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RESUMO 

 

 

CUNHA, Gustavo Ananias. Sistema de Suporte a Decisão para Formação de Preço: Estudo 

de caso de uma Empresa de Locação de Veículos. 2012. 146 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – FPL – Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2012. 

 

A partir do levantamento da taxa de crescimento de 11,3% a.a., de 2004 a 2010, muito 

superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o mesmo período, espera-se que 

o setor econômico de terceirização de frotas continue crescendo, no Brasil, nos próximos 

anos. As empresas de locação de veículos (ELV) precisam considerar alguns fatores em seus 

negócios, como: baixa penetração de mercado; mudança de percepção das empresas, passando 

a entender de forma mais clara e objetiva os ganhos financeiros relativos à locação; além de 

mitigação dos riscos operacionais. Diante de ameaças e oportunidades, é preponderante que 

uma ELV seja capaz de praticar preços reais e competitivos, visando à participação de 

mercado. Sendo assim, precisa de sistemas de suporte a decisão (SSD) capazes de subsidiar os 

processos de estimação de custos (EC) e formação de preços (FP), com objetivo principal de 

evitar possíveis erros nas decisões sobre preços para as propostas comerciais de terceirização 

de veículos. Um SSD para EC e FP pode ser considerado como um dos componentes do SI da 

empresa. Apesar de ser apenas um componente, mostra-se muito complexo, dada a 

diversidade de conhecimentos envolvidos na sua concepção e utilização. O objetivo desta 

pesquisa foi desenvolver um protótipo de SSD para a EC e FP em uma ELV capaz de 

representar o conhecimento tácito de alguns profissionais especializados que participam, 

efetivamente, do processo de revisão de preço das propostas comerciais. A pesquisa foi 

qualitativa, por meio de uma pesquisa-ação do tipo estudo de caso. Os dados foram coletados 

em uma ELV especializada em terceirização de frota, situada na região Sudeste do Brasil. A 

ELV, recentemente, foi questionada sobre o seu processo de FP e não confia mais no seu 

sistema, ficando dependente de julgamento de pessoas-chaves na organização. Ao tratar de 

altos investimentos no seu processo de FP – cerca de R$ 28,9 mil o preço médio de compra 

por veículo –, a ELV anseia por uma completa revisão conceitual e de ferramenta nos 

métodos financeiros, econômicos e de mercado adotados. O processo de desenvolvimento 

durou seis meses e os resultados demonstraram que o protótipo é capaz de adquirir e 

representar o conhecimento tácito dos profissionais envolvidos com os processos de revisão 

de EC e FP, além de gerar propostas de preços aproximadas daquelas feitas pelos 

profissionais, mas com maior acuracidade sobre a rentabilidade. A pesquisa também 

demonstrou que um SSD pode se constituir em uma ferramenta capaz de atingir os objetivos 

de subsidiar o processo de EC e FP em uma ELV, fornecendo informações mais precisas ao 

processo decisório. 

  

Palavras-chave: Sistema de Suporte a Decisão. Formação de Preço. Estimação de Custos. 

Sistemas de Informação. Empresa de Locação de Veículos 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CUNHA, Gustavo Ananias. A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR PRICING: A case 

study of a Car Rental Company. 2012. 146 p. Dissertation (Master in Business 

Administration) – FPL – Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2012. 

 

Considering the growth rate of 11.3% per year from 2004 to 2010, far exceeding the growth 

of Gross Domestic Product (GDP) for the same period, it is expected that the business of 

outsourcing fleet continues to grow in Brazil in the coming years. Car rental companies 

(CRC) need to consider some factors in their business, such as: low market penetration; 

changing perception of companies, starting to recognize more clearly and objectively the 

gains related to financial leasing; and mitigation of operational risks. In order to face threats 

and opportunities it is paramount that a CRC be able to practice real and competitive prices, 

aiming at increasing its market share. Thus, CRCs need decision support systems (DSS) 

which are able to subsidize the cost estimation and pricing (CEP) processes. The objective of 

this research was to develop a prototype DSS for the CEP processes in a CRC, capable of 

representing the tacit knowledge of some professionals who effectively participate in the 

process of revising prices. The research was qualitative and base action research case study. 

Data were collected on a CRC specialized on fleet outsourcing, located in the southeastern 

region of Brazil. The research development process lasted six months and the results showed 

that the prototype is able to acquire and represent tacit knowledge of professionals involved 

with the review of the CEP processes, and generate price proposals which approximate those 

made by professionals, but with greater accuracy on profitability. The survey also showed that 

a DSS may constitute a tool to achieve the goals of supporting the CEP process in a CRC, 

providing more accurate information to the decision-making process. 

  

Keywords: Decision Support System. Pricing. Cost Estimation. Information Systems. Car 

Rental Company 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo descreve a introdução do presente trabalho de pesquisa, apresentando a 

contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a relevância e, 

finalmente, a organização do trabalho. 

 

 

1.1. Tema e contextualização da pesquisa 

 

O setor econômico de locação de veículos, no Brasil, vive um momento de grande 

crescimento. Entre os anos de 2004 e 2011, a frota total cresceu, em média, 11,8% ao ano, 

saindo de 203 mil carros, em 2004, até alcançar o patamar de 445 mil carros, em 2011. 

Espera-se, ainda, que essa frota dobre até as Olimpíadas de 2016, segundo a Associação 

Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA, 2012). As principais razões para esse 

crescimento têm sido reforçadas pelo momento de desenvolvimento e investimento em que o 

Brasil se encontra. Principalmente as empresas nacionais de grande e médio porte  estão 

passando por momentos de profissionalização, o que abre espaço para terceirização de suas 

frotas. Comparativamente ao mercado internacional, que se apresenta no ápice da 

concorrência, o mercado interno é favorecido pelo momento de franca expansão, 

apresentando-se oportunidades de negócios importantes (ABLA, 2012). 

Quanto ao faturamento, não é diferente: o setor de locação demonstra o mesmo nível 

de evolução da frota total, apontando um crescimento médio de 11,3% ao ano, entre 2004 e 

2011. Em termos reais, sem inflação, o crescimento foi de 5,56%. Segundo estimativas da 

ABLA (2012), até a Copa do Mundo deverão ser investidos cerca de R$ 58 bilhões no setor, 

já que se estima uma procura até 50% maior nas cidades sedes. Os investimentos serão 

realizados principalmente no aumento da frota, mas não se pode deixar de considerar também 

as instalações, pessoal, pátios, etc. O crescimento indireto também é importante por 

movimentar a ampliação de redes de fornecedores de peças, acessórios e manutenção para a 

frota. 

Essas projeções otimistas descritas pela ABLA (2012) também podem ser explicadas 

pela mudança de percepção cultural do brasileiro, que passou a optar pela locação  de veículos 

para turismo de lazer e negócios. O aumento de turistas já é uma realidade no Brasil, tanto de 

brasileiros quanto de estrangeiros. O aumento da renda e as facilidades de viagens aéreas 
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criam um cenário propício à locação de carros para turismo. Ao se comparar a evolução do 

faturamento do setor de locação versus o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil, percebe-se como o setor vem se destacando diante da atividade econômica geral do 

Brasil. No período de 2004 a 2011, o faturamento do setor cresceu, em média, 2,8 vezes o PIB 

(ABLA, 2012; IPEADATA, 2012). 

O mercado de locação pode ser dividido em dois focos: terceirização e varejo. O 

varejo, no Brasil, é comumente chamado de rent-a-car e tem característica principal de 

aluguel para a pessoa física ou jurídica, porém com prazo curto e determinado de locação. 

Geralmente relacionados com turismo de negócios ou de lazer. Já a terceirização de frota tem 

como principal característica a locação de frotas compostas por mais de 50 veículos para 

empresas, no qual permanecerá com essa frota num prazo médio de 24 meses. Segundo a 

ABLA (2012), a terceirização de frota é responsável por 55% do mercado interno, enquanto o 

varejo, que pode ser subdividido em turismo de lazer, com 20%, e turismo de negócios, com 

25%, abrange 45% do mercado. Ao se comparar essa participação de mercado com a do ano 

de 2004, que apresentava 57% de terceirização, 27% de turismo de lazer e 16% de turismo de 

negócios. 

O foco desta pesquisa está em uma empresa locadora de veículos (ELV) especializada 

em terceirização de frota. Como vimos anteriormente, está inserida na disputa por 55% do 

mercado total de locação, que representa o percentual de terceirização de frota.  Optar pela 

terceirização de frota traz alguns benefícios para as empresas. Entre os imediatos, pode-se 

destacar a estabilidade no fluxo de caixa, uma vez que não é necessário atuar na esfera de 

investimentos, e também o aumento da eficiência operacional, por meio da redução 

significativa da ociosidade da frota. Ficam nítidos outros benefícios, dentre os quais podem 

ser destacados (SINLOC-MG, 2012): 

 O foco dos negócios na atividade-fim, com ganhos de produtividade e 

eficiência. 

 O fim dos gastos com a aquisição dos veículos (pagamento, emplacamento e 

licenciamento), bem como da preocupação com negociações com 

concessionárias, recebimento e conferência. 

 O fim da preocupação com o seguro dos automóveis. Pesquisa e contratação 

desse serviço ficam aos cuidados da locadora e o custo da cobertura é incluso 

no aluguel. 
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 A desobrigação de tomar parte da manutenção preventiva e do controle da 

garantia (peças, carroceria e mão-de-obra). 

 Ausência de preocupações na renovação – bem como de trabalho na venda dos 

veículos usados. 

A mudança da percepção dos empresários, passando a entender o conjunto de 

benefícios financeiros e de negócios trazidos pela terceirização da frota, é fundamental para o 

constante crescimento desse segmento. Outro fato importante que deve ser destacado é a 

baixa concentração de mercado. Mas trata-se de um mercado muito pulverizado, formado, 

principalmente, por um grande número de empresas especializadas em locação para turismo 

de lazer. E muitas são de pequeno porte, situadas em cidades litorâneas. Essa configuração 

fragmentada do mercado propicia uma ótima oportunidade de crescimento baseado em 

consolidação por fusões e aquisições, segundo a ABLA (2012). Cabe ressaltar que o segmento 

de terceirização citado na pesquisa não apresenta tanta descentralização de empresas, dado o 

volume de investimentos necessários e até mesmo por exigência das empresas contratantes.  

De fato, o cenário relatado até o momento apresenta boas perspectivas e grandes 

possibilidade de negócios. As ELV que pretendem sobressair serão aquelas capazes de se 

destacar tecnologicamente perante os concorrentes, com sistemas de gestão e de informações 

capazes de alavancarem seus negócios. Segundo Moura Júnior e Orssatto (1997), entendendo 

a dinâmica de níveis de preços, estimando os custos e conhecendo os clientes, as empresas 

podem construir uma posição competitiva agregando valor ao negócio e gerando resultados 

mais consistentes.  Para tanto, é imprescindível reavaliar e desenvolver um processo 

consistente de formação de preço (FP), capaz de atender às novas demandas do mercado. 

O processo de FP é estratégico para as ELV e complexo: caso uma empresa estime 

erroneamente seu preço, está exposta à falência. Para uma boa FP, primeiramente é 

importante desenvolver uma estimação de custos (EC) inerentes ao negócio. Desta forma 

podemos entender o custo estimado como uma variável chave no processo de FP. Desta 

forma, Souza et al. (2006a) descrevem que um custo estimado é aquele no qual se toma como 

base um custo incorrido no passado e, por meio de análises e adequações, estima-se uma 

ocorrência futura.. Os clientes do segmento de terceirização são qualificados, ou seja, são 

profissionais, e, portanto, têm condições técnicas de argumentar de forma embasada no 

momento de negociação de preços. Assim, as ELV precisam ter informações completas e 

precisas em mãos durante a negociação de preços para contratação de frotas. 

Para um completo entendimento sobre o processo de FP em ELV, é necessário 

entender que a análise de investimentos (AI) pode ser interpretada a partir de vários enfoques. 
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Em uma ELV, a FP utiliza conceitos de AI fundamentais para seu funcionamento. Esses 

conceitos estão envolvidos na aquisição, na locação e na venda de veículos (SOUZA et al., 

2011). Dessa forma, é importante o entendimento de toda a mecânica de FP para a correta 

atribuição de indicadores de desempenho. O retorno dos investimentos feitos pelos acionistas 

das ELV não pode deixar de ser considerado no processo de FP, pois são contratos de duração 

média para longa, em torno de 24 meses. Assim, se um contrato é negociado com um preço 

baixo, a rentabilidade da empresa pode ser comprometida/prejudicada por um bom tempo. 

Entendimento e previsões macroeconômicas também são fundamentais, dado que uma ELV 

trabalha com alto índice de alavancagem, expondo, dessa forma, seu financiamento a perdas 

ou ganhos financeiros. 

Avançando-se os conceitos sobre FP, porém desta vez numa relação com a tecnologia 

da Informação (TI), Segundo Souza, Noveli e Endrici (2003), um SSD é um sistema de 

informação complexo, comumente utilizado no relacionamento e integração de soluções 

compartilhadas nas áreas de sistemas de informação, ciências administrativas e pesquisa 

operacional. As empresas podem gerar posições favoráveis de mercado com a utilização desse 

tipo de sistema. Um SSD pode auxiliar no aumento de rentabilidade, lucratividade e 

participação de mercado, por permitir aos gestores das empresas analisar e ter um maior 

conhecimento sobre as preferências dos clientes. Dispor de um SSD confiável é muito 

importante para que a ELV consiga responder rapidamente aos pedidos dos seus clientes sem 

colocar em risco a rentabilidade do negócio. 

A partir deste entendimento é importante, também, ter o conhecimento sobre a 

possibilidade de se ter uma FP sistematizada em um SSD, para que a dependência de 

validação por parte de profissionais especializados não seja grande. Se a empresa dispõe de 

um sistema robusto, que permite a execução de um processo de forma contínua, ela é capaz de 

diminuir seu risco operacional pela dependência desses profissionais. Ou seja, para qualquer 

proposta de locação, seja de um veículo ou de 1.000, não será necessária a participação, ou 

revisão, sistemática de um especialista. 

A atual atividade de FP da ELV pesquisada apresenta falhas conceituais e de 

processos, dependendo de revisões técnicas por parte de profissionais especializados para que 

seja aprovada e apresentada ao cliente por meio de uma proposta comercial. Essa atividade 

constantemente apresenta erros de operacionalização e, por ter características preditivas, fica 

exposta ao risco de se distanciar do desempenho real dos clientes. Diante desse cenário, é 

fundamental desenvolver um protótipo de um SDD capaz de estruturar a FP visando à 

competitividade da ELV no mercado brasileiro. 
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1.2. Problema de pesquisa 

 

Quais são as características de um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) que possibilite 

subsidiar o processo de Formação de Preço (FP) sem depender de revisões técnicas de 

profissionais especializados? 

 

 

1.3. Objetivos 

 

Um objetivo pode ser definido como a referência do planejamento para executar uma 

pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2003). Ainda segundo os autores, deve-se preocupar com 

o relacionamento dos objetivos com a declaração dos problemas. Assim, os objetivos foram 

separados em geral e específico, sendo que o último serve como referência para o processo de 

pesquisa. 

 

 

1.3.1. Objetivo geral 

 

Descrever quais são as características de um SSD que seja capaz de subsidiar o 

processo de FP em ELV sem ter a necessidade de revisões técnicas de profissionais 

especializados. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar e descrever a estrutura de custos e de despesas da ELV; 

b) Descrever os processos de EC e de FP em ELV; 

c) Identificar e descrever os fatores que devem ser considerados na EC e na FP; 

d) Identificar as informações de que os vendedores e negociadores de preços 

precisam dispor para responder aos pedidos de clientes e para negociar os preços 

finais; 
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e) Verificar como a experiência dos profissionais tem sido usada para complementar 

a ferramenta atualmente em uso na ELV; 

f) Desenvolver um modelo conceitual de um SSD que atenda às necessidades dos 

vendedores e negociadores de preços de ELV; 

g) Desenvolver um protótipo do SSD e validá-lo a partir de pedidos reais de clientes 

em uma ELV. 

 

 

1.4. Justificativa e relevância 

 

Num mercado econômico competitivo sempre vivencia-se escassez de recursos. Nota-

se falta de pessoal qualificado, de investimentos e de novas tecnologias (RAINER; TURBAN, 

2009). Por este motivo, percebe-se uma grande oportunidade de desenvolver o protótipo de 

SSD no Excel, uma ferramenta computacional de excelente custo/benefício para consolidar o 

processo de EC e FP. Atualmente, o mercado demanda por flexibilização e rapidez em 

soluções de negócios diante da rápida mudança do ambiente econômico.  

A pesquisa é relevante tendo em vista sua natureza multidisciplinar, abrangendo áreas 

do conhecimento como: Contabilidade Gerencial, Planejamento Financeiro e Sistemas de 

Informações (SOUZA, NOVELI e ENDRICI, 2003). É nesse contexto que a pesquisa se 

justifica: após a confirmação de um problema de negócio, ou seja, um processo de FP 

incipiente, ter a possibilidade de utilizar uma ferramenta computacional, no caso um protótipo 

de um SSD, capaz de interagir com todas as áreas do conhecimento envolvidas e consolidar o 

processo de FP. Todo processo multidisciplinar torna-se complexo em sua execução e 

apresenta-se como estratégico para a organização. Dentro do contexto da ELV, pode-se 

definir o processo de FP como multidisciplinar, demandando conhecimentos específicos em 

diversas áreas. Reforça-se, assim, a importância de sistematizar o processo supracitado por 

meio de um SSD.  

Do ponto de vista pessoal, o trabalho de pesquisa é motivador pelo fato de relacionar 

as três áreas de interesse do pesquisador, conforme mencionado pelo aspecto da 

multidisciplinaridade. Desafiante, por envolver uma pesquisa-ação, caracterizada pela 

participação ativa em um problema empresarial. Torna-se motivador, pela possibilidade da 

criação de uma ferramenta capaz de atender a neófitos em FP, tornando o processo robusto e 

conciso. Por fim, a possibilidade de abrir caminhos para futuras pesquisas sobre o tema, 
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relacionando conhecimentos sobre negócios e ferramentas de SI, como fator estratégico para 

perpetuação de mercado.  

 

 

1.5. Organização do trabalho 

 

O Quadro 1 apresenta a organização da dissertação em 5 capítulos, por capítulo, título 

e conteúdo. 

 

Quadro 1 - Organização da Dissertação 

CAPÍTULO TÍTULO CONTEÚDO 

1 Introdução 

Contextualização; definição do tema e problema da 

pesquisa; justificativa e relevância; objetivos geral e 

específico e organização da dissertação. 

2 Revisão da Literatura 

Conceitos de sistemas de informações; tipos de sistemas 

de informações; conceitos de formação de preço; 

conceitos de estimação de custos e conceitos de análise de 

investimentos. 

3 Metodologia 
Descrição da metodologia adotada e perspectiva e 

delineamento da pesquisa. 

4 Análise dos Dados 

Descrição da empresa pesquisada, estrutura atual da 

formação de preço, estimação de custos adotada, regras 

econômicas e financeiras atribuídas, indicadores e 

relatórios disponíveis, descrição do protótipo, validação 

funcional e análise dos resultados alcançados. 

5 Conclusões e Recomendações 

Conclusões da pesquisa quanto ao estudo de caso e 

objetivos determinados, metodologia adotada, revisão da 

literatura, contribuições da pesquisa e proposição de 

pesquisas futuras. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

     

Este capítulo apresenta os aspectos mais importantes sobre a revisão da literatura para 

os seguintes temas: estimação de custos; formação de preço; sistemas de informação; sistema 

de suporte a decisão; sistema de suporte a decisão para estimação de custos e formação de 

preço; modelos prescritivos de desenvolvimento de SI; e mercado da ELV. Serão abordados 

subtemas específicos para a pesquisa em questão, como: formação de preços sob a ótica da 

contabilidade gerencial e estimação de custos para formação de preços. O capitulo demonstra 

uma vasta pesquisa bibliográfica subsidiando todos os objetivos específicos levantados na 

presente pesquisa. 

 

 

2.1. Estimação de custos (EC) 

 

Segundo Jiambalvo (2009), custo pode ser considerado um gasto, só que reconhecido 

como tal, ou seja, no momento da utilização dos fatores de produção de bens ou serviços, para 

fabricação de um produto ou execução de um serviço. Custos podem ser entendidos como 

medidas monetárias dos sacrifícios financeiros nas quais uma organização incorre para que 

possa atingir seus objetivos. De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007) podem ser 

classificados em: 

 

 Matérias primas diretas – podem ser divididas em: matérias primas diretas, que 

são materiais incorporados ao produto final e matérias primas indiretas, que 

são incluídas nos custos gerais de produção. 

 Mão-de-obra direta – custos de mão-de-obra que podem ser facilmente 

associados a unidades individuais de produtos. 

 Custos gerais de produção – custos associados com a fabricação de produtos ou 

serviços que não podem ser alocados diretamente, necessitando de critérios 

para essa alocação. 

 

Kotler (2000) descreve que os custos de uma determinada empresa podem assumir 

duas formas distintas: fixos e variáveis. Os custos variáveis oscilam em função direta do nível 

de produção, o que não ocorre com os custos fixos. Os custos totais são compostos, para 
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qualquer nível de produção, pela soma dos custos variáveis e fixos. O autor ainda define que 

custo médio pode ser entendido como custo por unidade para um determinado nível de 

produção realizada que, por sua vez, é calculada dividindo os custos totais pela produção. 

Dessa forma, a empresa deverá cobrar um preço que, no mínimo, pague os custos totais de 

produção em um determinado nível de produção. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998), as empresas precisam de um sistema de custos (SC) 

para três funções: (1) avaliar o preço dos estoques e medir o custo das mercadorias vendidas 

por meio de relatórios financeiros; (2) estimação de custos de atividades, produtos, serviços e 

clientes; e (3) disponibilizar, para os gerentes e operadores, informações sobre a eficiência dos 

processos. A primeira função está relacionada ao fornecimento de informações para os 

usuários externos da organização, como investidores, bancos e governos. A segunda e a 

terceira funções, para subsidiar os gerentes com informações que permitam a melhoria dos 

resultados operacionais.  

Entende-se por EC as análises preditivas acerca dos custos já incorridos, de forma a 

representar as expectativas do negócio no futuro. Para realizar a EC, os tomadores de decisão 

envolvidos no processo precisam compreender as características dos produtos e dos negócios 

envolvidos. É necessário ter o total conhecimento sobre o produto ou serviço e, ainda, ter em 

mente qual a variação de quantidade permitida. Para uma correta estimação, é necessário que 

o método adotado seja adequado ao negócio, além de primar pela qualidade dos dados 

(OLIVEIRA, 2008). Isso se faz necessário dado que as empresas que possuam o 

conhecimento acerca de seus custos poderão desenvolver vantagem competitiva sobre seus 

concorrentes. Porque poderão oferecer preços mais condizentes ao mercado e, principalmente, 

mais atrativos aos clientes. Para tanto, é necessária a adoção de um método adequado ao 

negócio, bem como utilizar informações de qualidade sobre os custos históricos, percebendo-

se como parte essencial ao processo de EC o entendimento entre os custos e as variáveis que 

se relacionam (HUBER, 1998). 

Estimar custos significa determinar os prováveis custos que irão incorrer na 

elaboração ou execução de um determinado produto ou serviço. É preciso levar em 

consideração todos os materiais diretos e as atividades requeridas para a determinada 

produção (SOUZA, NOVELI, ENDRICI, 2003). EC pode ser entendida como uma boa 

formulação de um modelo capaz de prever o provável custo incorrido na produção de um bem 

ou na prestação de um serviço. O primeiro tipo de estimação de custos é definido como 

conceitual, em que é feito um entendimento dos custos e suas relações com as atividades, 

antes de qualquer representação gráfica ou numérica. Já no segundo tipo, denominado 
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estimação detalhada, o processo é feito por meio da separação e do detalhamento dos seus 

itens padrões, determinando o custo para cada um dos itens a partir de uma técnica ou 

experiência e de informações históricas dos custos incorridos (Butcher, 2003). 

Na visão de JIAMBALVO (2009), EC pode ser entendida como evoluções técnicas 

incorporadas nos custos médios históricos, no qual se levam em consideração expectativas 

quanto a prováveis mudanças de alguns custos, alterações no volume de produção ou serviço, 

mudanças de qualidade de materiais ou do próprio do produto ou serviço e utilização de novas 

tecnologias. O autor supracitado complementa que é de extrema importância a comparação 

entre os custos estimados e o custo incorrido, para determinar quão eficientes estão as técnicas 

de estimativas. Para tanto, orienta as seguintes ações: (a) separação entre custos indiretos e 

diretos – facilitar as comparações pela correta classificação do custo; (b) grau de 

detalhamento – trabalhar com a correta classificação das naturezas de gastos, tanto realizados 

quanto estimados; (c) adoção de critérios únicos – prever o custo da mesma forma que ele está 

ocorrendo é fundamental. 

Huber (1998) relata que é estratégico que os tomadores de decisões consigam 

identificar todas as relações existentes entre custos e lucros, levando-se em conta dados 

históricos e fazendo alterações e ajustes necessários de acordo com vários fatores que 

influenciam os custos. O autor ainda defende a precisão dos dados utilizados. Para não 

incorrer no risco de estimar erroneamente os custos que, consequentemente, levarão a preços 

irreais, podendo gerar perdas, prejuízos e até mesmo queda na participação de mercado pela 

perda de concorrência. Por fim, define que o principal objetivo da EC é estimar a relação 

entre custos e as suas variáveis relacionadas. 

Souza (2006a) define custos estimados como: 

“[...] aperfeiçoamentos, refinamentos e correções nos custos médios passados, em 

função de expectativas de mudanças. Custos estimados correspondem também a 

levantamentos de preços de materiais, serviços e dispêndios internos para a realização 

de trabalhos sem equivalentes históricos. Assim, estimar os custos significa prever os 

custos totais que ocorrerão se um determinado produto ou serviço for produzido. A 

ideia básica deste processo está em entender a relação entre os custos e as variáveis 

que os afetam” (SOUZA, 2006a). 

 

Pode-se dizer que existem três etapas na EC: (1) a identificação de recursos relevantes; 

(2) a estimativa de recursos consumidos; (3) a avaliação desses recursos. Num primeiro 

momento, essas etapas se apresentam como simples processos que trabalham de forma 

independente. Entretanto, existe uma série de questões e dúvidas que envolvem esses passos, 

por exemplo: (a) quais são os custos relevantes? (b) qual a melhor forma de estimar o uso dos 
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recursos? (c) qual o método adequado de avaliação?  Dessa forma, percebe-se o campo de 

subjetividade em que um EC pode recair (MINERS, 2008). 

