vai ao encontro da posição de diversos autores (JUNQUEIRA; 

MORAES; SILVA, 2004, GRUNOW; 2006, MURARO, 2007) no sentido de que é necessário 

verificar a contribuição de cada uma das partes (centros de responsabilidades) no resultado 

global.  
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Quanto ao sistema de recompensas, encontrou-se um critério único na Empresa 1, 

enquanto na Empresa 2 a remuneração dos diretores (gestores dos centros de 

responsabilidade) diferencia de acordo com os respectivos resultados. 

A disponibilização de relatórios de resultado descentralizados na Empresa 2 é 

justificável, já que os gestores têm avaliação individual pelo resultado de cada unidade. A 

inexistência destes relatórios na Empresa 1 também se justifica pela ausência de 

acompanhamento de desempenho por centro de responsabilidade, inclusive para fins de 

remuneração, ou seja, há apenas mensuração do resultado global de cada negócio da empresa 

(suínos, aves, lácteos e industrializados). 

A Empresa 2 utiliza o preço interno do custo padrão mais a margem. Conforme 

relatado pelo respondente, este método, definido pela gestão corporativa, é de fácil 

mensuração e utilização, além de atender às necessidades dos gestores. A Empresa 1 usa o 

valor de mercado, para ela de fácil identificação e possibilita uma melhor avaliação dos itens 

transferidos.  

Os achados desta pesquisa diferenciam-se de outros estudos nacionais e internacionais 

realizados sobre o tema. Entre eles, destacam-se as pesquisas de Lin e Yu (2002), Dikolli e 

Vaysman (2006), Beuren, Grunow e Hein (2010) e Souza, Cardoso e Machado (2011). Uma 

comparação destes resultados consta no Quadro 5. 

Apesar de a literatura indicar a utilização do preço baseado no mercado, verificou-se 

nos estudos de Dikolli e Vaysman (2006), Beuren, Grunow e Hein (2010) e Souza Cardoso e 

Machado, e na Empresa 2 deste estudo, a predominância do uso de outros métodos. Por outro 

lado, no estudo de Beuren, Grunow e Hein (2010) algumas empresas indicaram utilizar o 

preço de mercado, assim como a Empresa 1 desta pesquisa. Apesar não se encontrar estudos 

com este enfoque, é provável que ausência da utilização desta metodologia pela maioria das 

empresas ocorra em função do valor de mercado não estar disponível. Esta dificuldade foi 

relatada por Atkinson et al (2008). Apresenta-se no Quadro 5 comparações mais amplas com 

os resultados de estudos anteriores. 
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Quadro 5: Comparação entre os resultados da pesquisa com estudos anteriores 

Autor/Ano Resultados de estudos anteriores Resultados deste estudo  

Lin e Yu 

(2002) 

O estudo relata uma série de medidas de 

controles de gestão adotadas por uma 

companhia Chinesa, entre elas, a 

contabilidade por responsabilidades e preços 

de transferência internos. Os resultados 

indicam que as técnicas implantadas 

contribuem para o controle de custos e 

aumento da lucratividade da empresa, 

apresentando-se como instrumento eficaz 

para o controle de custos em ambientes com 

mudanças constantes. 

Os resultados desta pesquisa também indicaram 

a utilização da contabilidade por 

responsabilidade e do preço de transferência 

nas agroindústrias. No entanto, a empresa 1 

limita-se à análise de resultado por negócios, 

enquanto a empresa 2 realiza análise de 

resultado para cada fábrica que compõe cada 

um dos negócios da empresa 

Dikolli e 

Vaysman 

(2006) 

O estudo demonstra como a tecnologia da 

informação influencia na definição do 

método de preço de transferência interna. Os 

autores concluem que em um ambiente de 

baixa tecnologia o preço de transferência 

negociado é o que possibilita melhores 

retornos, enquanto em ambientes de alta 

tecnologia o preço de transferência baseado 

no custo é o indicado. 

Nesta pesquisa, verificou-se a utilização do 

preço de transferência interno baseado no 

mercado e o custo padrão mais margem em 

detrimento dos métodos de preço de 

transferência negociado e baseado no custo. 