A utilização de técnicas e modelos de EC só é possível quando desenvolvidos por 

meio de ferramentas computacionais específicas. Um acurado SI de EC é crítico tanto para a 

empresa quanto para o cliente. O SI pode ser usado para gerar requisição de proposta, 

contratos de negociação, agendamento, monitoramento e controle de custos. De acordo com 

Leung e Fan (2002), o processo de EC pode ser definido em sete etapas: 

1. Estabelecer os objetivos de estimação de custos. 

2. Elaborar um plano de projeto para os dados e os recursos necessários.  

3. Estabelecer os requisitos do SI de EC. 

4. Exercite-se o máximo de variáveis e detalhes sobre o SI de EC.  

5. Use várias técnicas de EC para determinar e potencializar a melhor estimativa. 

6. Comparar as diferentes estimativas encontradas e refiná-las para seleção final. 

7. Acompanhar, monitorar e controlar o custo real, a fim de gerar conhecimento 

futuro para melhorias. 

 

Na visão de Heitger (2007), a EC pode ser divida em oito etapas, porém seu processo 

está pautado nos indivíduos, e não nos métodos, conforme demonstrado na Figura 1. A 

primeira etapa consiste na identificação das crenças, por parte dos indivíduos, baseados em 

suas experiências diárias, sobre o relacionamento entre os custos e suas atividades. Na 

segunda etapa, os indivíduos passam a observar as mudanças nos níveis das atividades 

envolvidas na geração dos custos, o que ocorre além da utilização do SC. A terceira etapa 

remete ao ajuste na EC inicial, diante de alguma percepção da alteração dos níveis de 

atividades. Frequentemente, os indivíduos avaliam os custos reais; dessa forma, são capazes 

de recalcular sua EC inicial, em vista das diferenças percebidas. Essa atividade representa a 

quarta etapa. É importante ressaltar que o fluxo contínuo entre a EC inicial e a mudança de 

crenças baseada na experiência da verificação dos dados reais pode ocorrer inúmeras vezes, 

até que se ganhe amadurecimento. As etapas de cinco a oito reforçam o aprendizado sobre o 

processo, para que sejam possíveis mudanças em suas crenças. Dado o fluxo contínuo 

destacado, por meio da repetição, os indivíduos continuam recebendo informações da 

realização dos níveis de atividades e custos, bem como suas taxas. Dessa forma, são capazes 

de perceber qual a diferença apresentada no processo, para que isso se torne uma nova crença 

e sejam capazes de mudar sua atitude em relação a um novo processo de EC. 
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Figura 1 – Atividade da Estimação de Custo 

Fonte: (HEITGER, 2007, p. 137). 

 

Para o processo de EC, podem-se utilizar várias técnicas,  a saber: (a) métodos de 

estimativa de engenharia – estimativa de custos com base no cálculo do trabalho associado a 

uma tarefa; (b) análise de contas – desdobramento entre custo fixo e variável e sua relação 

com a atividade; (c) diagramas de estimativas alto-baixo – estima o custo com referência à 

observação, quanto aos níveis de atividades alto e baixo; (d) métodos estatísticos – aplicação 

de técnicas estatísticas de regressão, objetivando encontrar a melhor reta entre os dados e os 

custos históricos. Existem outras técnicas que podem ser utilizadas, assim como sua mescla, 
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tornando-as personificadas. Mesmo assim, ainda podem surgir problemas de estimação 

(SOUZA et al., 2006b; HUBER, 1998).   

Segundo SOUZA, NOVELI, ENDRICI (2003), a utilização de técnicas preditivas e 

principalmente heurísticas é amplamente aceita como uma eficiente forma de tomar decisões 

sob incerteza, ou decisões desestruturadas. Mas cabe ressaltar que,  as técnicas heurísticas e 

preditivas podem levar a erros ou a decisões equivocadas. Os erros ocasionais dos 

profissionais responsáveis pela EC  levam a variações significativas ou não nas estimativas. 

Para tanto, é importante as empresas instituírem um processo de investigação a fim de 

identificar e minimizar e, por último, explicar as variações, bem como as medidas preventivas 

e corretivas necessárias. Dentre as fontes de vieses e erros mencionados na pesquisa dos 

autores supracitados estão: 

 Restrição de tempo para preparar as estimativas; 

 Confiabilidade nas informações fornecidas pelo cliente; 

 Confiabilidade na qualidade da matéria-prima; 

 Confiabilidade nas habilidades dos profissionais do “chão de fábrica” 

(desempenho dos trabalhadores); 

 Confiabilidade no correto funcionamento do maquinário (desempenho do 

equipamento); 

 Interesse do estimador no produto; 

 Confiança nas taxas de aplicações de custo (por exemplo, custo/hora) usadas  no 

sistema de custeio; 

 Não reconhecimento das limitações da experiência com componentes/atividades de 

produtos similares; 

 Confiabilidade dos contadores e gestores financeiros; 

 Falta de competência; 

 Dependência da estimação de outros estimadores; e 

 Falta de autoconfiança. 

 

Em caso de impossibilidade, por qualquer razão, de se adotar uma técnica para EC, ou 

mesmo por outra opção de metodologia, pode-se percorrer um caminho inverso. Esse 

caminho é denominado custo-alvo, em que, a partir do preço de venda, geralmente imposto 

pelo mercado, atribui-se um custo máximo, objetivando uma rentabilidade pré-definida 

(GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007). Em outras palavras, seria: qual a aceitação 
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máxima do custo máximo de um produto para que, dado o preço de venda que o mercado 

apresenta, consiga-se o mínimo de rentabilidade possível (JIAMBALVO, 2009). O custo-alvo 

passa ser uma mentalidade administrativa. Principalmente quando estão em um ambiente em 

que só podem alterar seus preços por modificações na sua estrutura de custos. O caminho 

supracitado passa a ser, além de uma saída para não se adotar  a EC e FP tradicional, dadas 

limitações de preço do mercado. Essa abordagem envolve a determinação de um custo meta. 

O custo se transforma em uma meta organizacional a ser perseguida e cumprida, já que existe 

uma limitação do mercado quanto ao preço (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

 

2.2. Formação de preço (FP) 

 

Segundo Lauria (2008b), vivemos em um ambiente econômico caracterizado pela 

acirrada competição, globalização dos mercados e mudanças de consumo. Dentro desse 

contexto, o preço de venda torna-se uma arma competitiva. A FP constitui umas das mais 

importantes estratégias para as organizações que necessitam obter uma constante geração de 

lucro e assegurar a perpetuidade dos negócios no longo prazo. A recente crise econômica, 

iniciada no final de 2007, tem obrigado muitas empresas a direcionar a atenção para seu 

preço, na tentativa de manter o volume de vendas, ou, pelo menos, desenvolver uma barreira 

para proteger sua participação de mercado, por meio de ajustes do preço estabelecido. Dessa 

forma, os preços são definidos pela influência da relação demanda versus oferta, mas também 

pela expectativa do cliente em relação ao produto ou serviço, e por meio da capacidade de 

estabelecer um relacionamento duradouro com ele (PIERCY; CRAVENS; LANE, 2010). 

Kotler e Armstrong (2008, p.284) relatam que, por meio do senso comum, pode-se 

definir preço como “[...] quantidade de dinheiro pago por um produto ou serviço”. E levando-

se em consideração uma definição mais ampla como “[...] a soma de todos os valores que os 

clientes estão dispostos a pagar em ordem de ganhar um benefício por meio da utilização do 

produto ou serviço”. De acordo com o dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1999), 

pode-se definir preço como “quantidade de dinheiro necessária para comprar uma unidade de 

mercadoria ou serviço; expressão monetária de valor; relação de troca de um bem por outro”. 

Kotler (2000, p. 476) menciona que “embora outros fatores, além do preço, tenham se 

tornado importantes nas últimas décadas, o preço ainda permanece como um dos elementos 

fundamentais na determinação da participação de mercado e da lucratividade das empresas”. 



23 

 

 

Descreve, ainda, que as empresas lidam com a FP de várias maneiras. Em empresas pequenas, 

os preços são, frequentemente, determinados pelo seu dirigente, enquanto em grandes 

empresas a determinação do preço pode partir do gerente responsável. Nessas grandes 

organizações, comumente, a alta administração determina as regras e os objetivos da EC e da 

FP e até mesmo participa de alçadas de aprovação dos preços determinados pela gerência. 

Jiambalvo (2009) explica que, para administrar preços de venda, é necessário conhecer 

os custos do produto. Essa informação é estratégica para o processo, mas não é suficiente. 

Além do custo, é necessário saber o grau de elasticidade da demanda, os preços dos 

concorrentes, os preços dos produtos substitutos e a estratégia de marketing da empresa. Uma 

importante forma para FP denomina-se formação de preços com base em custos. Sobre esse 

custo carrega-se uma margem denominada markup, que deve ser estimada para cobrir todos 

os gastos extras aos custos e também a remuneração desejada pelos acionistas. 

Segundo Moura Júnior e Orssatto (1997), para uma correta FP é necessário entender 

como o preço se comporta nas empresas e, principalmente, como os clientes o percebem. Do 

lado das empresas, são necessários os corretos entendimento e estimação dos custos 

envolvidos. Já os clientes, de uma forma geral, irão medir o preço de compra a partir da 

expectativa sobre o produto ou serviço ofertado ao se comparar com o a concorrência. Para 

Garrison, Noreen e Brewer (2007), a decisão da FP ou fixação de preço de venda pode ser de 

vital importância para as empresas. Se o preço estimado for demasiadamente alto, os clientes 

não comprarão, buscando o mesmo produto, com melhores condições, na concorrência. Caso 

seja demasiadamente baixo, os custos da empresa poderão não ser cobertos, incorrendo em 

uma baixa rentabilidade. Ainda de acordo com esses autores, o enfoque tradicional da FP é 

composto da fixação de preço ao custo mais sua margem de lucro. Dessa forma, aplica-se uma 

determinada porcentagem à base de custo para se encontrar o preço de venda. 

A decisão pela FP de um bom produto ou serviço é afetada por diversos fatores. 

Alguns deles podem, também, influir na definição de preços: (a) objetivo da FP – pode ser 

ganhar participação de mercado ou até mesmo conseguir uma determinada taxa de retorno; (b) 

demanda – sensibilidade quanto às questões demográficas; (c) ambiente – reações 

governamentais ao preço ou restrições por patente e; (d) considerações de custo – 

caracterização dos custos fixos e variáveis. No entanto, no longo prazo, a empresas objetivam 

definir um preço que seja capaz de cobrir seus custos e despesas e ainda serem capazes de 

gerar um retorno de acordo com as expectativas de seus acionistas. É necessário o constante 

entendimento e monitoramento do mercado, sendo que, em muitos casos a empresa não pode 

fixar o preço, que é determinado pelo mercado. Isso acontece, com muita frequência, em 
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mercados de comercialização de commodities, em que as grandes empresas e negócios 

determinam o preço (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

Atkinson et al. (2007) descrevem que os gerentes devem considerar consequências de 

curto e longo prazos em suas decisões sobre FP. Quando se pensa em curto prazo, é 

necessário atentar para o fato de que, na EC existem custos fixos e que o nível destes não 

pode ser alterado com tanta facilidade, dada a dificuldade de alteração do nível de atividade. 

Consequentemente, é importante estar atento ao limite da capacidade de produção no curto 

prazo. Quanto ao longo prazo, o gerente deve levar em consideração seu planejamento de 

produção e sua previsão de vendas, para que seja capaz de antever necessidades de melhorias 

ou até mesmo de investimentos para priorizar produtos ou pedidos que possam agregar maior 

resultado à empresa. Souza et al. (2002) complementam que o profissional responsável pela 

FP, em geral, demanda informações bastante atualizadas, acuradas e específicas. Dessa forma, 

torna-se de extrema importância a veracidade, a precisão e a rapidez com que os dados são 

obtidos, processados e transformados em informações úteis para os tomadores de decisões.  

A FP baseia-se em fatores que vão além da EC. É necessário atentar para o 

posicionamento da empresa quanto à percepção e confiabilidade em relação ao produto 

oferecido, à comunicação com o mercado e à localização da empresa. Todos esses fatores 

evidenciam e alteram o valor percebido pelo consumidor (OLIVEIRA; SOUZA; VIEIRA, 

2004). Os autores ainda descrevem outros fatores, como a capacidade instalada da empresa e 

as possibilidades de negociação por parte do cliente como consições que influenciam 

diretamente a FP. 

Para Souza (2011), Levy e Weitz (2000), a FP pode ser desenvolvida considerando: 

(a) os custos estimados adicionados a uma margem de lucro, conhecida como markup, que é 

uma margem estimada para que a empresa seja capaz de saldar todas as despesas e ainda obter 

lucro; (b) a concorrência, estipulando o preço a partir da prática comercial de mercado, 

colocando, como objetivo, que o preço seja, no mínimo igual, mas considerado, ainda, a EC e 

a markup desejada; (c) o valor percebido pelos clientes, por meio da mensuração da percepção 

quanto ao produto e serviço e também a margem de lucro objetivada pela empresa. 

Dentro da visão do marketing, Kotler (2000) relata que cada preço formado pela 

empresa a levará a um diferente nível de demanda, impactando os seus objetivos de 

marketing. Em continuidade com a ideia do autor referenciado, as empresas têm, como 

objetivo principal na FP, determinar um preço que maximize o lucro corrente. As empresas 

projetam os custos ligados a preços alternativos e a demanda, assim escolhem o preço que 

maximizará o fluxo de caixa e o retorno sobre o investimento. Porém, essas variáveis são 
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difíceis de ser projetadas. Ao priorizar o desempenho financeiro corrente, a empresa pode 

penalizar o desempenho de longo prazo, ignorando, principalmente, os efeitos de outras 

variáveis do mix de marketing, como as reações de seus concorrentes e as limitações reais em 

relação aos preços.  

A FP pode ser entendida como uma preocupação do marketing e um dos objetivos da 

empresa. Percebe-se, assim, que todas as decisões de preços estão diretamente relacionadas 

aos objetivos estabelecidos por uma organização, de forma que, quanto mais claros e realistas, 

mais fácil será a FP (KOTLER, 2000). Dessa forma, o autor descreve uma política de FP da 

seguinte forma: (1) seleção do objetivo de preço – pode estar relacionado a sobrevivência, 

maximização do lucro, participação de mercado e liderança na qualidade do produto pela 

empresa; (2) determinação da demanda – previsão da quantidade de produtos ou serviços que 

serão vendidos; (3) estimação dos custos - EC para cada nível de produção; (4) análise dos 

custos, preços e ofertas dos concorrentes – examina todos os fatos relacionados com a FP; (5) 

seleção de um método de FP – elege a partir de qual método será desenvolvida a FP; e (6) 

seleção do preço final – a empresa leva em consideração a influência de outros elementos no 

mix de marketing sobre preços, suas políticas de preços e o impacto do preço no mercado. 

De uma forma complementar às estratégias de marketing, é possível analisar a FP 

sobre conceitos econômicos. O principal objetivo desse enfoque é ter a capacidade de 

maximizar o lucro atribuído a um produto ou serviço, utilizando-se a elasticidade do preço da 

demanda e o custo variável (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007). Entende-se que, caso 

uma empresa eleve o preço de um produto, o número de unidades vendidas tende a cair. Por 

causa disso, a FP é um processo extremamente delicado. Seguindo o mesmo raciocínio, a 

consequência de se optar por uma margem de lucro mais elevada é uma forte tendência de 

perda de volume de vendas, dada a elevação do preço de venda. 

Dentro da FP, a elasticidade-preço da demanda é um processo fundamental, no qual se 

tem o objetivo de medir o grau pelo qual o número de unidades vendidas de um produto ou 

serviço é afetado por uma variação de preço. Devem-se fixar margens maiores quando os 

clientes são insensíveis ao preço e margens menores quando são relativamente sensíveis. A 

partir da margem, é possível determinar o preço maximizador de lucro (GARRISON; 

NOREEN; BREWER, 2007). Dessa forma, encontra-se o ponto ótimo entre a aceitação da 

variação do preço pelo cliente para maximizar os resultados da empresa. Atkinson (2007) 

consideram que as decisões quanto a essas questões econômicas de FP propiciam à empresa 

aumentar a margem de lucro e ter um maior controle quanto à participação de mercado. 
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Segundo os autores Weygandt, Kimmel, Kieso (2008), Garrison, Noreen e Brewer 

(2007), Jiambalvo (2009) e Atkinson et al. (2007), pode-se destacar os principais métodos de 

FP baseados em custos, conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 2 – Método de Formação de Preço Baseado em Custos 

Método Descrição 

Custeio por Absorção mais 

Margem 

Atribui-se uma margem sobre os custos unitários de produção, calculada 

pelo custeio por absorção, denominada markup, a qual deverá ser 

estimada para cobrir os gastos não incluídos nos custos fixos e variáveis, 

tributos e comissões incidentes sobre o preço e lucro desejado pelos 

administradores. É o método largamente utilizado pelas empresas, pela 

sua simplicidade, entretanto incorre em deficiências. (e.g, não considerar 

pelo menos inicialmente, as condições de mercado, fixar o percentual de 

cobertura das despesas fixas de forma arbitrária) 

Custeio Reichskuratorium fur 

Wirtschaftlichtkeit (RKW) mais 

Margem 

O RKW consiste no rateio não só dos custos de produção como no custeio 

por absorção, mas também de todas as despesas da empresa, inclusive 

financeiras, a todos os produtos. Com esse ratio, chega-se ao custo de 

produção, vendas, administração e financiamento, bastando adicionar a 

margem de lucro desejada para se obter o preço de venda final. Apresenta 

deficiências similares às descritas no custeio por absorção. 

Custeio por atividades mais 

Margem 

É a mesma ideia do RKW, já que trata das despesas também. No entanto, 

são definidos os custos das atividades e, por meio de direcionadores de 

custos, encontra-se o custo do produto, possibilitando a atribuição da 

margem de lucro, encontrando-se o preço de venda final. Apresenta 

deficiências similares às descritas no custeio por absorção. 

Custeio Variável mais Margem 

de Contribuição 

Simula-se o preço de venda para um determinado volume e calcula-se a 

margem de contribuição (receita de vendas – custo variável). Desta forma, 

encontra-se o ponto ótimo, ou aquele que gere a maior margem de 

contribuição possível, capaz de pagar os custos e despesas fixos e ainda 

fornecer um lucro mínimo desejado. Apresenta deficiências similares às 

descritas no custeio por absorção. 

Fonte: Adaptado de (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008; GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007; 

JIAMBALVO 2009; ATKINSON et al., 2007). 

 

Segundo os autores supracitados, a essência desses métodos é parecida, cada qual com 

sua estrutura de custos diferenciada, mas com um ponto em comum que é a atribuição da 

margem de lucro. É importante destacar que a similaridade está apenas na mecanização, já 

que para cada método a margem será responsável pelo pagamento de um conjunto de contas 

externas à atribuição dos custos envolvidos. Como no caso do custeio variável, a margem de 

lucro será responsável pelo pagamento dos custos e despesas fixos e ainda fornecer um lucro 

mínimo. Em cada modelo a margem terá uma atribuição diferenciada. 

Essa abordagem de elaboração de FP envolve o estabelecimento de uma base de 

custos e adiciona-se uma margem a esse custo, denominada markup, para que se possa 

determinar o preço de venda. O tamanho da markup depende do restante das despesas e custos 
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que não foram atribuídos na sua base, além do retorno sobre o investimento (ROI) para cada 

produto e serviço demandado pelos investidores. Para determinados tipos de negócios a 

empresa deverá considerar uma markup adequada, na qual levarão em consideração as 

condições do mercado, questões legais e políticas e outros fatores de risco relevantes ao 

negócio (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

A Figura 2 demonstra a equação básica acerca do cálculo do preço por meio da 

markup. Atribui-se um custo base e estima-se uma margem que será aplicada a esse custo. 

Dessa forma, encontra-se o preço de venda, que deverá ser capaz de cobrir todas as despesas e 

custos envolvidos na empresa, além de uma reserva para direcionar o pagamento do 

investimento feito pelos acionistas. 

 

Custo + (% Markup X Custo) = Preço de Venda

 

Figura 2 - Fórmula do Custo Base 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

Na sequência, a Figura 3 mostra o cálculo do custo variável por unidade. Atribui-se o 

custo de material gasto na produção do produto, o custo do pessoal envolvido na produção, o 

custo do pessoal da administração central, que varia sobre a quantidade produzida, assim 

como os custos e despesas variáveis. Dessa forma, somando todas essas contas, encontra-se o 

custo variável por unidade. 

 

Por Unidade
Custo de materiais direto $23
Custo de pessoal direto $17
Custo variável da administração $12
Custos e despesas variáveis de vendas $8
Custo variável por unidade $60

 

Figura 3 – Custo variável por unidade 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

Na próxima etapa, exibida pela Figura 4, é calculado o custo fixo por unidade, por 

meio da atribuição dos custos fixos e despesas da administração e vendas. Um ponto 
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complementar é a necessidade da atribuição da quantidade prevista de unidades produzidas, 

para que, dessa forma, seja possível calcular o custo fixo por unidade. 

 

Custo        /       Qtde.    = Custo
Total Prod.         Unid.

Custo fixo da administração $280.000         10.000 $28
Custos e despesas fixos de vendas $240.000         10.000        $24
Custo fixo por unidade $52

 

Figura 4 - Custo fixo por unidade 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

Neste exemplo, a administração decidiu por um ROI de 20% sobre um investimento 

de $1.000,000, consequentemente demandando um retorno de $200.000. Que, dividido pela 

quantidade de produtos vendidos (10.000), encontra-se um ROI de $20 por unidade, conforme 

demonstrado na Figura 5. Ao se adicionar o custo variável e o custo fixo, encontra-se o preço 

de venda meta para o produto. 

 

Por Unidade
Custo variável $60
Custo fixo $52
Custo total $112
ROI $20
Preço de Venda $132

 

Figura 5 - Abertura do preço de venda 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

A partir da Figura 6, é possível perceber a conversão do ROI por unidade para a taxa 

markup, bastando dividir o custo desse retorno exigido pelos acionistas pelo custo base 

estimado para o produto. Assim encontra-se o % que deverá ser aplicado para encontrar o 

preço de venda. 

 

ROI Custo
Por unidade / Total Unid. =      % Markup

$20 $112 17,86%
 

Figura 6 - Cálculo Markup 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 
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Por fim, a Figura 7 apresenta a reconciliação pelo método markup, aplicando-se 

diretamente a taxa sobre o custo base, a fim de se encontrar o preço meta estabelecido para o 

produto exemplificado. 

 

Figura 7 - Abertura do preço de venda com Markup 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

A FP poderá ser desenvolvida com base no mercado. Segundo Kotler (2000, p.489), “a 

determinação de preços de mercado é bastante difundida. Quando os custos são difíceis de 

medir ou não se sabe como a concorrência reagirá, as empresas consideram o preço corrente 

do mercado como uma boa solução”. Dessa forma, acredita-se que, como o mercado 

apresenta uma estabilidade ou consenso sobre o preço, este será capaz de gerar um retorno 

justo pelas características do negócio, e não apresentará ruptura do setor. 

Segundo Campos (2008b), para que a FP seja possível, é necessária uma série de 

dados relativos à natureza da mercadoria ou do serviço como custos de aquisição, gastos de 

gestão da empresa, nível de produção atual, impostos incidentes sobre os preços, mercado 

comprador potencial, preços dos concorrentes, exigências governamentais e o retorno 

desejado do investimento. Para obter o preço de venda, é necessário identificar, para cada 

produto, seus custos, despesas, lucro e impostos correspondentes, de acordo com o Quadro 4. 

Dessa forma, percebe-se que ainda existe uma série de subitens que irá variar de acordo com 

as características do produto ou do serviço sobre o qual se está desenvolvendo a FP.  
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Quadro 3 – Componentes do preço de venda 

Preço de Venda 

Custos 

Diretos 

Matéria-prima 

Mão-de-obra direta 

Material de embalagem 

Indiretos 

Mão de obra indireta 

Energia Elétrica 

Manutenção e reparos 

Logística de transporte 

Depreciações 

Alugueis 

Despesas 

Administrativas 

Salários e encargos sociais 

Honorários da diretoria 

Material de expediente 

Energia elétrica 

Telefonia 

Comerciais 

Salários e encargos sociais 

Comissões sobre vendas 

Viagens e estadas 

Propaganda e publicidade 

Tributárias 
Impostos e taxas 

Impostos territoriais 

Financeiras 

Despesas bancárias 

Juros e encargos financeiros 

Descontos concedidos 

Lucro  

 

Impostos 

ICMS (ou ISS) 

PIS 

COFINS 

Fonte: (LAURIA, 2008b). 

 

Além dos fundamentos relativos aos custos, a FP pode apresentar variações quanto à 

sua estrutura básica. Nesse sentido, como particularidade, a FP em ELV pode ser vista sobre 

orçamento de investimento de capital. Dessa forma, na FP além da estimação dos custos, leva-

se em consideração o fluxo de caixa no tempo, dada sua característica de projeto de 

investimento. Inicia-se por meio do investimento em veículos, implanta-se esse veículo na 

operação do cliente, passa-se a realizar as entradas e saídas de caixa a partir do recebimento 

de tarifas e gastos com a operação respectivamente. Por fim, ao término do contrato, tem-se o 

recolhimento do veículo no cliente e sua venda para recuperação de parte do investimento 

feito (SOUZA, 2011).  

Para que seja possível um melhor entendimento em relação ao orçamento de capital na 

FP, Lauria (2008a, p.308) destaca dois tipos : (a) orçamento de pesquisa e desenvolvimento – 
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são os gastos na etapa pré-operacional, que preveem investimentos para o desenvolvimento de 

novos produtos e para o aperfeiçoamento dos métodos de fabricação, e, por fim, deverão ser 

orçados na expectativa dos montantes previstos para o período; e (b) orçamento de 

investimento de capital – são orçados os investimentos em construções, aquisições de 

equipamentos e instalações industriais, veículos e demais bens imobilizados, bem como 

aquisições acionárias e participações em outras empresas. 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2011), “nem todas as empresas usam 

procedimentos de orçamento de capital baseados em fluxo de caixa descontados. Algumas 

utilizam o método payback, e outras usam o método da taxa de retorno contábil”. Relatam 

também que entre as principais técnicas empregadas no orçamento de capital de investimento 

estão a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL), ou até mesmo alguma 

combinação dessas duas técnicas. Não obstante, sempre é importante a percepção quanto à 

melhor aplicação das técnicas para orçamento de capital, o que depende, e muito, da sua 

forma e do contexto em que estão sendo empregadas. 

A atividade de execução de um orçamento de investimento de capital demanda a 

participação, integrada e multidisciplinar, de engenheiros, economistas e administradores. A 

equipe tem que delinear, especificar e orçar o projeto de investimento a partir de fontes 

disponíveis de dados (CAMPOS, 2008). Ainda segundo o autor, o orçamento de capital 

compõe-se de: (a) custos básicos – correspondem principalmente ao valor da aquisição de 

equipamentos e instalações; (b) custos de instalação – são os custos adicionais que se fazem 

necessários para fazer com que o bem adquirido ou o serviço contratado tenha a capacidade 

de funcionamento (e.g., gastos com montagem, transportes, parada de produção, assistência 

técnica); e (c) despesas pré-operacionais – referem-se às despesas com testes dos 

equipamentos, além de englobar matérias primas para testes, energia e treinamento de pessoal. 

Esse item tem sua importância potencializada, a partir do momento em que está relacionado 

com a implantação de grandes instalações ou com projetos com tecnologia mais sofisticada. 

Por fim, Weygandt, Kimmel e Kieso (2008) mostram uma estrutura básica do fluxo de 

caixa para orçamento de capital, conforme a Figura 8. Nesse caso, não há a pretensão de ser 

uma referência, e sim lembrar que é muito importante prever e trabalhar de forma ordenada 

todos os itens de entrada e saída de caixa, para que reflitam a realidade imposta pelo projeto 

em análise. 
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Saídas de Caixa

Investimento inicial

Custo de manutenção

Custos operacionais

Equipamentos ultrapassados

Entradas de Caixa

Venda do equipamento velho

Receita de clientes

Redução da saída de caixa relacionado com os custos operacionais

Valor salvo do equipamento ao término do projeto
 

Figura 8 - Fluxo de caixa para orçamento de capital 

Fonte: (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

 

2.3. Sistemas de Informações (SI) 

 

Silva (2003) define sistema como um conjunto de componentes inter-relacionados e 

integrantes que, conjuntamente, se tornam porção de um todo com o mesmo foco e objetivo. 

Hall (2008) entende um sistema como um grupo de um ou mais componentes ou subsistemas 

inter-relacionados orientados a um propósito comum. Dessa forma, entende-se que um 

sistema tem um único propósito ou objetivo.  

 

 

2.3.1. Conceituação de Sistemas de Informação 

 

Segundo Moscove (2002, p.23), pode-se entender Sistema de Informação (SI) como 

“conjunto de subsistemas inter-relacionados que funcionam em conjunto para coletar, 

processar, armazenar, transformar e distribuir informações para fins de planejamento, tomada 

de decisões e controle” (MOSCOVE, 2002, p.23). Para Hall (2008), SI pode ser definido 

como um conjunto de procedimentos que coletam, processam e distribuem dados para os 

usuários envolvidos com os processos de negócios. Organizações como empresas e governo 

são exemplos de subsistemas da sociedade que, por sua vez, contêm vários componentes ou 

subsistemas, como: indivíduos, política, economia, entre outros. As organizações também 

apresentam vários subsistemas, como: departamentos, divisões, processos e grupo de trabalho. 

São considerados sistemas abertos, devido à necessidade de interação com seu ambiente 

externo. (O’BRIEN;MARAKAS, 2008; PIOVESAN, 2002). Assim, um Sistema de 
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Informação (SI) também é um subsistema dentro das organizações, com seu papel de 

viabilizar o atingimento das metas empresariais. 

Segundo O’Brien e Marakas (2008, p. 4), SI “pode ser entendido como uma 

combinação de pessoas, hardware, software, rede de dados, recursos de dados, políticas e 

regras de armazenamento, recuperação, processamento e disseminação da informação pela 

organização.” A área de SI engloba tecnologias complexas, abstração de comportamentos e 

conceitos, aplicações especializadas em áreas de negócios e em outras diversas áreas do 

conhecimento. Para Rainer e Turban (2009), os SI têm como objetivo capturar as informações 

corretas, das pessoas certas, no tempo necessário, com a quantidade estabelecida e, 

finalmente, com o formato adequado, para que possam fornecer informações relevantes. Os 

autores ainda defendem SI estratégicos, capazes de prover a organização de vantagens para 

incrementar a participação de mercado, aumentar a rentabilidade de negócios, melhorar a 

comunicação com fornecedores e, por fim, prevenir a entrada de competidores em seu 

mercado. 

Laudon e Laudon (2010) definem SI como um conjunto de componentes inter-

relacionados que capturam, processam, guardam e distribuem informações para suportar o 

processo decisório e para criar controles dentro das organizações. Adicionalmente, os autores 

citam que os SI suportam o processo decisório, a gestão, a coordenação de atividades e, por 

fim, ajudam os gerentes a analisar os problemas, interpretar cenários complexos e desenvolver 

novos produtos. Corroborando essa ideia, Rainer e Cegielski (2010) explicam SI como um 

conjunto de elementos, recursos informacionais ou subsistemas, que operam em harmonia 

visando um objetivo em comum. Turban et al. (2008) descrevem que uma correta definição 

de SI pode ser entendida como um uma cadeia de atividades que coleta, processa, armazena e 

dissemina a informação dentro da organização para um propósito específico. A estrutura de 

um SI usualmente é formada pelos seguintes componentes: hardware, software, dados, 

procedimentos e pessoas. Por fim, mencionam outro componente presente na estrutura de um 

SI, que são um ou mais SI de menor magnitude. O que remete a pensar em um SI como um 

conjunto de subsistemas com objetivos em comum. 

Silva (2003) cita que SI é um conjunto de componentes que interagem para atingir um 

objetivo comum, e ainda mais, é algo presente no cotidiano das empresas e pessoas. SI 

também pode ser descrito como uma série de agentes colaborativos em prol de um objetivo 

em comum. Podem-se classificar esses agentes em pessoas, organizações e tecnologia, sendo 

necessária a avaliação dos agentes em um ambiente interativo e constante, transpondo, assim, 

o conceito de sistemas para além de computadores (PASSOLONGO, 2004; ZANOTELI, 
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2001). As atividades de um SI são: capturar, processar, armazenar e disseminar dados. 

Capturar dados pode ser por meio de uma interface humana ou com outro SI. Reunir está 

relacionado com o processamento, que envolve a fusão dos dados primários com regras de 

negócios, convertendo-os em informações, geralmente em forma de relatórios. Sua terceira 

atividade é sua armazenagem e, por último, disseminar e distribuir essas informações para a 

tomada de decisão (STAIR, REYNOLDS, 2011). Ainda segundo esses autores, essas 

atividades têm como objetivo um mecanismo de feedback para orientar as organizações a 

atingirem suas metas. O feedback consiste do retorno das informações às pessoas-chaves ou 

atividades da organização, podendo ser utilizadas para avaliar, refinar e até mesmo corrigir a 

atividade de entrada de dados. 

O SI deve ser entendido como uma ferramenta de suporte aos processos de negócios, 

como meio possível de alcançar objetivos estratégicos. Conforme enfatizado pelos autores 

citados, é preponderante reforçar a importância do inter-relacionamento entre SI, Pessoas e 

Organizações, para que todas essas engrenagens trabalhem em sintonia (CARDOSO, 2001; 

KUWABARA, 2003). Em um ponto de vista complementar, os SI dependem de cinco 

componentes em sua estrutura: recursos humanos, recursos de software, recursos de hardware, 

recursos de rede e recursos de dados (O’BRIEN; MARAKAS, 2008). Em complemento, os 

autores definem esses componentes da seguinte forma: 

1. Recursos humanos. São ingredientes essenciais para o sucesso de 

funcionamento de qualquer SI. 

2. Recursos de software. Contemplam todos os programas e procedimentos; na 

verdade, é onde está armazenada toda a inteligência e a regra de negócios. 

3. Recursos de hardware. São todos os dispositivos físicos e materiais utilizados 

no processamento das informações. 

4. Recursos de rede. Todas as tecnologias de telecomunicações e redes 

necessárias para o funcionamento de um SI. 

5. Recursos de dados. Apresentam mais do que linhas de registros em tabelas de 

sistemas. Representam as informações e o conhecimento de negócios que os SI 

são capazes de gerar. 

Os SI necessitam desses componentes para executar os processos de entrada, 

processamento, armazenagem, disseminação e controle de dados, para converter os dados 

trabalhados em informação estratégica para o negócio. A partir da Figura 9, percebe-se toda a 

interação entre os recursos humanos, de software, de hardware, de rede e de dados com as 

atividades pertinentes de um SI. Fica claro que um SI não é somente composto por recursos 
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tecnológicos. Os recursos humanos são tão importantes quanto os demais, por serem capazes 

de representar vontades, valores, conhecimentos e cultura. De uma forma mais simplificada, 

os SI são desenvolvidos e utilizados pelas pessoas; por isso, precisam estar alinhados com 

elas. 

 

Sistema de Controle de 

Desempenho

Entrada 

de Dados

Processa-

mento de 

Dados

Saída de 

Dados

Armazenamento de Dados

Recursos de Rede

Mídias de Comunicação e Suporte de 

Rede

Atividades de um SI

 

Figura 9- Componentes de um SI 

Fonte: O’Brien e Marakas (2008, p. 29). 

 

Por fim, os SI têm sido desenvolvidos com o foco em otimização do fluxo 

informacional da empresa. Informações essas necessárias e relevantes no âmbito empresarial, 

proporcionando um processo sistemático de criação do conhecimento e tomada de decisão, 

possibilitando a intervenção na realidade (MORESI, 2000). O autor ainda conclui que um SI 

deve ser estratégico para que a organização possa alcançar seus objetivos. Para tanto, o SI 

deve estar voltado para a determinação das necessidades, a organização, a disseminação e a 

representação da informação, objetivando a maximização da cadeia de valor do SI. 

Apesar dos SI serem essencial para empresas contemporâneas, tratam-se de 

verdadeiros desafios. Principalmente em referencia a investimentos e implantação. O primeiro 

aspecto está relacionado com os grandes investimentos que geralmente circundam os SI. Este 

fato ainda aterroriza mais as empresas, devido a dificuldade de se mensurar o retorno sobre 

investimento em sistemas. O segundo aspecto, relaciona-se com a cultura organizacional. 

Pessoas geralmente são resistentes a mudanças. E a única situação que se pode ter certeza 
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absoluta em uma implantação é a alteração do trabalho, pela forma que o sistema impõe as 

melhores práticas de processo de negócios. 

 

 

2.3.2. Tipos de Sistemas de Informação 

 

O próximo passo será apresentar, detalhadamente, os principais tipos de SI que 

frequentemente encontram-se nas organizações. É importante o bom entendimento, pois os 

diferentes tipos de SI apresentam objetivos distintos entre si, além de classificação, tipologia e 

composição diversificadas. 

Sobre os tipos de SI nas organizações, é possível classificá-los quanto ao objetivo e 

nível hierárquico. Os principais tipos são: Sistema de Processamento de Transações (SPT); 

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG); Sistemas de Suporte a Decisão (SSD); e Sistemas 

de Informações Executivas (SIE). Na base da pirâmide se tem o nível operacional, onde se 

enquadram os SPT, que controlam todos os processos de negócios da organização, como, por 

exemplo, produção, folha de pagamento, contas a pagar e a receber. No meio da pirâmide 

apresenta-se o nível tático, onde está presente a média gerência: têm-se, nesse nível, os SIG, 

que proveem relatórios gerenciais para decisões táticas, e os SSD, que suportam decisões não 

rotineiras para esses gerentes. No alto da pirâmide, identifica-se o nível estratégico, com a 

utilização dos SIE, sistemas que suportam as decisões estratégicas (ALTER, 1999). A Figura 

10 representa o vínculo entre SI e a estrutura organizacional. O SPT, que é um sistema 

pautado nos processos de negócios, está na base operacional das empresas. Já o SIG e o SSD 

são ferramentas criadas para proporcionar capacidade de decisão à média gerência, enquanto 

o nível estratégico demanda por informações executivas que são disponibilizadas pelo SIE. 

SPT

SIG / SSD

SIE

Tático

Operacional

Estratégico

 

Figura 10 - Níveis Organizacionais Versus SI 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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De acordo com Laudon e Laundon (2010, p. 44-52), os principais tipos de SI são: 

 

Sistema de Processamento de Transações (SPT) – São SI que realizam e gravam as 

rotinas diárias necessárias para condução dos negócios, como, por exemplo: entrada 

de venda, reservas de hotéis, folha de pagamento, registros de empregados, entregas, 

etc. 

 

Sistema de Informações Gerenciais (SIG) – Tem como principal característica prover 

a média gerência com relatórios gerenciais sobre o desempenho empresarial. A 

informação gerada por esse sistema é utilizada para controle e monitoramento dos 

negócios e também para prover e modelar análises preditivas. 

 

Sistema de Suporte a Decisão (SSD) – Sua finalidade é suportar as decisões não 

rotineiras da média gerência. Seu foco de trabalho é sobre os problemas pontuais e de 

rápidas mudanças. Outra característica é que a estruturação da solução do problema 

não pode ser totalmente mapeada com antecedência.  

 

Sistema de Informações Executivas (SIE) - Orientam a tomada de decisões dos 

executivos. Apoiam decisões não rotineiras e necessitam de conhecimento prévio, 

julgamento, avaliação e experiência, porque não são agregados e nem descritos os 

procedimentos para chegar até a solução. Geralmente são demonstrados por meio de 

gráficos e tabelas. 

 

Por meio de uma visão mais ampla, Rainer e Turban (2009) classificam os tipos de SI 

dentro das organizações, conforme a Figura 11. É importante perceber que, na base da 

pirâmide, temos o que pode se chamar de base tecnológica, composta pelo hardware e demais 

componentes de tecnologia da informação (TI). São todos os componentes físicos necessários 

para o bom funcionamento da TI. Na sequência, apresentam-se os SPT, que são SI que 

controlam os processos de negócios básicos da organização (COHEN, 1998). Por meio da 

sinergia e integração de diversos SPT, é possível gerar o SGE, responsável pela gestão 

integrada do negócio. Dessa forma, é possível escalar a hierarquia dos SI, começando pelos 

SGE no nível operacional, passando pelo SIG e SE na média gerência, pelo SIE nos 

trabalhadores do conhecimento, até chegar às decisões executivas. O importante salientar é 

que, quanto mais se caminha para o topo da pirâmide, maior a tendência de se trabalhar com 

informações sintéticas, mas com alto valor agregado. 
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Figura 11 - Conceitos e Gerenciamento de SI 
Fonte: (RAINER; TURBAN, 2009, p. 32). 

 

Completando a ideia de Rainer e Turban (2009), eles também classificam os SI quanto 

a suas funções na organização, conforme o Quadro 5. Na primeira coluna, eles mostram os 

tipos de sistemas abordados; na segunda, especificam qual a função de cada SI dentro da 

organização e, por fim, colocam um exemplo de SI  utilizado nas principais empresas e 

empresas de TI do mundo. 
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Quadro 4 - Tipos de SI na Organização 

Tipos Função Exemplo 

SI para área funcional Suportar as atividades específicas 

de uma área funcional 

Sistema de processamento de folha 

Sistemas de processamento de 

transações 

Processamento de dados dos 

eventos do negócio 

Wal-Mart terminal de vendas 

Sistema de gestão empresarial Integrar todas as áreas funcionais 

da organização 

Oracle, SAP 

Sistema de automatização de 

escritório 

Suportar diariamente as 

atividades de escritório 

individuais e em grupos  

Microsoft Office 

Sistema de informações 

gerenciais 

Produzir relatórios sintéticos dos 

dados transacionais, usualmente 

em de uma área funcional 

Relatório com o total de vendas por 

cada cliente 

Sistema de suporte a decisão Prover acesso aos dados e 

ferramentas de análise 

Análise de mudanças em um 

orçamento, formação de preços, 

estimação de custos 

Sistema especialista Imitar uma determinada expertise 

humana em uma área particular e 

tomada de decisão 

Sistema para aprovação de compra 

com cartão de crédito  

Sistema de informações 

executivas 

Apresentar informações 

sumarizadas sobre os aspectos 

mais importantes sobre o negócio 

para os executivos 

Status de vendas por produto 

Sistema de gerenciamento de 

fornecedor 

Gerenciar fluxos de produtos, 

serviços, e informação acerca dos 

processos de fornecedores na 

organização 

Sistema de varejo do Wal-Mart que 

conecta com os fornecedores 

Sistema de comércio eletrônico Habilitar transações entre 

organizações e ou clientes 

www.dell.com 

Fonte: (RAINER; TURBAN, 2009, p. 34). 

 

Segundo O’Brien e Marakas (2008, p. 14-17), os tipos de SI podem ser classificados a 

partir de grupos, que apresentam objetivos em comum. O primeiro é denominado sistema de 

suporte operacional, que agrupa “SI que produzem uma variedade de produtos de informações 

para usuários internos e externos da organização” (cf. Quadro 6). Esses SI geram e processam 

dados usados na operação dos negócios. 

 

Quadro 5 - Sistemas de Suporte Operacional 

Sistemas de Suporte Operacional 

Sistema de Suporte a Decisão (SPT) – Processamento de dados resultantes das transações de negócios, 

atualização de bases operacionais e geração de documentos de negócios. Exemplos: vendas, processamento de 

estoques e sistema de contabilidade. 

Sistema de Controle de Processos (SCP) – Monitoramento e controle de processos industriais. Exemplos: 

Refinaria de petróleo, geração de energia, e sistema de produção de ferro. 

Sistema de Colaboração Empresarial (SCE) – Suporte a equipe, grupo de trabalho, colaboração e 

comunicação empresarial. Exemplos: e-mail, chat, videoconferência e groupware. 

Fonte: (O’BRIEN; MARAKAS, 2008, p. 14). 

http://www.dell.com/
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O segundo grupo apresentado pelos autores O’Brien e Marakas (2008, p. 14-17) é 

denominado sistemas de suporte gerencial, que “proveem informações e suporte para efetiva 

tomada de decisão de qualquer nível e complexidade por parte dos gerentes” (cf. Quadro 7). 

São SI voltados para as atividades da média gerência. Capazes de fornecer informações 

pertinentes para a tomada de decisões táticas em todo o âmbito organizacional envolvido. 

Esses relatórios gerenciais são de vital importância para controle e entendimento do negócio. 

 

Quadro 6 - Sistemas de Suporte Gerencial 

Sistemas de Suporte Gerencial 

Sistema de Informações Gerenciais (SIG) – Disponibiliza relatórios de informações gerenciais pré-

definidos para suportar o processo decisório. Exemplos: Análise de vendas, desempenho da produção e 

relatório de tendência de custos. 

Sistema de Suporte a Decisão (SSD) – Provê suporte interativo ao processo de suporte a decisão para a 

média gerência e outros profissionais-chaves. Exemplos: Formação de preços de produto, projeção de 

rentabilidade. 

Sistema de Informações Executivas (SIE) – Provê informações estratégicas para o SIG, o SSD e outras 

fontes adaptadas para as necessidades de informações dos executivos. 

Fonte: (O’BRIEN; MARAKAS, 2008, p. 15). 

 

Por fim, os autores mostram o terceiro grupo de SI, denominado outras categorias de 

sistemas de informação, conforme se pode observar no Quadro 8. Trata-se de outros 

importantes tipos de SI comumente encontrados nas organizações. O mais comum é o Sistema 

Especialista, que funciona como consultores seniores para os usuários menos experientes. 

 

Quadro 7 - Outras Categorias de Sistemas de Informação 

Outras Categorias de Sistemas de Informação 

Sistema Especialista (SE) – Sistema baseado no conhecimento que provê conselho e age como 

consultores aos usuários. Exemplos: Aplicação para assessorar operações de crédito, monitoramento de 

processo e sistema de manutenção e diagnóstico. 

Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC) – Sistema baseado em conhecimento que provê suporte à 

criação, organização e disseminação do conhecimento de negócios pela organização.  

Sistema de Gestão da Estratégia (SGE) – Suporta operação ou gerencia os processos que proveem a 

empresa de produtos estratégicos, serviços e capacidade de gerar vantagem competitiva. 

Sistema de Negócios Funcionais (SNF) – Suporta a variedade de funções básicas operacionais e 

gerenciais do negócio. Exemplo: Sistemas que suportam aplicações nos setores de contabilidade, 

finanças, marketing, gerenciamento operacional e gestão de recursos humanos. 

Fonte: (O’BRIEN; MARAKAS, 2008, p. 17). 
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Turban et al. (2008) classificam os tipos de SI quanto à estrutura organizacional. Para 

os autores, a organização é um conjunto de divisões, departamentos e unidades de trabalho 

organizados em níveis hierárquicos (cf. Figura 12). Por isso, podem ser encontrados diferentes 

tipos de SI de acordo com essa hierarquia. Por fim, comentam que alguns SI podem ter papéis 

individuais, mas, no geral, são interligados. A ideia central da pirâmide é que exista uma 

interligação no mínimo básica entre os blocos, iniciando-se por sua base. A partir daí, cada 

bloco superior vai agregando novos dados e enriquecendo as informações geradas, chegando 

ao topo com a geração de inteligência de negócios, ou seja, informações com alto valor 

agregado para tomada de decisões executivas. 

 

g) SI 

Especiais

f) SI Globais

e) SI Interorganizacionais

d) SI ERP

c) SIG

b) SPT

a) SI Personalizados

 

Figura 12 - Níveis de SI 

Fonte: (TURBAN et al., 2008, p. 43). 

 

Para Turban et al. (2008), pode-se definir tipos de SI vinculados à hierarquia 

organizacional da seguinte forma: 

 

a) Sistemas Personalizados – São pequenos SI construídos para suportar 

demandas individuais e específicas.  

b) Sistemas de Processamento de Transações – Suportam o monitoramento, a 

coleta, o armazenamento, o processamento e a disseminação das transações 

básicas de negócios. 

c) Sistemas de Informações Gerenciais – São dois tipos de SI: um que fornece 

informações para suportar os gerentes, e outro que fornece informações para 

suportar funcionários em suas respectivas áreas funcionais. 
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d) Sistemas de Informações Empresariais – São SI que suportam o processo de 

negócios de forma integrada, quando há envolvimento de mais de uma área de 

negócios. 

e) Sistemas Interorganizacionais – São SI que conectam mais de uma organização 

para transferência de dados sobre um determinado processo de negócio. 

f) Sistemas Globais – SI que conectam organizações localizadas em mais de um 

país. 

g) Sistemas Especiais – SI específicos para um determinado tipo de negócio. 

Suportam apenas processos de negócios específicos de uma determinada 

natureza organizacional. 

 

Percebe-se que existem vários tipos de SI disponíveis para as organizações. Que 

deverão identificar aqueles que melhor aderem aos tipos de negócios e que sejam capazes de 

se tornarem ferramentas estratégicas. Desta forma, pode-se concluir que existem tipos de 

sistemas específicos para cada tipo de negócios, além de serem específicos também em 

relação aos objetivos dentro de uma organização. 

 

 

2.4. Sistemas de suporte a decisão (SSD) 

 

Dentro das classificações de SI, encontra-se uma diversidade de variações, conforme 

demonstrado anteriormente. Nesta seção estuda-se com maior riqueza o Sistema de Suporte a 

Decisão (SSD). Por se tratar de um tipo de sistema capaz de representar bem todos os 

objetivos que se espera de EC e FP.  

Os SSD são ferramentas projetadas para reduzir a demanda cognitiva associada ao 

processo de decisão. São projetadas também para empreender uma série de processos 

cognitivos associados à tomada de decisões, incluindo: identificação e aquisição da 

informação; comparação de opiniões; recuperação das informações e; comunicação dos 

resultados da decisão. Em outras palavras, a proposta de um SSD é maximizar os recursos 

cognitivos associados à decisão a fim de melhorar os resultados (PERRY, 2012). 

Em outra visão, um SSD pode ser entendido como um SI capaz de apoiar pessoas 

envolvidas em um processo decisório (O’BRIEN; MARAKAS, 2008). Souza et al. (2011) 

discorrem que SSD são sistemas que fornecem suporte a tomada de decisão referentes a 

problemas organizacionais não estruturados. O SSD tem como finalidade principal “suportar 

as decisões não rotineiras da média gerência. O foco de trabalho é sobre problemas pontuais e 

de rápidas mudanças.” (LAUDON; LAUDON, 2010, p. 44-52). 
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Por SSD entende-se um sistema baseado em computadores, que funciona de forma 

interativa. Apresenta como principal objetivo ajudar os decisores a utilizar dados e modelos 

para identificar e resolver problemas, assim como tomar decisões (PAINHO; CABRAL; 

TOMÁS, 2003). Souza et al. (2006a) explicam que um SSD se difere de um SI do tipo 

operacional, uma vez que o último está relacionado com problemas bem estruturados e de 

curto prazo. Dessa forma, os autores determinam SSD como SI que está envolvido com 

problemas desestruturados e de longo prazo, requerendo a participação de pessoas e 

orientando-as na tomada de decisões. 

Laudon e Laudon (2010) detalham o funcionamento de um SSD como SI que “[...] 

suportam problemas não estruturados e semiestruturados. Os primeiros SSD foram modelados 

por estruturas denominadas “what if" [...]”. A capacidade de análise do SSD é baseada em 

uma teoria que combina facilidade de interface do SI com facilidade de utilização. SSD é um 

sistema de informações baseado em computador que provê informações de suporte para 

gerentes e profissionais durante o processo de tomada de decisões. Esses sistemas utilizam (1) 

modelos analíticos; (2) bases de dados especializadas; (3) pessoas que decidem os próprios 

insight e julgamentos; (4) um modelo baseado em computadores interativo, que suporte a 

tomada de decisão não estruturada e semiestruturada (LAUDON e LAUDON, 2010). 

Turban, Sharda e Delen (2010) descrevem as quatro principais características de SSD: 

 Internalizam dados e modelos conceituais e matemáticos. 

 São SI desenvolvidos para ajudar a média gerência nos processos de decisão 

em que está envolvida. Processos esses que estão relacionados com problemas 

não estruturados ou semiestruturados. 

 Orientam, mas não substituem interpretações e avaliações de gestão. 

 Têm como principal objetivo melhorar a eficácia das decisões e não a 

eficiência com que as decisões são tomadas. 

Segundo Souza et al. (2003a, p. 91), “enquanto os sistemas de suporte organizacional 

dizem respeito a decisões envolvendo problemas bem estruturados e de curto prazo, os SSD 

geralmente se referem a problemas relativamente não estruturados e de longo prazo [...]”. Para 

os autores, os SSD podem trabalhar em conjunto com outros SI, quando estes passam a 

complementar o SSD. Um SSD pode suportar operação, gestão financeira e decisões 

estratégicas. São SI geralmente desenvolvidos para a média e alta gerência, para empresas 

como: hospitais, seguradoras e bancos. Suas principais características são: (1) projetados para 
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facilitar o processo decisório; (2) automatizar as decisões, e (3) habilitados para responder 

rapidamente às necessidades dos tomadores de decisões (POWER, 2002). 

Para caracterizar um SI como SSD, este deverá incluir funcionalidades que contribuam 

diretamente para o processo decisório, e possuir as seguintes características (SPRAGUE; 

WATSON, 1991; BISPO, 1998): 

 Ser orientado para problemas menos estruturados e menos especificados com 

os quais os gerentes se deparam. 