Beuren, 

Grunow e 

Hein (2010) 

Em estudo realizado com as 500 maiores 

empresas do Brasil, os autores identificaram 

o preço de transferência baseado no custo 

como o método mais utilizado pelas 

companhias. 

As duas empresas analisadas não utilizam o 

preço de transferência baseado no custo. No 

entanto elas o fazem baseado no mercado e no 

custo padrão mais margem. 

Souza, 

Cardoso e 

Machado 

(2011) 

Estudo em três empresas gaúchas de médio e 

grande porte. Há consistência entre o uso do 

preço de transferência para o planejamento, 

controle e avaliação de desempenho e parte 

das recomendações da literatura. Os métodos 

utilizados pelas empresas são o preço 

baseado no custo real e no custo padrão mais 

margem 

Os resultados são parcialmente iguais, pois, 

apenas a empresa 2 informou utilizar o custo 

padrão mais margem enquanto a empresa 1 

informou utilizar o valor de mercado para 

valorizar as transferências. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pelo conteúdo do Quadro 5 que há mais semelhanças do que divergências 

entre as pesquisas. De fato, a adoção do preço com base no mercado, reconhecido pela 

literatura como o mais apropriado, é o de menor uso. Os dados sugerem que as empresas 

preferem o uso (quando usam) de alguma variação do preço baseado no custo, apesar das 

diversas inconveniências e limitações destacadas pela literatura. Isso pode conduzir ao 

entendimento de que as empresas utilizam o preço de transferência mais como um 

instrumento de planejamento e controle de custos do que propriamente para uma amplitude 

gerencial maior e com foco em resultados como trata a literatura. Além disso, a preferência 

pelas modalidades baseadas no custo parece ser mais atrativa às empresas por ser um número 

interno, conhecido e de alguma forma sob o controle dos gestores. 
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5. Conclusão 

 

O objetivo da pesquisa foi caracterizar o uso do preço de transferência para avaliação 

de desempenho em agroindústrias brasileiras. O estudo foi desenvolvido com duas 

representativas empresas do segmento. Verificou-se que elas adotam gestão centralizada e 

diferentes formas de mensuração e avaliação de desempenho. A justificativa para a 

centralização é o fato de possuírem unidades de negócio com fim exclusivo de produção de 

matéria-prima para consumo interno. 

Na empresa 1, de grande porte, com vários centros de responsabilidade e alto grau de 

verticalização no processo produtivo, há forte centralização da gestão no topo da estrutura 

organizacional. Assim, há inconsistência com a literatura a respeito do uso de gestão 

descentralizada e avaliação individual dos principais negócios da empresa. A empresa usa o 

preço baseado no mercado, porém com aplicação bastante reduzida. 

A Empresa 2, também de grande porte, igualmente tem alto grau de verticalização e 

estrutura em centros de responsabilidade. As decisões são centralizadas no topo da estrutura, 

porém, a avaliação de desempenho ocorre por centro de responsabilidade. Para calculo desse 

resultado ela usa o preço baseado no custo padrão mais margem. Verifica-se que essa empresa 

está mais alinhada com as prescrições da literatura, quanto às avaliações divisionais, porém, 

há espaço para avanços quanto ao nível de centralização da gestão e ao uso do preço baseado 

em custo. 

Mesmo sendo um tema tradicional no âmbito da contabilidade gerencial e da gestão 

empresarial, o preço de transferência ainda carece de estudos de maior profundidade. 

Conforme visto nesta pesquisa, as características do mercado e a cultura organizacional 

influenciam diretamente na forma de gestão e, consequentemente no método de preço de 

transferência utilizado. Aliado a isso, observa-se a necessidade de estudos que explorem com 

maior profundidade o elevado nível de centralização na gestão de empresas de grande porte 

com as tratadas neste estudo. Outro requisito destes estudos é investigar com profundidade as 

principais razões para não se utilizar o preço de venda, mesmo com adaptações para cada 

realidade, dada a sua superior capacidade de gerar informações de melhor qualidade para a 

gestão. 
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