 Utilização conjunta de modelos e técnicas analíticas com funções de acesso e 

recuperação de informações. 

 Priorize recursos que facilitem seu uso pessoal e que não demandem 

conhecimentos específicos ou avançados de computação. 

 Adaptável e flexível para acomodar mudanças no ambiente e na abordagem do 

processo decisório. 

 

SSD pode ser definido como um SI interativo, flexível e adaptável, desenvolvido com 

o objetivo de suportar soluções para problemas não estruturados visando um melhor processo 

de tomada de decisão (TURBAN, 1995). Ainda segundo o autor, os SSD apresentam as 

seguintes características e capacidades: 

 

a) Suporte aos níveis gerenciais desde a média gerência até os executivos. 

b) Suporte tanto a trabalhos individuais quanto a grupos de trabalho. 

c) Suporte a decisões interdependentes. 

d) Envolvem todas as fases do processo de decisão: inteligência, projeto, escolha 

e implementação. 

e) São capazes de dar suporte a uma ampla variedade de processos de tomada de 

decisões, levando em consideração os diferentes estilos. 

f) Têm como principal objetivo melhorar a eficácia e a eficiência da tomada de 

decisões. 

g) O tomador de decisão tem o controle total de todos os passos no processo de 

tomada de decisão para resolução de um problema. 

h) São capazes de ser atualizados, em um processo contínuo de desenvolvimento 

e melhoria. 
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Em uma perspectiva processual, Turban et al.(2008) descrevem as etapas de tomada 

de decisão baseada em computador (cf. Figura 13). Esse processo representa todas as fases 

que se deverá percorrer em um projeto de SSD. Para os autores, elas podem ser descritas da 

seguinte forma: 

 

 Fase de Inteligência – Etapa em que os gerentes examinam, diagnosticam e 

definem o problema a ser resolvido. 

 Fase de Projeto – É aquela em que se constrói um determinado modelo que 

simplifica o problema ou também uma oportunidade. São definidas hipóteses 

para simplificação da realidade e para expressar a relação entre as variáveis. 

 Fase da Escolha - Envolve a seleção da solução, depois de testada.  

 Fase da implementação da solução – Uma implementação bem sucedida resulta 

em resolver o problema original ou oportunidade. 

 

Realidade:
Problemas ou
Oportunidade

s

•

•Objetivos organizacionais
• Procurar e ler os procedimentos
• Coletar dados
• Identificar Problema
• Classificar Problema
• Afirmar problema

Fase de Inteligência

• Formular um modelo
•Definir critérios para o modelo
•Procurar por alternativas
•Resultados e medidas projetadas

Fase de Projeto

• Solução para o modelo
•Análise de sensibilidade
• Selecionar a melhor alternativa
•Planejar a implementação
•Projetar um sistema de controle

Fase de Escolha

Implementação da 
Solução

Verificação, Teste da Proposta 
de Solução

Examinar

Validação do Modelo

Falhas

Sucesso

 

Figura 13 - Modelo e Fases do Processo Decisório Baseado em Computador 

Fonte: Adaptado (TURBAN et al., 2008, p. 480). 

 

Laudon e Laudon (2010) descrevem quais são os principais componentes da 

arquitetura de um SSD. A base de dados do SSD é composta de dados correntes e históricos a 
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partir de vários sistemas disponíveis na organização. Geralmente advêm dos SPT e de SI 

externos. São bases de dados de pequeno porte, instaladas nas próprias máquinas dos usuários 

que suportam as transações do SSD. A modelagem do SSD é composta da lógica funcional 

que apresenta modelos que abstraem representações que ilustram componentes e 

relacionamento com um fenômeno. É nessa modelagem que estão escritas todas as regras que 

o SSD é capaz de interpretar para orientar os usuários na tomada de decisão. Por fim, a 

interface permite uma fácil interação entre os usuários e o SSD (cf. Figura 14). 

 

SPT

Base de 
dados 

SSD

Dados 
Externos

Modelo SSD

Usuário

Interface

 

Figura 14 - Principais Componentes de um SSD 

Fonte: adaptado (LAUDON e LAUDON, 2010, p. 460). 

 

Um SSD é um componente de software baseado em modelos utilizados em rotinas 

computacionais e analíticas que, matematicamente, é capaz de expressar relações entre as 

variáveis. Um exemplo dessa relação é uma simples planilha, que pode ser programada para 

expressar uma simples relação contábil, assim: Receitas – Despesas = Lucro. Modelos 

complexos também são encontrados, utilizando técnicas de programação linear, regressões 

múltiplas para projeções, valor presente líquido para orçamento de capital, entre outros. Dessa 

forma, percebemos quão extensa é a utilização desses tipos de SI dentro das organizações. Os 

principais SSD que ajudam a atingir melhor desempenho das funções organizacionais são 

descritos no Quadro 9 (O’BRIEN; MARAKAS, 2008). 
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Quadro 8 - Aplicações de SSD nas Organizações 

Função Descrição Exemplos 

Suprimentos 

Simular e otimizar os processos de 

suprimentos; reduzir o estoque e 

perdas de material e produtos 

Dell, Wal-Mart, Amazon 

Seleção de Clientes e Serviços 

Identificar clientes com grande 

potencial de gerar rentabilidade; 

aumentar a probabilidade de o 

cliente querer o produto ou serviço 

oferecido; reter os clientes 

Harrah´s, Capital One, Barclays 

Formação de Preço 
Identificar o preço que maximiza a 

margem ou o lucro 
Progressive, Marriott 

Capital Humano 

Selecionar o melhor funcionário 

para uma determinada tarefa ou 

trabalho; em especial com 

apropriado nível de compensação 

New England Patriots, Okland, 

A´s, Boston Red Sox 

Qualidade de produtos e serviços 
Detectar problemas o quanto antes 

e minimizá-los 
Honda, Intel 

Desempenho Financeiro 

Melhorar o entendimento dos 

direcionadores de desempenho 

financeiro e os efeitos dos fatores 

não financeiros 

MCI, Verizion 

Desenvolvimento e Pesquisa 

Melhorar a qualidade, a eficiência 

e a segurança dos produtos e 

serviços 

Novartis, Amazon, Yahoo 

Fonte: (O’BRIEN e MARAKAS, 2008, p. 368). 

 

Um SSD pode ser desenvolvido a partir de inúmeras ferramentas e tecnologias. 

Demonstra-se, dessa forma, sua capacidade de adaptação a outros modelos e principalmente a 

personalização da necessidade de seus usuários. Planilhas eletrônicas são consideradas como 

a melhor ferramenta de usuário final para desenvolvimento de SSD. Por meio de seus recursos 

são capazes de se transformar em ferramentas sofisticadas que capturam, analisam e 

consolidam dados de inúmeras fontes. Assim, sendo capazes de resolver problemas 

semiestruturados ou não estruturados para apoiar o usuário no processo decisório (TURBAN, 

et al. 2008). 

 

 

2.5.  SSD para Estimação de Custo (EC) e Formação de Preço (FP) 

 

Um processo será mais bem conduzido na medida em que todas as suas atividades 

estejam sistematizadas de forma consistente. Em especial tratando-se de um tipo específico de 

SI, o SSD para FP e EC, é capaz de auxiliar os tomadores de decisões acerca dos processos e 
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nas situações às quais estejam sujeitos. Noveli et al. (2002, p.1) descrevem, em uma pesquisa 

realizada, que: é “[...] possível identificar as dificuldades das empresas frente ao processo de 

EC e FP e modelar o conhecimento tácito, que se refere às heurísticas utilizadas pelos 

profissionais responsáveis pela EC e FP [...]” em um SSD. Seguindo a ideia dos autores, o 

conhecimento adquirido pode ser representado em um SSD na forma de regras de decisão. 

Dessa forma pode-se modelar o conhecimento para que se materialize em forma de relatórios, 

para que os tomadores de decisão possam ter acesso às informações de maneira sistematizada 

e objetiva. 

De acordo com Souza et al. (2002), quase todas as decisões em uma empresa são 

complexas e inter-relacionadas em seus diferentes níveis. Para os autores, “existem 

percepções diferentes sobre preço por parte dos profissionais, de acordo com as distintas 

informações que estes possuem em sua área de atuação”. Na medida em que se é capaz de 

organizar as informações sistematicamente e de forma eficaz, em um SSD, essas informações 

se tornam disponíveis aos decisores. A partir daí, eles se apoiam no uso das regras de decisões 

que, na ausência de um sistema organizado, poderiam, por vários motivos, ser desconhecidas 

ou não levadas em consideração, durante a tomada de decisão. Percebe-se assim, a capacidade 

de um SSD, ao apoiar os profissionais no processo de EC e FP, auxiliam estes a formarem 

preços mais competitivos e mais adequados à capacidade operacional em que a empresa se 

encontra. 

Um SSD para EC e FP deve ser entendido como um conjunto de ferramentas úteis que 

visa tornar esses processos mais precisos e, consequentemente, possibilitar a atribuição de 

preços mais competitivos, visando à geração de vantagem competitiva por parte das empresas 

(SOUZA et al., 2005). Essa qualidade superior só é alcançada por meio da sistematização de 

técnicas de EC e FP, e principalmente, por serem capazes de utilizar custos históricos e se 

comunicar com outros SI. Para que possam tomar decisões coerentes, os profissionais devem 

levar em consideração informações referentes a vários setores. Só assim um SSD pode 

consolidar todas as informações relevantes. Principalmente por se tratar de um processo 

repetitivo e não estruturado (SOUZA, et al. 2006e), que ocorre a cada pedido de orçamento 

solicitado pelo cliente. Num ciclo repetitivo a cada interação comercial, no qual não se 

apresenta mudanças estruturais de EC e FP, apenas de desejos de clientes e situações de 

negócios.    

Na definição de O’Brien e Marakas (2008), Laudon e Laudon (2010), Souza et al. 

(2006b) e Turban et al. (2008), um SSD é considerado um tipo de SI capaz de suportar uma 

ampla variedade de processos de tomada de decisões e estilos de decisão, objetivando 
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melhorar tanto a eficácia quanto a eficiência de uma tomada de decisão. Para os autores 

mencionados, a especialidade de um SSD é sistematizar processos não estruturados que 

dependem de auxílios e análises sofisticadas para tomadas de decisão. Funciona, dessa forma, 

como analistas especializados em determinado assunto, pronto para demonstrar qual o 

caminho deverá ser percorrido. Os autores Atkinson et al. (2007), Jiambalvo (2009) e Oliveira 

(2008), entre outros citados anteriormente nas seções 2.1 e 2.2, defendem, de uma forma 

conjunta e resumida, que, geralmente, EC e FP são processos de extrema complexidade 

envolvidos em decisões de curto e longo prazos. Comparando, eles concordam entre si.. 

Percebe-se assim, o quanto é indicada a utilização de um SSD para EC e FP, dadas as 

características desse tipo de SI e das dificuldades enfrentadas pelos processos descritos. 

Um SSD específico para as tarefas de EC e FP deve ser capaz de representar 

conhecimentos técnicos de especialistas em diversas áreas do conhecimento como: conceitos 

acerca de despesas e custos, custos históricos, itens de custos, métodos de estimação de 

custos, métodos de formação de preço, fluxo de caixa para orçamento de capital, indicadores e 

relatórios de desempenho, conhecimento do mercado e entendimento das necessidades dos 

clientes (SOUZA et al. 2011). Esses tipos de SSD devem ser capazes de representar modelos 

cognitivos e as regras de decisões necessárias para um processo de decisão complexo e não 

estruturado. Seu desenvolvimento deve ocorrer por meio de modularização, a fim de se 

garantir maior separação e hierarquização funcional do SSD (DUEBBERS, 1997).  

Um SSD pode representar, de acordo com Souza et al. (2006d), “[...] etapas do 

processo de tomada de decisão de EC e FP, assim como os diversos fatores que devem ser 

considerados neste processo”. Como mencionando anteriormente, um SSD é desenvolvido 

para solucionar um problema não estruturado, que pode ser entendido como situações nas 

quais os procedimentos de solução não são conhecidos (SOUZA, 2006a). Ainda segundo os 

autores, muitas vezes, devido à natureza desestruturada das informações nos processos de EC 

e FP, são cometidos erros e imprecisões na tomada de decisão. Logo, uma ótima alternativa 

para solucionar esse problema é a utilização de SSD capaz de garantir a integridade das 

informações e a orientação à tomada de decisão adequada por meio da sistematização das 

informações e das regras de negócios. Uma estrutura básica atribuída a um SSD para EC e FP, 

segundo Souza et al. (2003a), é composta por quatro módulos principais: (1) estimação; (2) 

regras; (3) ajustamento e; (4) base de conhecimento. Por três bases de dados: (1) custos 

históricos, (2) regras aplicadas e (3) recomendações aplicadas. Por fim, um modelo 

suplementar de integração para acesso aos dados em SI legados da empresa. 
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Mesmo os SSD apresentando especificidades, é necessário que sejam planejados 

dentro das melhores práticas de engenharia de software, para que sejam capazes de 

representar o conhecimento e apoiar os profissionais envolvidos na tomada de suas decisões. 

Para tanto, são necessários modelos prescritivos capazes de abarcar as atividades inerentes de 

desenvolvimento. Como fato complementar, o SSD será desenvolvido por meio de um 

protótipo, ganhando ainda mais particularidades. 

 

 

2.6. Modelos Prescritivos de Desenvolvimento de SI 

 

Pressman (2006, p.37) define modelo prescritivo de software como “[...] conjunto 

distinto de atividades, ações, tarefas, marcos e produtos de trabalho que são necessários para 

fazer engenharia de software com alta qualidade”. Esses modelos prescritivos também são 

conhecidos como ciclo de vida de software. Foram originalmente propostos para colocar 

ordem no caos de desenvolvimento de SI. Um ponto importante é que os modelos prescritivos 

não devem ser “receitas de bolo”. Cada empresa deve adaptar um determinado modelo de 

processo prescritivo a suas necessidades e depois o seguir. Ainda segundo o autor supracitado, 

os principais modelos prescritivos podem ser assim definidos: 

 Modelo Cascata - Também comumente chamado de modelo clássico, sugere 

uma abordagem sistemática e sequencial para o desenvolvimento de SI que 

começa com a especificação dos requisitos pelo cliente e progride ao longo do 

planejamento, da modelagem, da construção e da implantação, fechando com a 

manutenção contínua do SI acabado. 

 Modelo Incremental – É praticamente o mesmo processo do modelo cascata, só 

que de uma forma interativa. Assim, aplicam-se sequências lineares de uma 

forma racional à medida que o tempo passa. Cada uma dessas sequências 

produz incrementos no SI passíveis de entrega. 

 Modelo de Desenvolvimento Rápido de Aplicação – É um modelo de processo 

de alta velocidade derivado do modelo cascata. O desenvolvimento rápido é 

obtido através da construção baseada em componentes. 

 Prototipagem – Quando o cliente, frequentemente, define um conjunto de 

objetivos gerais para o software, mas não identifica detalhadamente requisitos 

de entrada, processamento ou saída. Dessa forma, ocorre uma iteração de 
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prototipagem, que é planejada rapidamente e a modelagem, na forma de um 

projeto rápido, ocorre. 

 Espiral – É um modelo evolucionário de processo de desenvolvimento de SI 

que combina a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos controlados 

e sistemáticos do modelo em cascata. 

 

A prototipagem é o processo descritivo que se adéqua às características de um SSD, 

no qual trata de problemas empresariais semiestruturados ou não estruturados. Dessa forma, o 

processo de prototipação consiste em construir um SI experimental de forma rápida e barata 

para os usuários finais poderem emitir sua avaliação. Ao interagirem com o protótipo, os 

usuários podem ter melhor ideia sobre as requisições de informações. Protótipo também pode 

ser entendido como um SI exemplo ou preliminar para o desenvolvimento do SI final ou 

corporativo (LAUDON e LAUDON, 2010). 

Caracteriza-se um SSD por representações que suportam processamento cognitivo. 

Assim, a aplicação da prototipagem a um SSD permite aos usuários manipularem os objetos 

de seu ambiente de decisão. O processo de decisão será constantemente avaliado e testado 

pelos usuários, facilitando o entendimento geral e principalmente os ajustes ao modelo 

racional do SSD, já que será testado e acompanhado por meio de iterações continuas 

(BARUSTEIN; LAUER; DOANE, 1991). 

A metodologia de processos de desenvolvimento por meio de protótipo pode ser 

entendida como uma lista inicial das requisições básicas dos SI, definidas pelos usuários 

envolvidos, para a construção do protótipo. Ainda, o protótipo é melhorado e evoluído por 

meio de iterações evolutivas com os usuários. Com essa abordagem de desenvolvimento, 

ganha-se grande velocidade em disponibilizar o produto para testes. Seu ciclo é contínuo por 

meio de entrega, teste e nova entrega. Apresenta um sério risco, quando, porventura, o usuário 

não ficar satisfeito e não tiver capacidade de terminar o ciclo iterativo (TURBAN et al. 2008). 

Para O’Brien e Marakas (2008), um protótipo pode ser entendido como um embrião de 

um SI, que é construído de forma veloz, e ainda mais, sendo testado e validado em 

funcionamento. São processos interativos utilizados tanto por analistas de sistemas quanto por 

profissionais da área de negócios. Um protótipo é modificado e evoluído por diversas vezes 

até tomar a forma final, por meio de ferramentas de desenvolvimento de software. Além de 

poder ser utilizado tanto para SI pequeno quanto de grande porte. 

As principais etapas de um protótipo são (PRESSMAN, 2006; LAUNDON e 

LAUDON, 2010; RAINER e TURBAN, 2009): (a) Identificar as regras de negócios básicas 
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dos usuários – busca das regras essenciais através dos usuários especializados; (b) 

desenvolvimento de um protótipo inicial – dentro do projeto do SI são utilizadas ferramentas 

que possibilitem o desenvolvimento de protótipos com rapidez; (c) utilização do protótipo – 

os usuários iniciam os testes para verificar as funcionalidades demandadas e reportar 

eventuais acertos e evoluções; (d) revisar e melhorar o protótipo – os analistas de sistemas 

ajustam o protótipo a partir das demandas de alterações dos usuários e voltam à etapa anterior. 

O paradigma de prototipagem (cf. Figura 15) começa com a etapa de comunicação. É 

onde existe o encontro entre os usuários e os especialistas de SI para especificação dos 

requisitos e definição das regras de negócios envolvidas. A segunda fase concentra-se no 

plano rápido, onde se definem os objetivos do SI. Na terceira fase ocorre a modelagem e o 

projeto rápido, concentrando-se em aspectos que se apresentem mais visíveis aos usuários. A 

próxima etapa é a materialização do projeto rápido por meio de um protótipo. Ao término, o 

SI deverá ser implantado e disponibilizado aos usuários, para que possam testar todos os 

requisitos demandados. Dessa forma o usuário terá a oportunidade de testá-lo comparando-o 

com o seu pedido inicial. Essa etapa é muito importante, pois é aí que o usuário é capaz 

detectar eventuais necessidades de correção e principalmente se está apto para continuar 

evoluindo, finalizando com a atividade do feedback. A partir desse ponto, o usuário será capaz 

de se comunicar novamente com os especialistas de SI, devolvendo um pacote de novos 

requisitos, tanto corretivos, quanto evolutivos. A área de SI deverá, por fim, elaborar um novo 

plano para o protótipo em questão, modelá-lo e partir para um novo ciclo. 

 

Figura 15 - Modelo de Prototipagem 

Fonte: (PRESSMAN, 2006, p. 43). 
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Os modelos prescritivos de prototipagem poderão variar em função do tempo e do 

custo, dependendo das circunstâncias envolvidas com os usuários. Esse tipo de processo visa 

fornecer ao usuário o maior número possível de informações para seleção do caminho das 

variáveis envolvidas em prol de detalhar da melhor forma o serviço disponibilizado. Os 

resultados desse processo são aconselhamentos ou orientações a respeito do SI preconcebido 

(BIBB, et al., 1999). Para Yusoff e Jenkins (1994), um protótipo de SSD deverá ser precedido 

de um compreensivo entendimento acerca do processo de tomada de decisão. Isso, porque 

esse apropriado entendimento orienta na identificação da correta arquitetura do SSD. É 

importante também pelo entendimento em alto nível do problema de decisão envolvido, 

ajudando na definição na modelagem das regras de tomada de decisão.  

Segundo Lawrence e Sim (1999), um protótipo de SSD pode ser desenvolvido após 

uma especificação preliminar de requisitos. Propiciando aos usuários a possibilidade de 

exercitar o protótipo, testando todas as suas regras sobre o processo de criação da tomada de 

decisão. A partir do feedback dos usuários, uma nova e mais completa lista de requisitos pode 

ser especificada. Na sequência, ocorre a nova iteração de desenvolvimento do SSD. 

Assim como acontece em muitos SSD, o usuário nem sempre consegue definir, com 

precisão, o SI desejado. Por isso, o método de repetição, que leva à evolução contínua das 

ideias sobre as necessidades de apoio ao processo decisório, fica evidenciado como uma boa 

forma de desenvolvimento desse tipo de SI. Além do mais, pode-se economizar tempo no 

desenvolvimento da interface e da modelagem do SSD, que apresentam alto nível de 

complexidade (CALE e ERIKSEN, 1994).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Introdução 

 

Este capítulo aborda a metodologia adotada, o seu delineamento, a escolha da 

empresa, a unidade de análise, a delimitação do tema e técnicas de análise, em consonância 

com o tema de pesquisa proposto e os objetivos geral e específicos. 

 

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

O entendimento dos métodos de pesquisa propicia habilidades e conhecimentos 

substanciais que se demanda para solucionar os problemas e satisfazer aos desafios impostos 

(COOPER; SCHINDLER 2003). Seguindo o raciocínio dos autores, para que se tenha uma 

boa pesquisa é necessária a correta definição dos objetivos perante o problema em questão 

que, no campo da administração, geralmente está relacionado com um problema real como, 

por exemplo: 

 Aumento nos custos. 

 A descoberta de um componente químico caro que pode aumentar a eficiência 

de um remédio. 

 O aumento do número de inquilinos que se muda de um condomínio. 

 Queda nas vendas. 

 Aumento de rotatividade dos empregados de um restaurante. 

 Um grande número de defeitos nos produtos na fabricação de um automóvel. 

 Um número crescente de reclamações, por carta e por telefone, sobre os 

serviços pós-venda. 

Para Pozzebon e Freitas (1998 p.4), a opção pelo método de pesquisa orienta como o 

pesquisador irá obter seus dados. Principalmente em uma pesquisa do tipo qualitativa, sua 

qualidade depende da capacidade de execução da coleta de dados. Assim, a decisão sobre o 

método adequado e a coleta de dados com alta qualidade são essenciais para a condução de 

qualquer pesquisa qualitativa. Os autores, visando um maior rigor na metodologia, descrevem 

sete etapas que devem orientar uma pesquisa qualitativa: 
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a) Fundamentar o porquê de cada método. 

b) Adotar e apresentar os critérios para a escolha da Unidade de Análise (Sistema, 

Indivíduo, Departamento, Organização, etc.). 

c) Adotar e apresentar critérios para a escolha do Tipo de Pesquisa (Longitudinal 

ou Cross-Sectional). 

d) Adotar e apresentar critérios para a definição do Número de Casos (Único, 

Múltiplos). 

e) Adotar e apresentar critérios para a Seleção de Locais. 

f) Apresentar as referências e métodos utilizados na construção dos Instrumentos 

de Pesquisa. 

g) Elaborar um Protocolo para a Execução da Pesquisa. 

 

A presente pesquisa consiste em um estudo de caso por ter característica de uma 

pesquisa de aprofundamento, exaustiva e detalhada acerca de um problema organizacional 

(COOPER; SCHINDLER 2003; Yin, 2001). De acordo com Yin (2001, p.21), um estudo de 

caso é uma metodologia de pesquisa que: 

“[...] contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos. [...] o estudo de caso vem sendo uma 

estratégia comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, na 

administração, no trabalho social e no planejamento. [...] Em resumo, o estudo de caso 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real – tais como ciclos das vidas individuais, processos 

organizacionais e administrativos [...]” (YIN, 2001, p. 21). 

 

Em consonância, o estudo de caso é definido como: 

“[...] aquele que examina um fenômeno em seu ambiente natural, pela aplicação de 

diversos métodos de coleta de dados, visando obter informações de uma ou mais 

entidades. Essa estratégia de pesquisa possui caráter exploratório, onde nenhum 

controle experimental ou de manipulação é utilizado” (POZZEBON; FREITAS, 

1997). 

 

Para Triviños (1987), estudos de casos têm como objetivo aprofundar o conhecimento 

e a descrição sobre determinada realidade. Entretanto, uma das circunstâncias vinculadas a ele 

é a complexidade, determinada pelos suportes teóricos necessários, que servem de guia ao 

trabalho do pesquisador. Um estudo de caso tradicional tem, em sua essência, o objetivo claro 

que é a condução de uma pesquisa, e os pesquisadores são investigadores-observadores, não 

participantes (POZZEBON, FREITAS, 1997). 

TRIPP (2005) relata uma recente confusão teórica envolvendo Estudo de Caso e 

Pesquisa-Ação, em que diversos casos de publicação científica veem utilizando Pesquisa-

Ação sem o menor envolvimento prático do pesquisador. O autor menciona que “pode-se não 



56 

 

 

conseguir uma dissertação mediante a realização de uma pesquisa-ação, mas sim 

complementar um estudo de caso da pesquisa-ação realizada”.  

Estudo de caso do tipo pesquisa-ação, segundo a classificação de Abrams (2006), pode 

ser definida como um método de pesquisa que objetiva a resolução de problemas por meio de 

ações definidas pelos pesquisadores envolvidos em uma situação sob investigação. Tem como 

objetivo principal a interatividade entre a intervenção, a elaboração e o desenvolvimento da 

teoria. Ainda segundo a autora, suas principais características são: 

 

a) Mobilização de sujeitos para atuarem durante todo o processo de investigação e 

identificação dos problemas prioritários, bem como implementação e avaliação 

das ações. 

b) Permite explorar e estimular o processo de aprendizagem dos sujeitos, por 

meio da discussão e da disseminação de informações, visando à condução de 

trabalhos futuros. 

c) Permite analisar a teoria durante o processo de mudança, provocado pela ação 

dos sujeitos. 

d) É recomendado para investigações com grupos, organizações, coletividades de 

pequeno e médio portes, sendo inadequado para utilização em nível 

macrossocial. 

e) A ação de forças políticas, contrárias ou céticas, pode dificultar a obtenção de 

dados e a implementação das ações. 

f) É inadequado para os propósitos empresariais focados no curto prazo. 

g) Não é recomendado para a aplicação em organizações que apresentam alta 

rotatividade de dirigentes e demais funcionários, o que afeta os propósitos e a 

continuidade das pesquisas. 

Corroborando com essa ideia, Collis e Hussey (2005, p.71) definem pesquisa-ação 

como “um tipo de pesquisa aplicada, projetada para encontrar uma maneira eficaz de motivar 

uma mudança consciente em um ambiente parcialmente controlado”. 

Segundo (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987), a pesquisa-ação pode ser considerada 

com um tipo de estudo de caso, apresentando uma única diferença: 

"O pesquisador não é um observador independente, mas torna-se um participante, e o 

processo de mudança torna-se seu objeto de pesquisa. Portanto, o pesquisador tem 

dois objetivos: agir para solucionar um problema e contribuir para um conjunto de 

conceitos para desenvolvimento do sistema" (Benbasat, Goldstein & Mead, 1987, 

p.371). 
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No contexto de estudos de casos em SI, Pozzebon e Freitas (1997, p.3) salientam que 

“o autor participa da implementação de um sistema e, simultaneamente, realiza certa 

intervenção técnica. Existe uma intenção original de desenvolver uma pesquisa”. Dessa 

forma, o pesquisador passa a ter dois objetivos específicos em sua pesquisa: atuar, agir e 

participar para resolver determinado problema e também contribuir para um conjunto de 

conceitos acadêmicos do SI. 

O presente trabalho de pesquisa é definido como qualitativa. A pesquisa qualitativa 

promove melhor interpretação, visão e contextualização do problema (MALHOTRA, 2001). 

O que a torna totalmente aplicável ao presente trabalho. Bryman e Bell (2007, p 402) citam 

que “uma pesquisa qualitativa é uma estratégia de pesquisa que usualmente enfatiza palavras 

ao invés de quantificações sobre a coleta e análise dos dados”. A pesquisa qualitativa tem 

característica de ser indutivista, construtivista e também interpretativista. Na linha desse 

raciocínio, Gubrium e Holstein (1997 apud BRYMAN; BELL, 2007, p. 403) destacam quatro 

características da pesquisa qualitativa: 

 

a) Naturalismo – procura entender a realidade social pelos seus próprios termos. 

b) Etnometodologia – procura entender como uma ordem social é criada por meio 

de interação. 

c) Sentimentalismo – demonstra o interesse subjetivo e garante o acesso a 

experiência e conhecimento tácito. 

d) Pós-modernismo – Enfatiza a conversação, sensível aos diferentes meios pelos 

quais a realidade social pode ser construída. 

 

Godoy (1995) descreve os aspectos inerentes à investigação qualitativa: 

“[...] a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte das questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve, 

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 

os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo” (GODOY, 1995, p. 58). 
 

Trata-se também de uma pesquisa descritiva por ser capaz de descrever situações, 

ações e atividades ocorridas dentro da empresa pesquisada e ainda por utilizar “ações, 

transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários 

tipos de documentos” (GODOY, 1995, p.62). É oportuna também a definição desta pesquisa 
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como a de observar, descrever e classificar fenômenos contemporâneos ou que já aconteceram 

(BRYMAN; BELL, 2007). 

Collis e Hussey (2005, p.24) relatam a pesquisa descritiva como aquela que “descreve 

o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre as 

características de um determinado problema em questão”. Segundo esses autores, a pesquisa 

descritiva tem a capacidade de responder questões como: 

 Qual é a taxa de absenteísmo em determinadas empresas? 

 O que sentem os trabalhadores diante da redundância? 

 Quais são as qualificações de diferentes grupos de empregados? 

 Qual é o retorno apresentado por um contrato de terceirização de frota? 

 A ELV apresenta preço competitivo frente aos seus concorrentes? 

 

Por fim, denomina-se pesquisa documental por coletar informações documentais 

importantes, como uma forma complementar de validar e confrontar evidências oriundas de 

outras fontes (YIN, 2001, p. 109), como demonstrações financeiras, relatórios gerenciais e 

contratos de locação.  

 

 

3.3. Escolha da Empresa 

 

O principal motivo que levou à escolha da ELV foi o momento por que a empresa 

passa: de grandes reformulações estratégicas, abertura de capital na bolsa de valores e de 

necessidade de amadurecimento e profissionalização de seus processos. Em especial o de FP 

que, pecuniariamente, na ELV, tem caráter multidisciplinar e transversal. 

Associado a esse fato, a participação direta deste pesquisador na reformulação do 

processo de FP, que caracterizou eminentemente uma pesquisa-ação, cabendo sua descrição 

em um estudo de caso. O pesquisador foi o responsável por recriar todos os conceitos acerca 

de SSD, FP e EC internamente, na ELV, além de ser o responsável técnico por eles. 

Existe, na ELV, uma carência destacada de profissionais qualificados, o que 

proporcionou reconhecimento e possibilidade de pesquisa. O acesso aos dados se apresentou 

de forma irrestrita, o que engrandece o trabalho e reforça a escolha. 

Outro ponto a ser lembrado está relacionado com a situação econômica brasileira. 

Como o setor de locação apresenta forte tendência de crescimento nos próximos anos 
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(ABLA), justifica-se, assim, uma demanda empresarial para criação de um SSD para FP 

estratégico e uma oportunidade acadêmica de pesquisa. 

 

 

3.4. Unidade de Análise 

 

A unidade de análise é um dos componentes mais importantes para uma pesquisa de 

estudo de caso. “Pode ser composta por indivíduos, grupos ou organizações ou, ainda, por 

projetos, sistemas ou processos decisórios específicos” (POZZEBON, FREITAS, 1997). 

Ainda segundo os autores, quando uma pesquisa apresenta características altamente 

exploratórias, o estudo piloto pode ser desenvolvido com tranquilidade, a partir de um único 

caso. 

Após a análise do problema de pesquisa e dos objetivos, entende-se que, para o 

presente trabalho, o Sistema de Suporte a Decisão para Formação de Preço seja a opção mais 

contundente como unidade de análise. A ELV forneceu e representou o ambiente e o contexto 

em que o processo de FP estava inserido (CARDOSO, 2001). 

 

 

3.5. Coleta de Dados 

 

Segundo Triviños (1987, p.137),  

“o processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, estanques. 

Ela se desenvolve em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se 

constantemente, de maneira que, por exemplo, a Coleta de Dados num determinado 

instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e esta, em seguida, é veículo para nova 

busca de informações” (Triviños, 1987, p. 137). 

  

 

Dessa forma, as etapas de coleta e análise dos dados ocorreram, muitas vezes, de 

forma conjunta, cíclica e interativa. Coletavam-se dados, criava-se conhecimento prévio 

acerca dos dados analisados que direcionava novas buscas para preenchimento de lacunas e 

complemento do conhecimento sobre o assunto. 

Por ser uma pesquisa-ação, foi possível utilizar múltiplas fontes e métodos de coleta 

de dados, conforme orientam Pozzebon e Freitas (1997): 

“Objetivando uma boa cobertura dos objetivos da pesquisa e buscando evidências de 

múltiplas fontes para dar suporte a descobertas da pesquisa exploratória, empregar-se-

á métodos múltiplos de coleta de dados” Pezzebon e Freitas (1997, p. 12). 
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Ainda segundo os autores, os instrumentos utilizados para coleta de dados geralmente 

são: preenchimento detalhado da grade de análise, análise de documentos, observação direta e 

entrevista semiestruturada. 

Seguindo nessa linha, para Yin (2001), “as evidências para um estudo de caso podem 

vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos”. As fontes não são excludentes e sim 

complementares. De uma forma direta pode-se ter uma visão geral a partir do Quadro 10: 

 

Quadro 9 - Seis Fontes de Evidência: Pontos Fortes e Fracos 

Fontes de Evidências Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação 

 Estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes 

 Discreta – não foi criada como 

resultado do estudo de caso 

 Exata – contém nomes, referências 

e detalhes exatos de um evento 

 Ampla cobertura – longo espaço 

de tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes distintos  

 Capacidade de recuperação – pode 

ser baixa 

 Seletividade tendenciosa, se a coleta 

não estiver completa 

 Relato de visões tendenciosas – 

reflete as ideias preconcebidas 

(desconhecidas) do autor 

 Acesso – pode ser deliberadamente 

negado 

Registro em arquivos 

 Os mesmos mencionados para 

documentação 

 Precisos e quantitativos 

 Os mesmos mencionados para 

documentação 

 Acessibilidade aos locais graças a 

razões particulares 

Entrevistas 

 Direcionadas – enfocam 

diretamente o tópico do estudo de 

caso  

 Perspectivas – fornecem 

inferências causais percebidas  

 Visão tendenciosa devido às 

questões mal elaboradas 

 Respostas tendenciosas 

 Ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado 

 Reflexibilidade – o entrevistado dá 

ao entrevistador o que ele quer ouvir 

Observações diretas 

 Realidade – tratam de 

acontecimentos em tempo real  

 Contextuais - tratam do contexto 

do evento 

 

 Consomem muito tempo 

 Seletividade – salvo ampla 

cobertura 

 Reflexibilidade – o acontecimento 

pode ocorrer de forma diferenciada 

porque está sendo observado 

 Custo – horas necessárias pelos 

observadores humanos 

Observação participante 

 Os mesmos mencionados para 

observação direta 

 Perceptiva em relação a 

comportamentos e razões 

interpessoais 

 Os mesmo mencionados para 

observação direta 

 Visão tendenciosa devido à 

manipulação dos eventos por parte 

do pesquisador 

Artefatos Físicos 

 Capacidade de percepção em 

relação a aspectos culturais 

 Capacidade de percepção em 

relação a operações técnicas 

 Seletividade 

 Disponibilidade 

Fonte: Yin( 2001, p. 108). 
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Reafirmando o que foi descrito por Pozzebon e Freitas (1997), o ideal, em um estudo 

de caso, é que sejam coletados dados de uma ou mais fontes, com o objetivo de criar uma 

sinergia entre elas e fortalecer o processo de pesquisa. A coleta de dados ocorreu a partir de 

variadas formas, com o intuito de facilitar o entendimento, seguindo-se as seis fontes 

mencionadas por Yin (2001).  

A coleta documental foi importante para caracterizar a empresa, os concorrentes e o 

contexto econômico em que está inserida. Documentos sobre o processo de FP aceleraram o 

conhecimento acerca do assunto. Foram, também, analisados FP do concorrente, anuários, 

revistas, relatórios de normas, registros organizacionais e relatórios de informações 

gerenciais. Um ponto chave foi o acesso liberado às propostas comerciais e documentos 

históricos contendo as FP apresentadas aos clientes. 

Os registros em arquivos foram coletados por meio de sistemas informatizados. Teve-

se acesso a todos os registros eletrônicos das propostas comerciais por meio de um SI legado 

e da FP por meio de planilhas eletrônicas. Esse material foi de importância ímpar para o 

entendimento das regras e da atual ferramenta de EC e FP. 

As entrevistas foram do tipo não estruturada. Foram feitas com diversos profissionais, 

que, de forma direta ou indireta, participam do processo de FP (cf. Quadro 11). Dessa forma, 

foi possível capturar dados pertinentes ao processo de FP, bem com as atividades adjacentes. 

Assim, foi possível entender num primeiro momento a empresa pesquisada, depois o negócio 

e o mercado de terceirização de frotas, a particularidade do negócio, os benefícios que os 

clientes podem obter, as previsões econômicas e de mercado, a EC e, por fim, o processo e a 

ferramenta atual de FP. 

 

 

Quadro 10 - Grupo de entrevistados 

Código do Grupo Cargo Participante 

COM-I 12 Gerente de Negócios e 8 Assistentes Comerciais 

COM-II 
6 Gerentes Comerciais, 3 Superintendentes Comerciais e 1 Diretor 

Comercial 

FIN-I 1 Gerente de Tesouraria e 1 Gerente Contábil 

OPR-I 3 Gerente de Pós-Vendas e 1 Diretor de Pós-Vendas 

EXEC-I 1 Presidente e 1 Gerente de Planejamento Estratégico 

PRE-I 2Analistas e 1 Assistente de Formação de Preço 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A observação direta ou não participante foi utilizada, em especial para entender a 

prática do processo de FP. O acompanhamento do trabalho dos analistas permitiu efetuar 
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importantes anotações de campo acerca do envolvimento e das responsabilidades de pessoas e 

áreas da organização dentro do processo estudado. Foi possível identificar, também, quais 

eram os profissionais-chaves e quem detinha poder nos processos decisórios táticos 

envolvidos.  

A observação participante ocorreu em uma etapa intermediária, a partir de 

conhecimentos prévios desenvolvidos no assunto. Foi possível desempenhar múltiplos papéis 

funcionais no processo, para identificar dificuldades, problemas e para aprofundamento do 

assunto. Atividades essas relacionadas com a manutenção da atual ferramenta, a participação 

no atendimento à área comercial, a definição e estimação de parâmetros e custos associados. 

A participação em toda a cadeia de atividades foi importante para mapear premissas que 

deveriam existir ou ser alteradas para a nova ferramenta. 

Como artefato físico disponível para a coleta de dados, apresentou-se, principalmente, 

a ferramenta legada de FP, da qual foi possível fazer uma leitura conceitual e funcional, para 

aprimoramento. 

 

 

3.6. Protocolo de Pesquisa 

 

Pozzebon e Freitas (1998, p.1) descrevem que uma “modelagem de casos pressupõe 

dois pré-requisitos principais: familiaridade do pesquisador com técnicas de modelagem de 

dados e condução da pesquisa por meio de um protocolo”. Dessa forma, as questões de 

pesquisa vão norteando a coleta e o registro dos dados. 

Para Yin (2001, p. 80), “o protocolo é uma maneira especialmente eficaz de lidar com 

o problema de aumentar a confiabilidade dos estudos de casos”. Em outras palavras, o 

protocolo tem como objetivo principal a condução do processo de pesquisa de forma 

planejada e organizada. Pode ser entendido como um meio de lidar com o problema, na 

medida em que aumenta a confiabilidade dos estudos de casos (KUWABARA, 2003). 

Pode-se entender, assim, que um protocolo serve como um direcionador, um guia ou 

até mesmo um mapa para referência do pesquisador, mostra o caminho a ser percorrido 

evitando possíveis perdas no percurso, a fim de se alcançar objetivo determinado. Dessa 

forma, foi elaborado um protocolo com as etapas gerais da pesquisa, conforme o Quadro 12. 
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Quadro 11 - Mapeamento das Fontes Utilizadas 

Etapas Ação de Coleta 

1) Planejamento  
 Elaborar o protocolo de atividades 

 Elaborar o protocolo dos instrumentos de coleta de dados 

2) Diagnóstico 

Organizacional 

 Coleta de dados documentais 

 Caracterizar negócio, empresa e mercado 

 Definir dados a serem coletados 

3) Coleta de dados da 

pesquisa 

 Coleta de dados documentais 

 Coleta de dados em registros e arquivos 

 Realizar entrevistas 

 Fazer observações diretas e participantes 

 Coletar dados de arquivos físicos 

 Fazer anotações a partir de todas as coletas, revisitar alguma etapa, se 

necessário, e fazer observações 

4) Análise dos dados 

 Organizar os dados coletados 

 Separar dados por relevância  

 Situar a análise dos resultados 

 Comparar a situação atual com os resultados obtidos 

 Determinar as causas de possíveis ajustes existentes 

5) Conclusão 

 Apresentar contribuições práticas e teóricas 

 Apresentar limitações da pesquisa 

 Propor ideias para pesquisas futuras 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No Quadro 13, será apresentado o protocolo de instrumento de dados. Nele são 

detalhados as fontes de informação e os meios utilizados, para atendimento dos objetivos 

propostos nesta pesquisa. 
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Quadro 12 - Protocolo de Instrumentos de Coleta de Dados 

Nº Instrumento Objetivo Fontes 

1 Pesquisa documental 

a) Caracterizar a empresa, 

concorrentes, mercado e processo 

de FP 

Documentos da Empresa 

2 
Pesquisa em registro e 

arquivos 

a) Entender as regras e atual 

ferramenta de FP 

Sistema Legado de Gestão de 

Frota, Planilhas eletrônicas 

3 
Entrevistas não 

estruturadas 

a) Entender premissas e regras da 

época da criação da ferramenta 

b) Mapear gargalo e demandas 

reprimidas 

Funcionários da empresa 

4 Observações diretas 

a) Entender o funcionamento das 

atividades de FP 

b) Mapear responsabilidades e poder 

de decisão 

Funcionários da empresa 

5 Observações participantes 

a) Lidar com a manutenção da 

ferramenta existente 

b) Identificar problemas de execução 

da ferramenta 

c) Mapear necessidade de melhorias 

Ferramenta atual e funcionários 

da empresa 

6 
Pesquisa em artefatos 

físicos 

a) Leitura conceitual e funcional da 

ferramenta 
Ferramenta atual 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

3.7. Análise dos Dados 

 

Para uma correta análise de dados, de forma a garantir a maior qualidade e garantia 

dos resultados da pesquisa, foram utilizadas as técnicas do conteúdo documental. 

  

Bardin (1977) define análise de conteúdo como: 

“Conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (BARDIN, 

1977, p.42). 

 

O autor reconhece, ainda, três etapas básicas no trabalho com análise de conteúdo: 

 

a. Pré-análise. Caracteriza-se pelo ordenamento do material por meio de coleta 

documental, formulação de hipóteses e objetivos, e da definição de indicadores 

que fundamentam a interpretação final. 
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b. Exploração de material: Tem como objetivo facilitar as operações de 

codificação, classificação e categorização. Também apresenta sua importância 

em função da necessidade de busca de sínteses convergentes ou divergentes de 

ideias, conceitos e opiniões, visando obter uma tabela-mestre de referência 

acerca do assunto. 

c. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Os resultados devem ser 

trabalhados de forma a serem significativos e válidos. Com a utilização de 

operações estatísticas simplificadas ou complexas, são submetidos a provas e a 

testes de validação para assegurar maior rigor. A partir de então, tem-se a 

possibilidade de propor inferências e interpretar os propósitos dos objetivos e 

outras descobertas advindas, assim como a possibilidade de realizar 

confrontações que desencadeiam novas análises sob a ótica das dimensões 

teóricas. 

 

Diante do exposto, para efetuar uma correta modelagem do caso estudado, foram 

percorridos passos de análise de dados e interpretação de resultados a fim de se alcançar o 

objetivo proposto. A seguir, apresenta-se um resumo das etapas de análises de dados que são 

desenvolvidas detalhadamente na Seção 5. 

As características da organização e processo de EC e FP da ELV referente ao SSD 

existente foram estabelecidas a partir de análise documental. Na sequência, detectamos as 

informações dos gestores para tomada de decisões acerca da FP, e a importância percebida da 

agilidade em se conceber o preço para finalização da proposta de negócios, visando avançar 

na etapa de negociação, o que foi possível após análise dos registros e da observação direta. 

No próximo estágio, foram analisados os dados obtidos da ferramenta atual de FP, 

descrevendo suas limitações e falhas. Tornou-se importante a percepção da necessidade de 

profissionais especializados fazerem ajustes manuais no preço gerado pela ferramenta, 

tomando como base sua experiência e conhecimento tácito. Essa etapa foi subsidiada pelas 

observações direta e participante e por entrevistas não estruturadas. 

Foram detectadas deficiências informacionais decorrentes da ferramenta antiga. O que 

se percebeu foi um impacto negativo relativo aos prazos de respostas aos clientes, agravado 

pela falta de conhecimento, experiência e decisão, por parte dos analistas que demonstraram, 

ainda, um pouco de insegurança. 

Após conhecimento e mapeamento de problemas decorrentes das etapas anteriores de 

análise de dados, percebeu-se que a ELV demandava uma completa revisão nos métodos de 
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EC e FP. Para tanto, foi desenvolvido um protótipo, a partir de um estudo independente. 

Assim, foi apresentado o protótipo do novo SSD e descrito seu funcionamento. Usou-se, 

nesse momento, a observação participante e a pesquisa documental. 

Desenvolveu-se uma bateria de testes acerca de propostas de negócios entre o método 

anterior e o novo de FP. Novamente foram coletados dados relevantes, que possibilitaram ter 

um resultado satisfatório sobre o novo SSD para FP. 

 

 

3.7.1. Especificação do SSD 

 

Uma especificação de um SI pode ser entendida como um documento escrito, um 

modelo gráfico, um modelo matemático formal, uma coleção de cenários de uso, um protótipo 

ou qualquer combinação desses elementos (PRESSMAN, 2006). O autor ainda descreve que, 

preferencialmente, para sistemas grandes, um documento escrito é essencial. A combinação 

de descrições em linguagem natural e modelos gráficos pode ser a melhor abordagem. Já para 

SI menores, os casos de usos são perfeitamente adequados à realidade, dado o conhecimento 

de seu ambiente técnico. 

Segundo Fernandes (2005), uma das principais etapas de um projeto de 

desenvolvimento de SI é a especificação de requisitos, que podem ser entendidos como uma 

condição demandada por um usuário de SI para resolver ou atingir certo objetivo. O autor 

ainda descreve que os principais requisitos podem ser classificados em: (a) requisitos 

funcionais – podem ser interpretados como aqueles capazes de representar o comportamento 

de um SI; (b) requisitos não funcionais – são aqueles que expressam como deve ser feito o SI. 

Em geral, pode-se relacionar esses requisitos não funcionais com padrões de qualidade como 

confiabilidade, performance e robustez; (c) requisitos operacionais – especificação de 

características relacionadas com o processamento de software (e.g., volume, frequência, 

disponibilidade, performance, localização física); (d) requisitos de contingência – tarefas 

alternativas para o caso de não funcionamento ou indisponibilidade eventual do software; e 

(e) requisitos técnicos – premissas e restrições quanto a arquitetura tecnológica, padrões, 

comunicação, ferramentas e linguagens. 

A ideia centrada nesta pesquisa tange a capacidade de se fazer jus à flexibilização 

proporcionada por um projeto de  prototipação de um SI. Este ganho é percebido pela ELV, 

devido a capacidade de se criar, testar e evoluir o sistema de forma continua. O processo de 
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pesquisa também fica enriquecido, pelo acesso a todo o processo de construção de forma 

interativa. Dessa forma, num primeiro momento, elaborou-se um esboço dos requisitos 

funcionais e não funcionais do SSD, mas de forma preliminar e incorporado diretamente no 

protótipo. Assim, sugeriu-se que o próprio protótipo fosse visto como especificação do SSD. 

Inicialmente, elaboraram-se alguns protótipos descartáveis, que apresentavam, como resultado 

final, um SI executável e sua especificação. Então, sua especificação funcional era analisada, 

em conjunto, com o grupo EXEC-I, e os requisitos não funcionais com o grupo PRE-I. Essas 

iterações ocorreram até que se ganhou estabilidade e confiabilidade no protótipo. Nesse 

ponto, todos os requisitos mínimos foram previamente aprovados pelos grupos envolvidos e 

principalmente pelo pesquisador. Assim, o protótipo transformou-se em um SI funcional, 

capaz de ser operado pelos usuários, mas que ainda não atendia a todos os requisitos em sua 

plenitude. 

A próxima etapa foi converter esse protótipo e as especificações em uma linha base. 

Dessa forma, foi tratado como uma versão base, no qual se fazia todo o gerenciamento de 

configurações acerca de seu versionamento, transformando-se, assim, em uma prototipação 

evolucionária, deixando de ser descartável. O SSD era testado por seus usuários, que nele 

reconheciam novos requisitos funcionais e não funcionais, que eram agregados à versão 

corrente, gerando um novo código da versão evoluída. Essa nova versão, mais uma vez, era 

analisada, em conjunto, pelo pesquisador e pelos grupos EXEC-I e PRE-I. 

Por fim, foi entregue um protótipo final, no qual estavam incorporados todos os 

requisitos funcionais e não funcionais do SSD, servindo como documentação de especificação 

e, principalmente, como referência ao desenvolvimento do sistema em uma plataforma mais 

robusta. Nesse processo de redesenvolvimento, é importante, além de se adquirir robustez da 

plataforma tecnológica, evoluir os artefatos de especificação, o que deverá acontecer 

naturalmente, por meio da utilização da metodologia Unified Modeling Language (UML). 

Especificamente, por meio do artefato de Caso de Uso que, segundo Pressman (2006, p. 129), 

pode ser entendido como “uma história estilizada sobre como um usuário final (alguém 

desempenhando um entre vários papéis possíveis) interage com o sistema sob um conjunto 

específico de circunstâncias”. 
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3.7.2.  Prototipação do SSD 

 

Um protótipo deve ser entendido como um primeiro SI, e seu descarte é recomendável 

no futuro (PRESSMAN, 2006). Esse protótipo já dá, ao usuário, a possibilidade de testar o SI 

real, permitindo o desenvolvimento, na sequência, de um SI definitivo, contendo todas as 

funcionalidades esperadas. Numa perspectiva mais objetiva, a pesquisa (Cornachione (1999) 

descreve que, para o desenvolvimento de um SI para gestão econômica, é importante que o 

projeto tenha as seguintes fases: (1) diagnóstico; (2) desenvolvimento do modelo conceitual; 

(3) desenvolvimento do modelo lógico; (4) desenvolvimento do modelo físico; (5) 

prototipação; (6) desenvolvimento do aplicativo; (7) desenvolvimento de interfaces 

integradoras; (8) testes e validação final; (9) documentação; (10) treinamento e capacitação; 

(11) instalação em ambiente de produção; e (12) manutenção. 

A fase de diagnóstico é de suma importância para o mapeamento do modelo de gestão 

e da realidade física das operações da organização. As três próximas etapas, nas quais se 

apresentam o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, devem levar em 

consideração o que foi levantado na etapa de diagnóstico e se referem a abordagens da área de 

SI. O modelo conceitual deve conter a solução esperada para o problema diagnosticado. O 

modelo lógico é gerado a partir do conceitual, por meio de levantamento de restrições de 

ordens técnica, operacional e temporal. Já o modelo físico tem o objetivo de identificar e 

especificar os componentes da solução com o maior nível de detalhe possível. A prototipação 

pode ser identificada como a materialização da solução em termos de hardware e software, 

telecomunicações e banco de dados. No mais, é certo que essa materialização é um rascunho 

inicial do que será o SI definitivo. A etapa de desenvolvimento de interfaces integradoras visa 

viabilizar canais de comunicações para a maior fluidez dos dados e informações. Na 

sequência, apresentam-se as etapas de testes e validação final das funcionalidades, a 

documentação do SI, treinamento e capacitação, que visam o entendimento geral para melhor 

utilização do SI e, por fim, seu ciclo de manutenção, para efetuar correções e evoluções 

(CORNACHIONE, 1999). 

O maior benefício da prototipação é o fato de não se esperar um conhecimento total e 

completo dos objetivos envolvidos. No caso desta pesquisa, refere-se ao processo de EC e FP. 

Desta forma, entende-se que o processo de prototipação facilita a busca e especificação do 

conhecimento dos especialistas para ser representado pelo SSD para FP do que os processos 

tradicionais de desenvolvimento de sistemas (i.d., modelo cascata, modelo incremental, 
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modelo de desenvolvimento rápido de aplicação e modelo espiral). Isso só foi possível pelo 

fato de se contar com o aprendizado e esclarecimento mútuo ao longo da implementação do 

SSD. O contexto de baixo conhecimento desenvolvido na ELV, alto índice de falhas na 

ferramenta atual e nível de complexidade envolvido foram outros fatores determinantes para 

optar por um protótipo para implementar o SSD. 

O protótipo foi desenvolvido utilizando uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 

2007. Dessa forma, foi possível reutilizar e aproveitar todas as funcionalidades matemáticas e 

financeiras disponíveis nessa ferramenta para a estruturação do SSD. Recursos adicionais, 

como habilitação das fórmulas iterativas para modelagem do fluxo de caixa e utilização 

linguagem Visual Basic for Applications (VBA) para modelagem lógica do Markup, foram 

utilizados. Permitindo, dessa forma, a utilização plena para melhor acomodação do SSD 

dentro da planilha eletrônica do Microsoft Excel 2007. O banco de dados, por sua vez, foi 

formado com as próprias tabelas de repositório de dados disponíveis na planilha eletrônica 

desenvolvida. 

 

 

3.8. Categorias de Análise 

 

Foram criadas categorias de análise, pelo pesquisador, de acordo com os princípios 

descritos por Bardin (1977). Com base na análise de conteúdos, a interpretação e a utilização 

dos dados coletados foram enquadradas nas respectivas categorias de análise para se ganhar 

uniformidade de conceitos e entendimento acerca dos assuntos abordados na presente 

pesquisa. Foram criadas seis dimensões de dados para a presente pesquisa, que é composta 

por categoria de análise e variáveis que são utilizadas como referência na análise. 

Dessa forma, foram criadas as seguintes categorias de análise para a dimensão negócio 

de terceirização de frota (cf. Quadro 14): (a) características do mercado – versa sobre 

variáveis que envolvem informações pertinentes para delinear o mercado de locação no 

Brasil; (b) tipos de negócios – descreve as variáveis vinculadas aos segmentos de negócios 

existentes no mercado de locação e quais são suas particularidades; e (c) características da 

empresa – descreve quais as possíveis variáveis sobre as particularidades encontradas na 

empresa de locação pesquisada. 
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Quadro 13 - Dimensão Negócio Terceirização Frota 

Categoria de Análise Variáveis 

Características do mercado 

- Funcionamento do mercado brasileiro de locação; 

- Características peculiares do mercado e do negócio de locação; 

- Resultados históricos e expectativas; 

- Principais demandas e expectativas das empresas de locação de 

veículos. 

Tipos de negócios 
- Particularidades e características do segmento terceirização de frota; 

- Particularidades e características do segmento rent-a-car. 

Características da empresa 

- Estrutura atual da empresa; 

- Forma de atuação e de posicionamento perante os clientes; 

- Posicionamento no mercado de locação; 

- Participação no mercado; 

- Visão e objetivos perseguidos para crescimento e consolidação no 

mercado. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para a dimensão Processo de vendas (cf. Quadro 15), criaram-se as seguintes 

categorias de análise: (a) percepção do cliente – descreve as variáveis sobre comportamento e 

as necessidades dos clientes das locadoras de veículos; (b) benefícios de locação – variáveis 

que determinam os benefícios trazidos pela locação de veículos, tanto na esfera operacional 

quanto na financeira; e (c) processo de atendimento – quais são as principais variáveis 

envolvidas nas etapas do processo de negociação comercial. 

 

Quadro 14 - Dimensão Processo de Venda 

Categorias de Análise Variáveis 

Percepção do cliente 
- Percepção atual dos clientes de locação de veículos; 

- Comportamento e necessidades dos clientes de locação de veículos. 

Benefícios de locação 
- Benefícios financeiros de locação; 

- Benefícios operacionais de locação; 

Processo de atendimento 

- Abordagem e processo de negociação comercial; 

- Relação e expectativa do cliente quanto ao processo de formação de 

preço. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Na dimensão custos, encontram-se três categorias de análise (cf. Quadro 16): (a) 

custos – tecem-se as variáveis que demonstram as tipologias de custos envolvidas na 

formação de preços; (b) despesas – variáveis utilizadas para analisar conceitos acerca de 

despesas administrativas encontradas no processo de formação de preços; e (c) métodos de 

estimação de custos – referem-se às variáveis vinculadas aos métodos de estimação de custos 

utilizados na formação de preços, bem com os custos passados. 
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Quadro 15 – Estimação de Custos 

Categorias de Análise Variáveis 

Custos 

- Custos fixos de locação; 

- Custos variáveis de locação; 

- Custos históricos; 

- Itens de custo de frota. 

Despesas 
- Despesas administrativas; 

- Itens das despesas administrativas. 

Métodos de estimação de custos 

- Métodos centralizados de estimação de custos; 

- Métodos descentralizados de estimação de custos; 

- Entendimento sobre custos históricos, necessidade dos clientes e 

comportamento do mercado; 

- Métodos adotados para estimar custo de frota. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Utilizam-se duas categorias na dimensão formação de preço (cf. Quadro 17): (a) 

características da formação de preço – em que se referenciam as variáveis de processo da 

formação de preço, além das características e fluxos sobre o processo de formação de preços; 

e (b) métodos de formação de preço – variáveis utilizadas para descrever processo de 

formação de preço de locação, itens da estrutura de custos e confiança no método atual de 

formação de preço. 

 

Quadro 16 – Formação de Preço 

Categorias de Análise Variáveis 

Características da formação de 

preços 

- Processo de formação de preço; 

- Fluxos e principais atividades da formação de preço; 

- Características específicas do processo de formação de preço. 

Métodos de formação de preço 

- Formação de preço baseada nos custos de locação; 

- Itens que compõem a estrutura de preço; 

- Confiança do método de formação de preço vigente. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A dimensão ferramenta de formação de preço é composta por quatro categorias de 

análise (cf. Quadro 18): (a) funcionamento da ferramenta – variáveis de análise acerca dos 

recursos tecnológicos aplicados a ferramenta de formação de preços; (b) indicadores de 

desempenho – para análise das variáveis sobre os indicadores relevantes para a tomada de 

decisão em formação de preços; (c) relatórios gerenciais – variáveis que permitiram analisar 

os principais relatórios gerenciais para o processo de formação de preço; e (d) integração de 

informações – variáveis utilizadas para entender o processo de integração entre os SI 

disponíveis na ELV. 
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Quadro 17 – Ferramenta de Formação de Preço 

Categorias de Análise Variáveis 

Funcionamento da ferramenta 

- Recursos tecnológicos aplicados a ferramenta de formação de 

preços; 

- Entradas e saídas informacionais envolvidas no processo 

sistematizado de formação de preços. 

Indicadores de desempenho - Indicadores importantes para a decisão sobre formação de preços. 

Relatórios Gerenciais 

- Relatório de fluxo de caixa para acompanhamento do resultado da 

formação de preço; 

- Principais gráficos sobre os resultados alcançados. 

Integração de informações - Necessidade de integração com os sistemas legados. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir da criação das variáveis de análise, foi possível determinar uma lista com os 

principais conceitos utilizados na pesquisa. Trata-se de um detalhamento dessas variáveis 

encontradas, definidas por relevantes autores de cada área do conhecimento: (i) contabilidade 

gerencial; (ii) sistemas de informações; e (iii) planejamento financeiro. É importante salientar 

que toda a pesquisa respeitou os conceitos aqui definidos, para que se conseguisse um melhor 

feito metodológico. 

 

 Despesas – bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção 

de receitas (JIAMBALVO, 2009); 

 Gasto – compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por 

entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro) 

(JIAMBALVO, 2009); 

 Desembolso – pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço 

(JIAMBALVO, 2009); 

 Investimento – gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuros períodos (JIAMBALVO, 2009); 

 Perda – bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária 

(JIAMBALVO, 2009); 

 Despesas fixas – são as despesas que ficam estabilizadas ou fixas dentro de 

certos limites de oscilação da atividade a que se referem (JIAMBALVO, 

2009); 
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 Despesas variáveis – são as despesas que variam de acordo com o aumento ou 

diminuição da produção. Essa variação pode ocorrer, ou não, na mesma 

intensidade, mas ocorre no mesmo sentido (JIAMBALVO, 2009); 

 Custos – gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 

ou serviços (JIAMBALVO, 2009); 

 Custos fixos – são custos que ficam estabilizados ou fixos dentro de certos 

limites de oscilação da atividade a que se referem (JIAMBALVO, 2009); 

 Custos variáveis – são os custos que variam de acordo com o aumento ou 

diminuição da produção. Essa variação pode ocorrer, ou não, na mesma 

intensidade, mas ocorre no mesmo sentindo (JIAMBALVO, 2009); 

 Custos diretos – são os custos apropriados diretamente aos produtos ou 

serviços, desde que exista uma medida de consumo (JIAMBALVO, 2009); 

 Custos indiretos – são os custos que não apresentam uma medida objetiva a 

qualquer tentativa de alocação, sendo necessário fazê-lo, muitas vezes, de 

maneira estimada (JIAMBALVO, 2009); 

 Markup – margem de lucro que deve ser estimada para cobrir todos os gastos 

extras aos custos e também a remuneração desejada pelos acionistas 

(WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 Valor presente líquido (VPL) – significa o quanto vai sobrar líquido para uma a 

empresa, em valor presente, após o capital investido ter sido remunerado e 

devolvido (CAMPOS, 2008); 

 Payback – determina o tempo necessário para reaver o capital desembolsado 

para realizar o investimento (CAMPOS, 2008); 

 Taxa interna de retorno (TIR) – é a rentabilidade em termos percentuais do 

investimento realizado (CAMPOS, 2008); 

 Return on investment (ROI) – demonstra a efetividade com que se utilizam os 

ativos investidos em desníveis (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008); 

 Return on invested capital (ROIC) – indicador para avaliar a eficiência de uma 

empresa em alocar capital sob seu controle e ter capacidade de gerar retorno 

sobre ele (KOLLER; GOEDHART; WESSELS, 2010); 

 Return on equity (ROE) – é definido pelo quociente entre o lucro líquido 

(depois de juros e impostos) e o patrimônio médio dos acionistas ordinários 

(ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011); 
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 Yield – significa a margem calculada por meio da divisão da receita pelo 

investimento líquido (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008); 

 Fluxo de caixa – reporta as entradas e saídas do caixa, bem como a mudança 

líquida do caixa resultante dos itens operacional, investimento e de 

financiamento (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008); 

 Fluxo de caixa operacional – inclui os efeitos no caixa provenientes das 

transações que geram receitas e despesas vinculadas à operação. A soma de 

todas as transações gera o fluxo de caixa líquido (WEYGANDT; KIMMEL; 

KIESO, 2008); 

 Fluxo de caixa de investimento – inclui aquisição e venda de investimentos em 

bens imobilizados como terreno, propriedades e equipamentos (WEYGANDT; 

KIMMEL; KIESO, 2008); 

 Fluxo de caixa de financiamento – inclui a obtenção de financiamento bancário 

e pagamento de juros, bem como obtenção de financiamento por meio de 

acionistas e o pagamento de dividendos (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 

2008); 

 Fluxo de caixa livre – é o resultado líquido entre os itens operacional e de 

investimento do fluxo de caixa (WEYGANDT; KIMMEL; KIESO, 2008). 

 

 

3.9. Delimitação da Pesquisa 

 

O presente trabalho de pesquisa encontra-se delimitado na questão estrutural do SSD. 

Por tratar-se de um protótipo, ainda não foi validado como um SI corporativo na ELV. A 

plataforma em que foi desenvolvido, Microsoft Excel, tem inúmeros benefícios, entre eles o 

custo de investimento. Entretanto, apresenta uma série de limitações quanto ao 

compartilhamento e à consolidação das informações das FP que não foram tratadas na 

pesquisa. 

A evolução da Gestão de Custos (GC) na ELV também está em reavaliação. O que, 

certamente, irá refinar a EC. Mas, como é um processo longo, optou-se por dar continuidade 

ao protótipo do SSD. Quando a GC for concluída e a EC for revalidada, o protótipo de SSD 

estará apto a receber as novas informações. As simulações serão feitas com a EC, não 

penalizando o trabalho, mas sabendo-se que pode ser melhorado. 
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3.10.  Conclusão 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia científica utilizada no presente trabalho 

de pesquisa, delineamos a pesquisa, explanamos os motivos da escolha da empresa e 

definimos a unidade de análise, os métodos de tratamento dos dados e o desenvolvimento do 

protocolo de estudo e análise.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Mercado da Empresa de Locação de Veículos 

 

Segundo a ABLA (2012), hoje se vivencia um momento diferenciado do mercado 

interno. Junto com a evolução da escolaridade dos brasileiros, veio uma mudança de 

comportamento. Antes, abria-se uma empresa por falta de opção profissional, mas, com a 

nova realidade, abre-se pela vontade de empreender. Essa mudança acarretou o surgimento de 

uma enorme quantidade de empresas no setor de locação de veículos e em outros segmentos 

da economia. A falsa percepção sobre crédito abundante e barato para veículos serviu como 

uma mola propulsora para inúmeras startups no segmento (ABLA, 2012). Entretanto, essa 

percepção foi passageira. Segundo Cintra e Farhi (2008), “a crise financeira iniciada nos 

Estados Unidos, em meados de 2007, em decorrência da inadimplência e da desvalorização 

dos imóveis e dos ativos financeiros [...]” demonstrou fragilidade na arquitetura financeira 

mundial, transformando uma crise clássica de crédito em uma crise financeira e bancária de 

grandes proporções internacionais. Essa crise provocou inúmeras dificuldades de crédito e 

consequentes problemas para o setor de terceirização de frotas: dado a sua alta demanda por 

crédito, fica evidenciado o seu elevado nível de exposição ao mercado bancário. 

O mercado brasileiro é fragmentado, registrando um total de 2.083 locadoras (ABLA, 

2012). Ainda segundo a associação, trata-se de um mercado bastante regionalizado e forte. 

Apesar de haver oportunidades de consolidação por meio de compras e aquisições das 

pequenas locadoras, a associação não acredita que essa solução se aplicará no segmento num 

curto prazo. Outra consequência da extrema fragmentação do mercado é a concorrência que, 

por sua vez, lança um desafio estratégico: a competição pelo preço. Diante da grande pressão 

do mercado, o resultado acaba sendo certa estabilidade e até o tabelamento dos preços. Isso 

dificulta o posicionamento ativo sobre os preços, obrigando a empresa a trabalhar para 

garantir a margem de lucro por meio da EC. 

A ABLA (2012, p.8) descreve que “as locadoras regionais crescem, em média, o 

dobro daquelas dos grandes centros, tanto em frota quanto em clientes e faturamento, devido à 

popularização da atividade”. Esse fenômeno ajudou a impulsionar o forte crescimento de 

faturamento apresentado pelo setor nos últimos anos: de 11,30%, em termos nominais, entre 

os anos de 2004 e 2011, e de 5,44%, em termos reais, no mesmo período (ABLA, 2012). A 
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frota do setor apresenta taxas crescentes e constantes: cresceu, em média, 11,83%, ao ano, 

entre 2004 e 2011 (ABLA, 2012). Naturalmente, com o crescimento da frota, apresenta-se o 

crescimento da prestação de serviço, consequentemente incorrendo em maiores custos e 

investimentos. SOUZA et al. (2011) constata que os custos inerentes às atividades de locação 

crescem, em média, mais do que o reajuste tarifário previsto por contrato, devido a 

dificuldade de repasse de custos ao cliente, o que torna evidente a preocupação em relação aos 

processos de EC e FP. A segunda constatação desse autor está pautada no alto nível de 

endividamento das ELV, apresentando diversificações em relação as fontes de 

financiamentos. Os financiamentos geram despesas financeiras que, obrigatoriamente, devem 

ser previstas e tratadas nos processos de EC e FP para ELV.  

O setor está exposto a outros eventos que influenciam o negócio de locação. A política 

do governo brasileiro de reduzir, temporariamente, de tempos em tempos, o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) se reflete diretamente nas locadoras. A ABLA (2012) destaca 

que esse benefício, concedido às montadoras, prejudica as locadoras, que respondem, juntas, 

por cerca de 9% das vendas de veículos no país. A Associação descreve que “essa medida tem 

impacto tanto no patrimônio das empresas – em decorrência da queda do valor da frota – 

quanto nos resultados obtidos na venda de seminovos, que devem acompanhar a redução de 

preços dos automóveis novos”.  

O negócio foco da ELV estudada é prospectar grandes clientes capazes de alugar mais 

de 50 veículos e que não tenham frotas terceirizadas. Minimizando assim, o efeito da 

competitividade entre os concorrentes e possibilita a maximização do preço. A atividade dos 

clientes influencia na EC e na FP pela forma de utilização dos veículos. Por exemplo, os 

carros que trabalham em minas ou que tenham necessidade de utilização constante em vias de 

cascalho apresentam custo de manutenção e preço de venda diferenciados da utilização 

normal. Os contratos giram em torno de um prazo médio de 24 meses. O contrato mínimo é 

de 12 meses e somente em casos especiais abre-se precedente para contratos superiores a 36 

meses, porque se faz necessária a venda do veículo, servindo de medida para minimizar o 

valor depreciado do bem. Por fim, o processo de negociação dura em torno de dois meses, 

mas o cliente demanda o preço com extrema agilidade para atendimento de suas expectativas. 

A estrutura acionária dessa ELV, em 31/12/2011, mostra uma participação direta em 

duas outras empresas do mesmo segmento, com um percentual de 99,9% para os dois casos, 

os quais se denomina, para efeito de estudo, como ELV Controlada I e ELV Controlada II. A 

ELV Controlada I tem um relacionamento direto com a controladora, que se denomina ELV, 

sendo sua precursora e estando totalmente envolvida operacionalmente, já que nela se 
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hospedam, ainda, grandes contratos de locação, principalmente com órgão públicos. Já a ELV 

Controlada II não tem nenhuma relação operacional com a Controladora. 

Apresentando-se as oportunidades e ameaças inerentes ao negócio, qualquer ELV, seja 

focada no varejo ou na terceirização de frota, precisa ter corretas EC e FP, a fim aproveitar 

todas as oportunidades e se proteger dos riscos (MOURA JÚNIOR e ORSSATTO, 1997). Ao 

mesmo tempo em que se constata uma grande concorrência, somente poucas ELV estão 

efetivamente preparadas e capacitadas para trabalhar com processos eficazes de EC e FP. 

 

 

4.2.  Descrição dos Processos de EC e FP em ELV 

 

A definição da estrutura de custos e despesas é determinante para os processos de EC 

e FP para qualquer segmento de negócios. O objetivo de uma estrutura de custos e despesas é 

determinar e classificar gerencialmente os principais itens de custos e despesas envolvidos no 

negócio. Dessa forma, por meio dessa abordagem, abrem-se algumas possibilidades para a 

ELV que a utiliza como: (a) capacidade de criar grupos de contas gerenciais; (b) nomear os 

grupos de acordo com os itens de custos e despesas que o compõem; (c) priorizar itens para 

análise e acompanhamento do negócio; (d) estimar custos de forma objetiva; e (e) formar 

preços. Cabe destacar que, ao se adotar uma estrutura de custos para EC e FP, ela deverá ser 

perseguida em todos os controles e processos, para que se possibilite a comparabilidade entre 

os componentes históricos, estimados, orçados, precificados e realizados. 

A definição de uma correta estrutura de custos e despesas se faz necessária visando 

potencializar as ferramentas gerenciais e de controle. Tal fato colabora para melhores controle 

e análise de causa-efeito sobre a rentabilidade dos contratos de locação, assim como a 

rentabilidade por veículo. Dessa forma, espera-se que a alocação de esforço sobre esse 

processo e definição da estrutura apresente desdobramentos, como: (a) maior detalhamento 

dos itens de custos e despesas; (b) maior dependência sobre a correta contabilização dos fatos 

contábeis; e (c) maior complexidade de gestão.  

Facilmente pode-se determinar uma estrutura de custos padronizada conforme o 

Quadro 19. Entende-se que uma estrutura padrão deverá ser adaptada conforme necessidade 

específica da ELV. Onde todas as particularidades dos itens de custos e despesas devem ser 

incorporadas, assim como os objetivos gerenciais por trás de sua utilização. Por conseguinte, 

a estrutura de custos utilizada pela ELV pesquisada pode ser demonstrada no Quadro 20. 
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Quadro 18 - Estrutura de Custos e Despesas Padronizada 

Estrutura de 

Custos e 

Despesas 

Custos 

Diretos 

Matéria-prima 

Mão-de-obra direta 

Material de embalagem 

Indiretos 

Mão-de-obra indireta 

Energia Elétrica 

Manutenção e reparos 

Logística de transporte 

Depreciações 

Aluguéis 

Despesas 

Administrativas 

Salários e encargos sociais 

Honorários da diretoria 

Material de expediente 

Energia elétrica 

Telefonia 

Comerciais 

Salários e encargos sociais 

Comissões sobre vendas 

Viagens e estadias 

Propaganda e publicidade 

Tributárias 
Impostos e taxas 

Impostos territoriais 

Financeiras 

Despesas bancárias 

Juros e encargos financeiros 

Descontos concedidos 

Impostos 
Impostos Indiretos 

ICMS (ou ISS) 

PIS / COFINS 

Impostos Diretos IRPJ / CSLL 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Quadro 19 - Estrutura de Custos e Despesas da ELV 

Impostos Indiretos 

PIS/COFINS 

Custo de Locação 

Seguro 

Veículo Reserva 

Manutenção 

Desmobilização 

IPVA 

Taxa Emplacamento 

Taxa Anual 

Frete 

Acessórios 

Depreciação 

Despesas Administrativas 

Despesas de Pessoal 

Despesas de Vendas 

Despesas Gerais 

Despesas Financeiras 

Impostos Diretos 

IRPJ/CSLL 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O primeiro grupo da estrutura de custos e despesas da ELV é composto pelos impostos 

indiretos, referentes à tributação de PIS e COFINS sobre a receita de locação. No segundo 

grupo demonstra-se o custo de locação. Todos os itens são variáveis em relação ao serviço de 

locação prestado: dessa forma, quanto maior o número de frota alugada, maior a incidência de 

custos de locação na ELV pesquisada.  

A definição de custos pela ELV passou por um processo de reavaliação, mas ainda não 

apresenta uma estrutura ideal. Os custos são classificados a partir dos centros de custos e não 

de sua originação: somente é considerado custo o que tem ligação direta com a frota. Dessa 

forma, percebe-se, por exemplo, que o custo de pessoal ou mão-de-obra vinculado a um 

centro de preparação que existe para dar apoio à frota terceirizada é classificado como 

despesa. Os custos são somente aqueles diretos da frota, que um carro gera no decorrer da sua 

implantação, utilização e desmobilização. Cabe um destaque especial à depreciação de 

veículos, que poderia ser classificada como um custo direto ao negócio de locação, dado que 

aumenta à medida que cresce a frota disponível. Entretanto, ela é apresentada em uma linha 

em separado. 

Um ponto de partida para a minimização desse impacto foi o início do 

desenvolvimento do método de custeio por atividades, que visa trabalhar com o 

direcionamento de recursos para as atividades e daí direcionar os custos até aos objetos de 

custos. As atividades utilizadas no projeto foram mapeadas a partir da padronização dos 

processos feitos pela ELV. Como maior desafio para o projeto, destaca-se a desestruturação 

informacional ainda vivida pela ELV. Como principal beneficio ter-se-ia a correta separação 

entre custos e despesas, o que tornaria mais reais todos os processos subsequentes, como EC e 

FP. Recomenda-se a adoção do método ABC para ELV, devido à sua adequação a empresas 

de serviços e pelo fato de a ELV possuir uma série de atividades estratégicas que precisam ser 

geridas com o objetivo de controlar sua estrutura de custos e maximizar a rentabilidade dos 

contratos de locação.   

As informações históricas e atuais utilizadas na estrutura de custos e despesas não são 

totalmente confiáveis. Haja vista que o Sistema Legado de Gestão de Frota (SLGF) apresenta 

inúmeras falhas, decorrentes da falta de planejamento e de desenvolvimento. Essas falhas 

estão relacionadas principalmente com as entradas de dados. Dessa forma, quando se registra 

uma nota de algum gasto, o SLGF deveria contabilizar o gasto por competência e iniciar 

simultaneamente o registro financeiro. Entretanto, o que ocorre é um cuidado especial 

somente com o movimento financeiro, ficando o registro dos gastos como problema de 
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contabilização. O principal impacto está em não reconhecer o gasto como custo por 

competência, ficando como regime de caixa. 

Apresenta-se outra grande situação adversa, relacionada com a integração entre o 

SLGF e o SAP, dada a incompatibilidade entre a natureza do gasto, ou plano de contas de 

gasto, entre o SI legado e o plano de contas do SAP. Perde-se, assim, a caracterização inicial 

do custo, ou seja, muitas vezes, se perde a classificação do custo por problemas apresentados 

na integração. Por último, mas não menos importante, a falta de padronização nos 

lançamentos dos gastos, deixando a sua classificação a cargo do usuário que está efetivando o 

lançamento. Ocorrem, assim, variações entre os custos, não pela geração do gasto, mas pelo 

erro no lançamento inicial. 

A partir do exposto, fica evidenciada a grande variedade de problemas relativos à 

obtenção de custos históricos dentro da ELV. As demonstrações financeiras (DF), como 

balanço, demonstração de resultados e balancetes, apresentam dados inconsistentes, já que, 

até o ano de 2011, a contabilidade estava sendo trabalhada em planilhas eletrônicas, pelo fato 

de haver falhas na integração entre o SLGF e o SAP.  

Por fim, uma informação adicional a esse processo de integração entre o SLGF e o 

SAP é um problema com as empresas. Isso porque a ELV é composta de duas locadoras, ou 

seja, devem existir dados transacionais para ambas as empresas. Contudo, o SLGF é 

monoempresa, sendo capaz de visualizar apenas uma empresa. Dessa forma, todos os códigos 

e toda a parte cadastrada são duplicados entre as empresas, porque o banco de dados é 

separado. Ainda assim, quando acontece o processo de integração, o SAP só é habilitado para 

uma empresa, que é a principal. Na segunda empresa, que está sendo descontinuada, a 

contabilidade é feita em um SI denominado Exactus. Portanto, sem qualquer integração de 

dados entre elas. As DF são separadas por SI e consolidadas manualmente. Como o SI 

Exactus trabalha somente de forma sintética, não se conseguem os custos relativos aos 

veículos vinculados a essa empresa. Ou seja, gerencialmente, é inviável consolidar os custos 

históricos da frota das duas empresas dentro de uma perspectiva contábil por competência. 

O processo de EC e FP inicia-se dentro de uma negociação comercial entre a ELV e 

seus clientes. Para um tipo de negócio como o da ELV, que pode ser definida como vendas 

corporativas ou vendas de atacado, a maneira mais eficaz de fazer a gestão desse ciclo de 

vendas é por meio do pipeline. Que pode ser entendido como uma ferramenta capaz de 

mapear e acompanhar as necessidades dos clientes em todo o processo de venda, cujo prazo 

médio de negociação é superior a uma semana. O período de negociação pode chegar a seis 

meses, em alguns casos, principalmente quando envolve uma frota de grande quantidade. 



82 

 

 

Fazer esse acompanhamento de perto é primordial, guardando todas as informações relevantes 

do processo para evitar possíveis falhas. 

A entrada dos dados no pipeline ocorre através da prospecção ativa e passiva. A 

primeira possibilidade é direcionada aos clientes que possuem características desejadas, 

como: capacidade de pagamento, segmento de atuação e histórico mercadológico. Cabe 

destacar que esse perfil de cliente está descrito em um dos objetivos estratégicos da ELV. A 

segunda possibilidade leva em conta a interação ELV/cliente. É quando o segundo procura o 

serviço no mercado e pede cotações. Somente o estímulo inicial difere para cada caso; após a 

inclusão no pipeline, a gestão deverá ser padronizada. 

A próxima etapa é planejar todo o ciclo de venda, a partir do pipeline que está 

sistematizado em um sistema de informação de Customer Relationship Management (CRM), 

denominado Sales Force, para que a relação ELV e cliente seja gerida de forma sistematizada, 

objetivando maior eficiência e qualidade. Após a inclusão no CRM, inicia-se um processo 

interativo de atendimento, no qual a FP tem um papel determinante. Conforme pode ser 

observado na Figura 16, essa interação começa a partir do pipeline, quando a área comercial 

inicia o relacionamento com o cliente e, principalmente, mapeia sua necessidade. Assim, o 

pedido recebe informações adicionais por parte da área de vendas e é transformado em 

proposta comercial. Essa nova proposta será classificada dentro de uma fila de prioridades e 

enviada para a Gestão Econômica (GE), que é o departamento responsável pela FP. A GE 

desenvolve a FP, marca a proposta comercial como precificada e a devolve para a área 

comercial que, comumente, irá agendar nova visita, para que possa apresentá-la ao cliente. 

Contudo, dependendo da Taxa Interna de Retorno (TIR) alcançada na FP, será necessário, 

para sua aprovação, percorrer todos os níveis da área comercial, podendo, até, chegar à 

presidência. Após aprovação, o próximo passo é entregar ao cliente. Que terá as opções de 

aceitar, pedir uma melhoria de preço ou até mesmo encerrar o ciclo de venda. Seja qual for a 

decisão do cliente nesse estágio, será iniciada uma nova interação, partindo do pipeline 

novamente. É importante destacar que todo o conhecimento adquirido na interação anterior 

deverá ser utilizado para aumentar as possibilidades de fechamento do negócio. 
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Figura 16 - Processo de Venda e FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Após o entendimento do macroprocesso de vendas, que conta com a participação da 

FP, é importante destacar o processo interno de EC e FP que subsidia o ciclo de vendas. 

Dessa forma, mesmo a ELV contando com uma área funcional dedicada à gestão econômica 

(GE), responsável por assuntos como orçamento, formação de preço, rentabilidade, 

informações gerenciais, ponto de equilíbrio, ela estima seus custos de forma descentralizada 

para fins de FP. Essa descentralização é vinculada ao controle orçamentário, por meio da 

utilização da matriz de responsabilidade. Cada gestor de departamento da ELV é responsável 

por um centro de custo e também por um conjunto de contas. Com isso, cada área determina e 

adota uma técnica de EC independente, de acordo com a experiência de cada um. Essas 

técnicas, geralmente, são artesanais e sem fundamentação: exemplos como a utilização de 

regime de caixa ainda fazem parte dessas técnicas. Alguns problemas são de cunho cultural, 

reflexo do baixo conhecimento técnico e acadêmico da ELV. Outro tipo de problema está 

relacionado com a baixa capacidade de integração entre o SLGF e o SAP. Assim, é possível 

obter informações sobre custos em duas fontes distintas e sem validação ou conciliação. 

Mesmo o SAP sendo o principal sistema financeiro e contábil, que é auditado, alguns usuários 

não confiam na sua utilização, por comodidade e praticidade. 

No geral, trata-se a EC como um processo falho, pois se mostra vinculada a interesses 

de cumprimento de metas orçamentárias e incentiva a estimação de um custo superior ao que 

será realizado. Como descrito anteriormente, o gestor responsável por um conjunto de contas 
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irá prever seu orçamento e estimar o custo. Ilustrando, temos um gestor que define o custo de 

manutenção médio por veículo. Como responsável, ele vai elaborar uma previsão pessimista 

acerca do orçamento e da estimação de custo, com o seguinte pensamento: “É preferível eu 

colocar uma previsão maior e conseguir realizar o custo menor”. Temos dois impactos 

desastrosos. No próprio orçamento, que será irreal, em todas as projeções de resultado, e na 

FP, que apresentará custos mais elevados, majorando o preço a ser apresentado ao cliente. 

Dessa forma, a ELV passa a ser menos competitiva.  

Ao término da estimação dos custos, as áreas responsáveis enviam, ao setor de FP, os 

parâmetros definidos para consolidação em uma tabela mestra. Essa atividade ocorre a cada 

três meses ou, se necessário, de forma extraordinária, caso haja muitas mudanças de mercado. 

Contudo, essa é uma política que não vem sendo executada. Ou seja, há uma falha recorrente 

nesse processo, decorrente da não atualização da estimação dos componentes de custos dentro 

desses prazos pré-estabelecidos. Os parâmetros ou premissas muitas vezes são esquecidos, 

devido à falta de interesse dos gestores, impactando diretamente a FP. Dessa forma, percebe-

se um círculo vicioso de cobranças e prioridades entre as áreas de FP e as demais áreas 

funcionais. Além disso, problemas complementares, como a inexistência de um sistema de 

custos (SC) robusto, e até mesmo a falta de integridade dos custos históricos, impulsionam 

ainda mais as estimativas superavaliadas. 

Pode-se observar, no Quadro 21, os principais parâmetros e custos estimados 

fornecidos pelos departamentos funcionais independentes do departamento de formação de 

preço. Cabe destacar que todos se baseiam no orçamento como principal técnica de estimação 

de custos que, por sua vez, tem uma relação direta com o crescimento e a capacidade de 

eficiência operacional apresentada para os próximos períodos.  

Somente o departamento de pós-vendas utiliza outras técnicas, como a consulta ao 

manual de cada grupo de veículos, para que seja possível estimar o valor da manutenção. 

Todavia, esse valor passa por uma revisão do gestor de manutenção, pois a ELV apresenta 

uma tendência de gastar menos, em peças e manutenção, do que orienta o fabricante. Ainda 

como ponto falho nesse item, que é um dos mais importantes dentro do ranking de itens de 

custos, destaca-se a linearidade atribuída ao custo. Ou seja, estima-se um custo total para o 

veículo, de acordo com a previsão de utilização, e divide-se por esse mesmo prazo, 

encontrando, assim, na média, o custo mensal. 

Custos como os de seguro, assistência 24 horas, proteção de casco são mais fáceis de 

estimar devido à particularidade de estarem vinculados a um contrato de prestação de serviço, 
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que é fornecido por terceiros. Dessa forma, se tem maior previsibilidade de ocorrência dos 

valores ao longo do tempo. 

No geral, percebe-se que não é utilizada nenhuma técnica robusta para EC. Todas as 

técnicas levam em conta a praticidade do desenvolvimento do orçamento, assim como os 

conhecimentos prévios desenvolvidos acerca de cada tipo de assunto. Outro fato importante, 

que demonstra a fragilidade da EC, é que, apesar de a ELV ter, em sua carteira, contratos de 

24 meses, em média, não há a preocupação de levar em conta, na estimação dos custos, os 

efeitos inflacionários. Como, em muitos contratos, os clientes não aceitam o reajuste tarifário 

anual, a ELV acaba amargando perdas significativas.  

 

Quadro 20 - Parâmetros utilizados na EC e FP 

Departamento Parâmetros 

Implantação e Gestão  Políticas de descontos; 

 Custo para os principais acessórios; 

 Custo de frete de ida e volta; 

 Prazo médio de implantação; 

 Custos de implantação; 

 Despesas administrativas; 

 Custo de preparação do veículo para venda. 

Pós-vendas  Custo de manutenção (Peças, Manutenção Preventiva e Corretiva); 

 Custo de veículos reserva; 

 Custo de proteção de casco; 

 Custo de coberturas de terceiros; 

 Custo de assistência 24 horas; 

 Custo de avarias. 

Seminovos  Prazo médio de venda; 

 Depreciação e preço de venda. 

Financeiro  Custo financeiro; 

 Alavancagem financeira; 

 Alíquota de IR/CS; 

 Alíquota de PIS/COFINS; 

 Prazo médio de pagamento; 

 Prazo médio de recebimento. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No processo atual, a primeira etapa da FP é verificar se existe inclusão de propostas 

comerciais no SLGF. De posse da proposta disponível nesse sistema, o negociador de preços 

faz uma triagem das informações pertinentes para a FP, que estão contidas na referida 

proposta, a fim de identificar possíveis inconsistências entre as informações. Cabe ressaltar 

que o SLGF apresenta baixa capacidade de validação dos dados. Isso porque a maioria dos 

campos disponíveis para inclusão da proposta comercial apresenta características de campo-

texto, aceitando, assim, qualquer tipo de dado ou até mesmo a falta dele. Caso o negociador 

encontre inconsistências na triagem, a proposta é devolvida ao departamento comercial, 
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exatamente para que a inclua no SLGF, até que se levantem todas as informações necessárias 

de forma consistente. Com todos os dados da proposta em mãos, a próxima etapa é aquela em 

que se inicia o processo de geração de preço, para a qual se recorre a uma ferramenta para FP 

desenvolvida em planilha eletrônica, o software Microsoft Excel 2007.  

Nessa ferramenta são lançados todos os dados necessários, servindo como estímulo 

para se gerar o preço. Os dados podem ser identificados como: (a) descrição do cliente – 

nome da empresa; (b) número da proposta – código único que identifica uma proposta 

comercial; (c) prazo de contrato – qual a previsão contratual de utilização dos veículos por 

parte do cliente; (d) local de entrega – em quais estado e município será implantada a frota nas 

dependências do cliente; (e) local de emplacamento – em quais estado e município serão 

emplacados os veículos; (f) modelos dos veículos – para quais modelos de veículos serão 

desenvolvidos os preços; (g) cor – cor do veículo; (h) configuração dos veículos – descrição 

da série do veículo; (i) quantidade de veículos – quantos veículos de cada modelo; (j) franquia 

de utilização – características sobre o seguro; e (k) tipo de seguro – que tipo de seguro está 

associado aos veículos.  

A próxima etapa é verificar se, na tabela mestra preenchida pelos departamentos 

funcionais com todos os parâmetros e custos necessários, existem todas as informações para 

os modelos de carros cadastrados. Caso não haja, é iniciado um processo de cotação com os 

respectivos fornecedores para se obter todos os dados necessários e dar continuidade ao 

processo de FP. Constantemente, a necessidade de cotação está envolvida com os seguintes 

parâmetros externos: (a) valor de compra previsto no sítio eletrônico da montadora; (b) 

equipamentos; (c) acessórios; e (d) seguros diferenciados. Na sequência, inicia-se o processo 

de cotação de parâmetros internamente, buscando itens de custos estimados e índices globais 

como: (a) custo de manutenção; (b) preço de venda; (c) parâmetros operacionais; e (d) 

parâmetros financeiros. Cabe destacar que o maior problema na busca de parâmetros do dia-a-

dia é o preço de compra e venda dos veículos. Que, juntos, determinam o valor de 

investimento inicial, o valor de depreciação e o valor residual de venda, impactando, 

significantemente, o fluxo de caixa da formação de preço. 

Por fim, de posse de todas as informações necessárias, após ser devidamente 

preenchida e configurada, a ferramenta gera o preço final por meio de um estímulo em um 

botão programado em Visual Basic For Applications, dentro da própria ferramenta. Assim é 

calculada a tarifa a ser cobrada do cliente, ou o preço além da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

como indicador de decisão da FP em questão, já que a mesma lembra um projeto de 

investimento e é analisada por meio de um fluxo de caixa para orçamento de capital.  
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Esses dados são, então, registrados pelos próprios negociadores de preço, no SLGF, 

para, enfim. percorrer a alçada de aprovação. É bom lembrar que não há integração entre a 

ferramenta de preço e qualquer SI existente dentro da ELV. As regras de aprovação são 

pautadas no resultado da TIR, percorrendo os gestores da gerência comercial até a 

superintendência comercial, a diretoria comercial e a presidência. Cabe ressaltar que, por 

causa dos problemas já descritos no processo de EC e FP da ELV, e dos que ainda virão na 

presente pesquisa, quase em todos os caos quem decide a continuidade do negócio é o 

presidente. Lembrando que esse problema está principalmente relacionado com a EC, com 

muitas “gorduras”, baixa capacidade técnica de estimação e consequente perda de 

competitividade. Assim, seja uma FP de um veículo ou de mil, geralmente, quando se 

compara o preço com o mercado, a TIR fica muito baixa, já que ninguém pode alterar os 

parâmetros de custos superavaliados sem o consentimento da presidência.  

Após o exposto, percebe-se outro fato negativo, que é o grande dispêndio de tempo 

para obter a aprovação de um preço. Todos os contratos apresentam alta probabilidade de 

gerar uma TIR baixa; assim, é necessário percorrer toda a alçada de aprovação por “n” vezes. 

Ou seja, a cada nova interação entre a área comercial e o cliente, todo o processo é reiniciado 

novamente, o que é muito demorado. O que pode acarretar, para a ELV, perder o prazo da 

negociação. 

Conforme descrito, o atual processo de EC, descentralizado e vinculado a interesses 

orçamentários, apresenta vários itens de custos superestimados pelos departamentos e, ao se 

aplicar o markup requerido pela ELV, vinculado a uma TIR meta, o preço sugerido à área 

comercial poderá ficar desconectado da prática de mercado. Os principais itens de custos 

detectados, que apresentam margem para alteração, com aprovação da presidência, são: (a) 

previsão de perdas – percentual atribuído ao valor de investimento como previsão de perda 

por roubo e avarias; (b) previsão de veículo reserva – percentual atribuído ao valor de 

investimento como previsão de substituição de veículos; e (c) manutenção – custo de 

manutenção prevista para determinado modelo. Além dos componentes de custos descritos, 

ainda há um problema com a estimação do valor de venda do carro, que é subestimado e 

impacta o fluxo de caixa, uma vez que servirá como valor residual de venda do veículo nos 

períodos finais dos fluxos de caixa da FP, causando efeito negativo na TIR realizada. 

Somente os profissionais especializados em vendas de veículos são capazes de ter um 

completo entendimento sobre todas as variáveis e ajustá-las, com base em sua experiência, 

para tornar o preço novamente competitivo. Existe, também, outro problema de conflito de 

interesses: como a área de vendas de veículos é quem determina o preço de venda, ela pode 
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ser tendenciosa, em alguns momentos, para se autobeneficiar. Assim, ela determina um preço 

de venda menor, que tornará a venda mais fácil. Mas isso altera significativamente o preço de 

locação gerado. 

Nesse aspecto, o processo de EC e FP mostra-se frágil. Essa constatação, aliada ao 

risco de profissionais avaliarem um determinado componente de custos erroneamente, pode 

levar a ELV a, tanto fechar um contrato com rentabilidade aquém do esperado, quanto à 

possibilidade de não fechar um determinado contrato por falta de confiança sobre o resultado 

econômico que poderia ser obtido. Adicione-se a isso o fato de que a ferramenta é incapaz de 

ter abertura (detalhamento) da estrutura do preço, o que impossibilita qualquer análise 

orientada a entender os principais itens de sua composição. Essa limitação impede que se 

comparem os preços estimados com a realidade do contrato. Isso porque, quando uma FP é 

encerrada, por exemplo, se tem apenas o custo de frota e não quanto foi estimado para todos 

os itens que o compõem. Hoje, somente a TIR é analisada pelos tomadores de decisão para 

avaliar o fechamento, ou não, de um contrato. E ainda há as limitações técnicas apresentadas 

pela TIR, principalmente a que considera a própria TIR para reinvestimento do fluxo de caixa 

para orçamento de capital. Nesse caso, vinculado com a FP. 

Com essas deficiências, além do risco operacional e financeiro envolvido na EC e na 

FP, os prazos comerciais dificilmente são atendidos, expondo a empresa à percepção negativa 

do cliente, ou, até mesmo, acarretando uma eventual perda da negociação. A falta de 

conhecimentos técnicos, a falta de experiência e a insegurança por parte dos envolvidos (i.d., 

área comercial, negociadores de preços e profissionais envolvidos com a EC) e a limitação do 

tempo para preparar a proposta de preço final tornam o processo de FP ainda mais delicado. A 

ELV, recentemente, foi questionada sobre o seu processo de EC e FP por representantes de 

fundos de investimentos que têm, como objetivo, comprar parte de suas ações. O motivo foi o 

resultado interno médio de todas as negociações apresentar uma TIR média de, 

aproximadamente, 20%, em 2011, e um Return on Invested of Capital (ROIC), para o mesmo 

período, de menos de 14%. A variação encontrada é significativa, salvo diferenças 

metodológicas dos indicadores comparados, mas ambos têm como objetivo medir o retorno 

do investimento sem o efeito de alavancagem financeira. Assim, a ELV anseia por uma 

completa revisão nos métodos, processos, técnicas e ferramentas de EC e FP e, nesse 

contexto, foi desenvolvido um novo SSD, a partir de um estudo independente hospedado na 

área de GE, sem participação direta dos profissionais envolvidos com o processo de FP. 

A atual ferramenta de FP foi desenvolvida com a utilização de uma planilha eletrônica 

Microsoft Excel, na qual existem funções básicas para a FP da ELV. É importante destacar 
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que não existe qualquer técnica ou método para EC disponível para auxiliar seus usuários. A 

ferramenta apresenta uma planilha com os parâmetros globais necessários à FP subdivididos 

nos seguintes grupos: (i) parâmetros globais; (ii) dados financeiros; (iii) tributação; (iv) 

implantação; (v) previsão de perda; (vi) fator qualificação; e (vii) porte cliente x margem. 

Conforme pode ser observado na Figura 17, os parâmetros classificados como globais 

são, inicialmente, responsáveis por representar o ambiente da própria ELV, e não trazem 

nenhuma especificação de clientes ou da proposta comercial em questão. Parâmetros dentro 

desse grupo geram impactos significativos para a FP. Tome-se, como exemplo, a previsão de 

despesas administrativas, que ocorrem em todo o período considerado operacional dentro do 

fluxo de caixa (i.d., todo o período no qual a frota estará disponível para utilização do cliente), 

o que significa um desembolso de caixa corrente. Levando-se em conta uma tarifa média de 

R$ 1.020,00, que representa entrada bruta de caixa, qualquer alteração de R$ 5,00 representa 

cerca de 0,5% de impacto no fluxo de caixa líquido, para cada período.  

Ainda para esse grupo, cabe destacar o índice de alavancagem, que é calculado a partir 

de demonstrações financeiras (DF) históricas, levando-se em consideração qual a porção de 

capital de terceiros dentro da estrutura de capital da ELV. A alavancagem é utilizada na 

tentativa equivocada de calcular o retorno sobre o patrimônio líquido (RsPL) a partir da TIR. 

Todos os parâmetros desse grupo foram estimados a partir de DF ou relatórios gerenciais 

históricos. Existem diversos problemas relacionados com o processo de EC. Percebe-se, 

claramente, que, pelo próprio nome dado ao grupo, não é feito nenhum detalhamento quanto 

ao tipo da frota utilizada nem do cliente. Dessa forma, utilizam-se parâmetros médios para um 

investimento de R$ 20.000,00 num carro popular ou de R$ 80.000,00 num carro executivo. 

O grupo relativo aos dados financeiros reflete os parâmetros utilizados principalmente 

para se estimar o fluxo financeiro de uma operação de Leasing Financeiro, apresentando taxa 

de financiamento, quantidade de parcelas, valor residual garantido (VRG), contraprestação e 

carência para a primeira prestação, além do percentual do valor residual final. Ainda há um 

parâmetro complementar, denominado custo financeiro, que é utilizado para calcular o custo 

financeiro do desencaixe do fluxo de caixa. 

O próximo grupo se refere à tributação, que também se é calculada a partir de DF 

históricas. Um fato especial, nesse grupo, é o tratamento da alíquota de PIS/COFINS como 

líquida, já que a ELV é optante pelo lucro real, sobre o qual incide a tributação de 

PIS/COFINS não cumulativa. O grupo implantação se refere a custos e taxas de 

emplacamento e manutenção anual, que são orçados a partir de informações de cada 

município ou estado. No grupo previsão de perdas é possível estimar o custo de seguros, com 
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a opção para o cliente ou para a ELV, com algumas possibilidades de participação no risco da 

perda. Há, ainda, dois grupos, que não são utilizados para a FP: fator de qualificação e porte 

do cliente x margem. No primeiro, tenta-se representar um possível risco de crédito e, no 

segundo, uma possível redução da TIR pelo porte do cliente.  

Por fim, um parâmetro muito importante dentro do processo de FP é a TIR sugerida, 

que é, na verdade, a TIR meta, representando, em termos de taxa composta, o retorno 

esperado pela ELV dentro do processo de FP. 

 

 
 

Figura 17 - Parâmetros de FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A ferramenta contempla, também, uma planilha que gera o preço final de locação por 

modelo. Dessa forma, para cada modelo de veículo incluído na proposta comercial será feita 

uma FP. Inicia-se com o preenchimento cadastral e das características do cliente. Todas essas 

informações são obtidas por meio da proposta comercial. O primeiro dado é a data da FP que 

impacta o início do fluxo de caixa. Na sequência, são preenchidos a razão social do cliente, a 

faixa de faturamento, o prazo de contrato, o prazo planilhado, a previsão de entrega e o frete 

de ida e de volta. Cabe destacar que, quando se trata de um parâmetro global, o valor é obtido 
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automaticamente dos dados cadastrados na outra planilha.  O prazo planilhado pode ser 

diferente do prazo de contrato porque, caso o cliente opte por uma franquia de quilometragem 

alta, a frota deverá ser trocada quando atingir cerca de 100.000 km, para não impactar em 

demasia o valor residual do investimento dentro do fluxo de caixa. 

Na sequência, são incluídos os dados relativos ao tipo de veículo demandado pelo 

cliente, conforme se pode observar na Figura 18. Nesse campo, são indicados o fornecedor do 

veículo, modelo, cor, quantidade, valor de compra, acessórios, valor previsto de venda, 

manutenção, tipo de uso, franquia e proteção de casco. Da mesma forma, quando o parâmetro 

está disponível na planilha de parâmetros, o valor é vinculado automaticamente. Cabe 

destacar que a ferramenta atual apresenta planilhas auxiliares ou tabelas com os valores de 

frete e de compra e venda de veículos. Mas, à exceção do frete, são dados voláteis, em virtude 

de alterações nas condições mercadológicas. Dessa forma, mesmo tendo esses dados 

disponíveis, o negociador de preço precisa fazer sua própria cotação, seja no mercado seja 

internamente, na área de vendas de veículos, para, assim, prosseguir com o preenchimento dos 

dados. 

 

> Dados da Proposta: > Dados Veículo:

Data Precicação: 18/08/2011 Fornecedor: FIAT

Cliente: Modelo Veículo:

Faixa Cliente: Cor / Opcionais:

Prazo Contrato: 24 meses Quantidade: 108

Prazo Planilhado: 24 meses Valor Compra: 19.905,4R$      

Previsão Entrega: 60 dias Acessórios: 120,0R$           

Entrega Estimada: 17/10/2011 Previsto Venda: 19.000,0R$      

Frete Ida: -R$            Manutenção Mês: -R$              

Frete Volta: 100,0R$        Tipo Uso: Normal

UF Emplacamento: MG Franquia KM: 2.500               Km/mês

IPVA: 0,97% Proteção Casco: Cliente

Taxas: 155,40R$      193,15

CLIENTE A PALIO 1.0 2P

acima 70 mil PRATA BAS

 
Figura 18 - Dados FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A seguir, ainda na parte superior da FP, são disponibilizadas todas as informações 

acerca do investimento a ser feito pela ELV (cf. Figura 19), além de parâmetros 

complementares à FP. São informações importantes, porém complementares ao processo 

decisório que envolve a FP. Nesse caso, é possível saber qual o investimento total necessário 

para fechamento da proposta comercial e qual a previsão de receita bruta para arcar com esse 

investimento. Informações específicas sobre o financiamento estão disponíveis também. Uma 

informação relevante: a estrutura de financiamento está vinculada à operação de Leasing 

Financeiro. Como a primeira versão da ferramenta foi construída no ano de 2008, quando a 

ELV ainda tinha o Leasing como principal fonte de financiamento, basicamente se 

preocupava com o retorno do investimento e com a capacidade de liquidar uma operação de 
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Leasing. A previsão de caixa era simplificada e o período do contrato de locação era ajustado 

com a contratação do Leasing. Isso se tornou um problema, com o passar dos anos, 

principalmente com a diversificação de seus financiamentos: as operações de debêntures 

passaram a ser a maior fonte de captação de recursos. 

> Informações do Investimento: > Parâmetros Utilizados:

Investimento Veículos: 2.149.778R$    Previsão Perdas: 0,00% por ano Índice Alavancagem: 65,00%

Invest. Acessórios: 12.960R$         Assistência 24 Horas: -R$           por ano Taxa Média Juros 3º: 1,25%

Receita Mensal: 76.680R$         Veiculo Reserva: 1,00% % da frota

PMT Mensal: (106.083)R$      Despesas Administrativas: 175,00R$     por mês

Fluxo Caixa Mensal: (71.813)R$        Custo Preparação: 150,00R$     por veículo

Custo Financeiro: 1,80% ao mês Taxa Financiamento: 1,40% ao mês

Margem Mínima: 1,80% ao mês Nº Parcelas: 24                 meses

Impostos: 7,00% sobre fat. Balão: 0,0% residual final

Depreciação: -2,27% ao ano VRG: 43,00% %

KM Venda: 60.000              Km PMT: (982,3)R$      por carro  

Figura 19 - Parâmetros sobre Investimento 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

A ferramenta de FP disponibiliza um fluxo de caixa da proposta comercial (cf. Figura 

20). Nele estão todas as informações relevantes em relação às saídas e entradas de dinheiro 

dentro do período de locação. Tem-se, na primeira coluna, a indicação dos períodos do fluxo 

de caixa; a coluna “Data” apresenta a respectiva data para cada período de caixa; a coluna 

“Mês” aponta qual o número do mês em questão para o período. Essa informação é utilizada 

principalmente para cálculo do valor de IPVA e taxas de licenciamento, que leva em 

consideração o período, dentro do ano, em que ocorreu a aquisição da frota.  

Seguindo a análise, o fluxo de caixa apresenta a coluna “Receita de Locação”, que 

representa o valor da tarifa a ser cobrada. Essa informação é o objetivo da FP. A ferramenta 

incrementa ou decrementa esse valor até atingir a tarifa de locação desejada pelo negociador 

de preço. Cabe ressaltar que essa movimentação é conhecida, dentro da FP, como Markup, no 

qual se atribui uma margem de lucro, a partir dos custos e despesas, até que se atinja a TIR 

desejada pela ELV. A coluna “Receita Venda” é utilizada para incluir o valor residual do 

investimento, ou seja, o valor previsto de venda da frota no final do período.  

A coluna “Receita Bruta” pode ser entendida como o somatório bruto de todas as 

entradas de caixa. Para o rótulo “PIS/COFINS”, somente aparecerão valores caso a opção da 

FP utilize parâmetros tributários de forma detalhada, mas, geralmente, é feita uma previsão 

única. Assim, há apenas uma taxa que incide sobre a receita bruta, que representa o 

desembolso de caixa com PIS/COFINS além do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da 

Contribuição Social. O rótulo “Receita Líquida” representa a receita bruta deduzida dos 

impostos indiretos, ou a incidência do PIS/COFINS.  



93 

 

 

A coluna “Seguro” apresenta o custo do seguro quando for opção do cliente não ter o 

risco ou apenas o risco parcial, sendo que a ELV se compromete, totalmente ou parcialmente, 

pelos sinistros, e também com a participação ou não de seguradoras terceiras. O rótulo 

“Veículo Reserva” explicita o custo aproximado por manter uma frota reserva para garantia 

da continuidade da locação, mesmo parando o veículo para manutenção preventiva ou 

corretiva. 

A coluna “Manutenção” representa a previsão média de custos das manutenções 

corretivas e preventivas. É de se notar que, mais uma vez, são calculadas médias para a EC, 

impactando, assim, negativamente o fluxo de caixa, uma vez que, se previsto o custo de 

manutenção, ele já começa a incorrer a partir do primeiro mês de locação. Na sequência, as 

colunas “Taxas/IPVA”, “Frete” e “Acessórios” representam a previsão de custos associados 

aos respectivos nomes. Cada qual respeitando seu período de ocorrência. 

 

 

Figura 20 - Fluxo de caixa FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Continuando-se a análise do fluxo de caixa da FP (cf. Figura 21), tem-se sua segunda 

etapa, que apresenta a coluna “Custo Frota” como totalizadora de todas as colunas 

antecessoras relativas aos custos previstos para a FP. O rótulo “Parcela”, que representa o 

valor da parcela de Leasing, é meramente informativo para cálculo da TIR, não sendo levado 

em consideração. 
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A próxima coluna é denominada “Desp. Adm.”, na qual se tem a previsão de saída de 

caixa relativa a todos os gastos com despesas administrativas por veículo, dentro da estrutura 

da ELV. O rótulo “Impostos” é relativo ao cálculo tributário simplificado, que é feito a partir 

de uma taxa determinada na planilha “Parâmetros globais”, sobre a receita bruta.  

A coluna seguinte se refere à “Depreciação”, que não impacta o fluxo de caixa e é 

calculada por meio da diferença entre o valor de aquisição do veículo e o valor previsto para 

venda, dividindo-se pelo prazo previsto da proposta comercial. O rótulo “EBIT” é onde se 

demonstra a etapa de fluxo de caixa livre, utilizado para cálculo da TIR. Por fim, as colunas 

“Fluxo” e “Fluxo Acum.”, que demonstram a movimentação líquida do caixa do período e a 

movimentação de caixa acumulada, levando-se em consideração o desembolso referente a 

possível parcela do financiamento de Leasing. 

 

Custo Frota Desp. Adm. Parcela Impostos Depreciação EBIT Fluxo Fluxo Acum.

(323,67)          -              -               -                 -                     (20.229,02)     (323,67)        (323,67)        

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (519,37)        (843,04)        

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (528,72)        (1.371,75)     

(402,82)          (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 82,48            (924,47)        (2.296,22)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (554,87)        (2.851,09)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (564,86)        (3.415,95)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (575,03)        (3.990,98)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (585,38)        (4.576,36)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (595,92)        (5.172,28)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (606,64)        (5.778,92)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (617,56)        (6.396,48)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (628,68)        (7.025,16)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (639,99)        (7.665,16)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (651,51)        (8.316,67)     

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (663,24)        (8.979,91)     

(402,82)          (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 82,48            (1.061,41)     (10.041,32)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (694,29)        (10.735,61)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (706,78)        (11.442,39)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (719,50)        (12.161,90)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (732,46)        (12.894,35)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (745,64)        (13.639,99)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (759,06)        (14.399,05)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (772,72)        (15.171,78)   

(16,59)           (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 468,71          (786,63)        (15.958,41)   

(266,59)          (175,00)        (982,25)         (49,70)             (37,72)                 218,71          (1.050,79)     (17.009,20)   

-                -              -               -                 -                     -               (306,17)        (17.315,37)   

-                (175,00)        -               -                 -                     18.825,00      18.513,32    1.197,95      

(1.744,24)       (4.375,00)     (23.574,09)    (1.192,80)        (905,35)               8.822,61       1.197,95       

Figura 21 - Fluxo de Caixa FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para correto funcionamento da ferramenta, é necessário clicar no botão “Atualizar”. 

Dessa forma, a planilha eletrônica, com recursos em VBA, é capaz de formar o preço, seja por 

meio do preço especificado ou por meio da TIR meta, ambos sendo especificados pelo 

negociador de preço. É nesse processo que está automatizado o Markup, gerando o preço final 

e calculando os indicadores para tomada de decisão. 
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Nesse pequeno relatório gerado pela ferramenta (cf. Figura 22), são apresentados o 

valor de locação ou o valor da tarifa a ser cobrada, o retorno da locação, chamado também de 

Yield, que é calculado dividindo-se o valor de locação pelo investimento inicial. O próximo 

indicador, dentro do contexto dos tomadores de decisão, é o mais importante: o cálculo da 

TIR a partir do fluxo de caixa livre. O retorno sobre o patrimônio líquido também é calculado, 

numa tentativa de se evoluir a ferramenta, mas sem alterar sua estrutura funcional ou 

conceitual, o que, na verdade, pode ser entendido como um erro. A fórmula utilizada é a 

seguinte: =( ( TIR – ( ( ( 1 + Taxa de Juro) ^ 12 – 1) x Alavancagem x ( 1 - 0,34 ) ) / ( 1 – 

Alavancagem ) ) x ( 1 – 0,34 ). Percebe-se, claramente, uma tentativa, em vão, de alavancar a 

TIR para cálculo do ROE, mas, no mínimo, o Imposto de Renda e a Contribuição Social estão 

impactando duas vezes o cálculo da TIR e a sua alavancagem. O relatório apresenta também o 

lucro líquido como o resultado final do fluxo de caixa acumulado, demonstra o cálculo de um 

indicador denominado “Margem Adic.”, por meio da divisão do lucro líquido pelo valor de 

investimento inicial. E, por fim, a “Margem Anual”, que é o taxa do custo financeiro 

equivalente para o período de um ano. 

 

Atualizar

 

>>> Preço Aprovado <<<<

Valor Locação: 710,0R$         

Yield Locação: 3,57%

TIR (Anual): 23,34%

ROE: 31,01%

Lucro Líquido: 1.197,95           

Margem Adic.: 6,0%

Meta Margem: 3,0%

Margem Anual: 23,9%

 

Figura 22 - Indicadores FP 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Percebe-se a grande dificuldade de manuseio da ferramenta, na qual existem erros 

conceituais e, principalmente, falta de segurança. Qualquer dado mal inserido pode ocasionar 

em erros desastrosos na FP para a ELV. De maneira geral, percebe-se a preocupação por 

incluir todos os itens de custos e despesas previstos para a ELV. Entretanto, como os custos 

são estimados de forma artesanal, isso gera um impacto incomensurável na FP. A ferramenta 

já não atende de forma satisfatória há, pelo menos, um ano, demandando sua completa 

revisão. 
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Assim, de acordo com levantamentos feitos com os grupos entrevistados (i.d., COM-I, 

COM-II, FIN-I, OPR-I, EXEC-I e PRE-I), foi detectada carência em todos os níveis de 

processos e da hierarquia funcional em relação à EC e FP na ELV. Dessa forma, destacam-se 

problemas apresentados na base ou fundação da EC e FP, conforme relatado pelo grupo PRE-

I, que é responsável pelos processos operacionais. Esse grupo tem participa integralmente do 

processo e, embora seus integrantes não tenham uma visão estratégica do negócio, 

conseguiram pontuar os principais problemas encontrados no dia-a-dia.  

O PRE-I relatou problemas na concepção da ferramenta de preço utilizada. Embora 

sem capacidade de observação acerca das técnicas e metodologias empregadas, descreveu que 

a ferramenta não apresenta segurança para manuseio, incorrendo, frequentemente, em erros de 

utilização. Erros esses relativos, principalmente, a tentativas de representar as necessidades 

dos clientes não contempladas pela ferramenta (e.g., tempo de faturamento diferenciados, 

prazo de contratos atípicos, pagamento de multas). Assim, qualquer necessidade especial 

invariavelmente deve ser colocada manualmente pelos negociadores de preço.  

Esse mesmo grupo identificou problemas que vão além da utilização da ferramenta, 

como: (i) EC incorreta e superavaliada em quase todos os itens de custos e despesas; (ii) 

incapacidade técnica e falta de independência das áreas de negócios para estimarem 

corretamente os custos e as despesas; (iii) parâmetros irrealistas, que demandam revisões em 

praticamente 100% das propostas comerciais, onerando o processo e incorrendo em risco 

operacional; (iv) falta de treinamento e autonomia dos negociadores de preços; (v) falta de 

parceria com as demais áreas de negócios para a solução de problemas inter-relacionados com 

a EC e a FP. 

Percebe-se que os problemas levantados por esse grupo são de ordem operacional, mas 

de grande valia para o protótipo de SSD para FP. Todos os assuntos relatados por esse grupo 

foram levados em consideração no modelo conceitual do SI, principalmente a questão da 

flexibilização para representar as necessidades específicas dos clientes dentro da FP. A EC 

precede a FP e, como já visto, é fundamental em seu processo. Para tanto, todas as unidades 

de negócios e o corpo diretivo foram alertados sobre seus problemas, a fim de que cada 

responsável por um item de custo e despesa elabore um plano de ação para a devida correção 

e evolução.  

Em relação aos demais problemas expostos pelo grupo, foi proposta a criação de um 

comitê de FP para tratar desses assuntos relacionados com as outras áreas e tentar um 
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encontro com pessoas-chaves do processo, para entenderem sua importância e possibilitar a 

troca de experiências e opiniões em prol da evolução. Contudo, ainda é muito cedo para que o 

comitê consiga resolver questões tão desafiadoras e fortemente relacionadas com cultura da 

ELV. 

Os grupos COM-I e COM-II apresentam uma percepção próxima, até por serem 

pessoas da área comercial. As principais carências levantadas são: (i) necessidade de agilidade 

na FP; (ii) menos necessidade de revisão de pessoas-chaves; (iii) FP mais realista com o 

mercado; e (iv) simulador capaz de representar as premissas básicas da FP, para ser utilizada 

em visita ao cliente. Entretanto, o protótipo foi capaz de resolver parcialmente os problemas 

da área comercial. Isso porque o escopo inicial estava relacionado com a solução de 

problemas estruturais da ferramenta, principalmente no que tange à geração de um preço com 

maior confiança e que represente os conhecimentos técnicos das pessoas-chaves, para 

minimizar a necessidade de revisões. Pontos importantes levantados por esses grupos deverão 

ser tratados e desenvolvidos a partir da consolidação do protótipo. Quando o grupo pede 

maior agilidade, o novo protótipo será capaz de resolver apenas a diminuição de revisões das 

propostas comerciais. Questões envolvidas com a velocidade de geração do preço somente 

serão resolvidas a partir de um SI com uma plataforma mais robusta. 

Os grupos FIN-I e EXEC-I também ofereceram importantes contribuições acerca das 

carências dos processos de EC e FP. Esses grupos, compostos de pessoas tanto da área 

financeira quanto do corpo diretivo, têm uma visão mais estratégica. A preocupação pode ser 

definida em: (i) gerar preço de forma mais realista; (ii) melhorar a EC para todos os itens; e 

(iii) alterar os indicadores de decisão e relatórios gerenciais sobre o processo de FP.  

Todas essas questões foram trabalhadas no protótipo. Como já descrito, o foco está em 

gerar preço com maior segurança e que seja competitivo no mercado de locação de veículos. 

Particularmente, esses grupos identificaram problemas com os indicadores utilizados pela 

ferramenta de FP que, de forma sucinta, podemos destacar a TIR e o ROE que são calculados 

a partir da alavancagem da TIR. Como já é de conhecimento da academia, a partir de estudos 

de diversos autores da área de finanças, a TIR apresenta várias limitações para tomada de 

decisões. O principal problema conhecido é em relação ao reinvestimento dos fluxos líquidos 

de caixa intermediário pela própria taxa da TIR, tornando seu resultado expresso em taxas. 

Assim, o protótipo passou a incorporar o cálculo do ROE como principal indicador, já que se 

leva em consideração o retorno sobre o capital próprio. 
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Por fim, o grupo OPR-I, que é responsável por praticamente todo o custo de frota,  

identificou problemas na EC, mas de forma passiva: somente a partir de reclamações e 

orientações do corpo diretivo o grupo iniciou um levantamento sobre suas técnicas de EC. E, 

no levantamento feito pelo grupo, ficou nítida a falta de conhecimento para gerir o processo 

de EC. A solução foi determinar que, em parceria com outras áreas de negócios, seja feita 

uma estimação mais consciente dos principais itens de custos. Cabe ressaltar que esse trabalho 

foi com o foco na redução da revisão dos especialistas nos processos de FP. A partir do 

momento em que se tem o custo real, esses componentes da FP deixam de ser foco de revisão. 

Todavia, assim como identificado nesse levantamento em conjunto com as outras áreas, a EC 

precisa ser reinventada dentro da ELV. Os custos históricos precisam estar acessíveis a todos, 

a qualquer momento, e, principalmente, é imperioso haver consenso sobre sua utilização: ou 

se utiliza o custo proveniente do SLGF ou o do SAP; aquele considerado o mais correto.  

 

4.3. Necessidades e Demanda por Informação e Experiência na EC e FP 

 

O fluxo informacional dos processos de EC e FP, dentro da ELV, pode ser 

considerado deficitário. Um bom fluxo é capaz de representar e fluir por todo o processo, 

sendo capaz de transitar os dados entre todas as atividades necessárias. O que se percebe, após 

observação direta, é que existem feudos informacionais dentro da ELV. Dessa forma, 

qualquer processo de comunicação é feito de forma arranjada. Desde o inicio do processo da 

EC, no qual é necessário capturar os custos históricos, já surge o primeiro grande problema. 

Os custos históricos estão inacessíveis de forma sistêmica e, ainda, a ELV apresenta 

duas grandes fontes de informações controversas: o SLGF apresenta o comportamento do 

custo a partir da emissão das notas de pagamentos aos fornecedores, mas com o aspecto 

financeiro, e o SAP representa o custo por competência, o que se pode entender como melhor 

opção. Os custos, dessa forma, são extraídos de forma manual e cada vez de uma base 

diferente. Outro fato negativo a se verificar é a impossibilidade de trabalhar com grandes 

históricos de custos, devido ao excesso de trabalho manual.  

Os custos também estão sem agregação de valor, o que pode ser entendido como a 

inexistência de métodos de custeio e de informações descritivas adicionais. Por exemplo: para 

se chegar ao custo de pneus para um determinado modelo de veículo, é necessário, mais uma 
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vez, um trabalho praticamente artesanal sobre as informações disponíveis, alterando e 

complementando dados do SLGF e do SAP. Percebe-se, após essas exposições, a baixa 

qualidade dos custos envolvidos no processo de EC. Com problemas na estimação, os custos 

utilizados na FP ficam comprometidos e muitas vezes questionáveis. 

Avançando no processo, e já dentro da perspectiva de FP, entende-se, mais uma vez, a 

impossibilidade da fluidez das informações. Uma FP está vinculada a uma proposta 

comercial, sobre as quais não se mantém nenhum histórico conjunto. Assim, para cada revisão 

da proposta comercial, é necessário criar uma nova planilha, não mantendo o processo de 

negociação numa perspectiva de preço. Essa perda gera, muitas vezes, retrabalho, pois 

existem casos em que uma necessidade do cliente se perde nesse processo de idas e vindas. O 

relacionamento com o cliente também fica interrompido entre as propostas. No caso da 

renovação de locação da frota, como, em média, o prazo para que isso ocorra é de 24 meses, 

no início da negociação para essa renovação já não se tem o histórico de preço utilizado na FP 

anterior. Até mesmo porque, em muitos casos, os ajustamentos são feitos no relatório, não 

refletidos na planilha. Outra perda relevante é a impossibilidade de comparar uma previsão de 

preço determinado dentro da FP com os resultados reais.  

Da forma como estão estruturados os processos de EC e FP, pode-se destacar as 

principais carências de informação para os grupos de profissionais pesquisados e envolvidos 

diretamente e indiretamente nesses processos, conforme Quadro 22. 
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Quadro 21- Carência de Informações 

Grupo Pesquisado Principais Carências de Informação 

COM-I e COM-II 

 Informações com os resultados gerados pela FP em formato de 

relatório para apresentação ao cliente em tempo aceitável; 

 Informações históricas sobre FP antigas para o cliente, para utilização 

estratégica no processo de negociação; 

 Informações sobre melhores oportunidades de modelos, que poderiam 

atender de forma semelhante às necessidades dos clientes, porém com 

um custo menor; 

 Informações sobre a rentabilidade do cliente subsidiando o processo 

de tomada de decisões comerciais. 

FIN-I e EXEC-I 

 Informações sobre custos históricos para tomada de decisões acerca de 

FP estratégicas (alto volume de investimento); 

 Informações sobre rentabilidade por cliente e veículos também para 

tomada de decisões estratégicas sobre FP; 

 Informações sobre parâmetros e custos utilizados em cada FP de 

forma concisa e organizada; 

 Informações sobre preços fornecidos pelos concorrentes de posse da 

área comercial; 

 Informações e indicadores sobre a FP para tomada de decisões. 

OPR-I 

 Informações sobre custos históricos para subsidiar a EC; 

 Acessibilidade das FP antigas como referência para alguma FP 

estratégica; 

 Gestão de custos eficaz para subsidiar, além da EC, estudos e 

demandas por FP estratégicas. 

PRE-I 

 Informações com rapidez e confiança acerca do valor de compra e de 

venda dos veículos; 

 Parâmetros atualizados a tempo para utilização no processo de FP; 

 Informações sobre prioridade da área comercial para melhor gestão 

operacional do processo de FP; 

 Completude das informações sobre o cliente para melhorar a 

qualidade do atendimento e personificar a FP; 

 Informações gerais utilizadas na FP (i.d., custos, parâmetros 

financeiros, despesas) com maior agilidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir dessas observações, fica nítida a falta de fluência de informações dentro da 

ELV, que vai além dos processos pesquisados de EC e FP, como foi possível detectar nas 

entrevistas. De uma forma geral, toda essa carência informacional provoca problemas 

relativos à qualidade do processo decisório e em relação aos prazos de entrega da FP. E causa 

uma enorme dependência de profissionais especializados para fazerem ajustes manuais no 

preço gerado pela ferramenta. 

Os profissionais especializados estão inseridos no grupo EXEC-I, no qual foi possível 

identificar a participação ativa desses profissionais na elaboração da ferramenta atual e nas 

revisões técnicas de grande parte dos contratos comerciais. Percebe-se o quanto a empresa é 

refém desses profissionais. Foram detectados casos em que, eles foram chamados a revisar 

uma proposta para aquisição de apenas um veículo. Em média, a ELV precifica 295 
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propostas, por mês, considerando-se a média do primeiro quadrimestre de 2012, ou 14 

propostas a cada dia útil. Um dado relevante é que pelo menos 35% dessas FP, no mesmo 

período, são revisões, ou seja, processos em andamento que, por algum motivo, tiveram que 

ser reiniciados. A empresa só tem três negociadores, que analisam pelo menos cinco FP, por 

dia. Percebe-se o alto volume de trabalho, que se torna um gargalo a partir do momento em 

que cada processo tem que ser revisado pelos profissionais experientes, independente do valor 

de investimento. Embora esses profissionais ocupem cargos executivos, dentro da estrutura da 

ELV – um deles até como presidente –, corre-se o risco da descontinuidade do negócio. O 

objetivo da empresa é canalizar a participação desse grupo apenas para assuntos estratégicos 

e, consequentemente, para a FP estratégica para o negócio.  

Essa etapa de levantamento de dados e pesquisa não estruturada com o grupo EXEC-I 

foi a etapa mais importante dentro do processo de desenvolvimento do protótipo de SSD para 

FP dentro da ELV. Pois se fez necessário mapear todo o conhecimento tácito empregado nas 

revisões e, principalmente, entender se essa experiência estava de acordo com os métodos 

acadêmicos já consolidados. Dessa forma, todas as lacunas detectadas nesse levantamento 

foram minuciosamente discutidas com o grupo, até se chegar a um consenso aceitável dentro 

das visões prática e teórica. 

De uma forma geral, observaram-se muitas lacunas informacionais, em todos os 

grupos entrevistados, tanto para utilização operacional, quanto tática e estratégica. Os 

negociadores de preço conseguem atender a 95% das propostas, dentro do prazo estipulado de 

48 horas. Entretanto, percebe-se que é uma meta muito aquém do que a área comercial 

gostaria de ver atendida e, principalmente, que consiga atender à expectativa do cliente. Os 

grupos entrevistados, no geral, mostraram-se despreparados, tecnicamente, para conduzir os 

processos inter-relacionados com a EC e FP dentro de uma visão de qualidade. O diagnóstico 

possibilitou um levantamento sobre falta de conhecimento, falta de experiência, falta de 

tempo, lacunas conceituais e insegurança.  

A revisão das propostas é centralizada e, caso apresente qualquer alteração não 

prevista em seus parâmetros (i.d., itens de custos, despesas, parâmetros financeiros, 

operacionais), deverá ser submetida ao presidente da ELV para revisão técnica e aprovação. O 

problema é que, caso os negociadores de preços mantenham os custos e todos os outros 

parâmetros aprovados, os preços não são competitivos, ficando sempre aquém de seus 

concorrentes. Percebe-se, novamente, a superestimação de todos os custos: como se se 
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colocasse “sobra” em todos os itens de custos e, numa avaliação particular e subjetiva, esses 

valores fossem reduzidos, em razão da percepção do cliente. 

Os principais conhecimentos envolvidos na revisão da EC e FP são: (i) capacidade de 

análise dos custos em relação ao tipo de veículo e também à forma de sua utilização; (ii) 

percepção do risco do cliente, o que pode reduzir as previsões de perdas; (iii) alteração no 

valor de venda do carro a partir do profundo conhecimento de mercado, que impacta o fluxo 

de caixa da FP; (iv) tentativa de melhoria nas condições de aquisição dos veículos, a partir de 

relacionamento executivo com as montadoras; (v) avaliação do período de contrato, podendo 

ser estendido a prazos não convencionais (i.d., o cliente demandou um contrato de locação de 

24 meses mas a empresa faz uma contraproposta de 27 meses), para viabilizar o retorno sobre 

o investimento; (vi) alteração da taxa de impostos, como medida arbitrária de redução dos 

custos; e (vii) direcionamento aos modelos estratégicos, que apresentam boas condições de 

compra e de venda, impactando positivamente o investimento inicial e também o valor 

residual desse investimento. 

Após levantamento e entendimento acerca dos conhecimentos envolvidos na revisão 

das propostas, percebe-se que parte da necessidade de revisão se deve à falta de segurança 

sobre o processo de EC e FP. Os principais tipos de conhecimentos relacionados aos 

processos pesquisados são (i) custos; (ii) análise de investimento; (iii) clientes; (iv) mercado 

de locação. Independentemente do tipo do conhecimento envolvido, é desafiante a ideia de se 

buscar um conhecimento tácito (i.d., o conhecimento dos profissionais especializados) e 

transportá-los para um conhecimento explícito (i.d., conhecimento codificado no protótipo de 

SSD para FP) (cf. Figura 23). 

Conhecimento 
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Figura 23 - Transferência do Conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Essa fase de decodificação e codificação do conhecimento é preponderante para o 

correto funcionamento do SSD. Essa constatação ocorreu em diversas reuniões e observações 

diretas e indiretas em conjunto com todos os grupos EXEC-I, responsável pelas revisões. 

Cabe destacar o desafio de cruzar e validar o conhecimento desse grupo com o conhecimento 
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teórico, para validar os conhecimentos acerca de custos e análise de investimentos. 

Perceberam-se várias lacunas e vários problemas de emprego de métodos, que foram 

exaustivamente discutidos com o grupo e implementados no protótipo.  

Não foi possível contestar os conhecimentos específicos sobre clientes e mercado de 

locação de veículos devido à falta de históricos e informações confiáveis sobre o tema. O 

principal membro do grupo EXEC-I tem cerca de 20 anos de experiência no mercado de 

locação, além de ter sido um dos sócios fundadores da ELV, apresentando, assim, muito 

conhecimento sobre esses temas, o que ficou claro nas entrevistas não estruturadas e por meio 

de observações diretas e indiretas. 

Todos os quatro tipos de conhecimentos foram identificados e mapeados. O processo 

de conversão desse conhecimento para a especificação funcional do protótipo do SSD foi 

viável, acontecendo num prazo de seis meses. Vários pontos essenciais para o bom 

funcionamento do SSD foram levantados e aqueles classificados como mais importantes, que 

dizem respeito a métodos e técnicas, foram implementados. Outros, como a necessidade de 

informações históricas de custos e clientes, foram postos em uma lista de prioridades para 

desenvolvimento de ferramentas de gestão. 

 

4.4. Proposta de um SSD para FP em ELV 

 

A ELV pesquisada foi recentemente questionada por analistas vinculados a um fundo 

de investimento sobre o processo existente de EC e principalmente FP. O ponto focal desse 

questionamento foi a dependência de julgamento e revisão por parte de poucos profissionais 

e, ainda, pela incapacidade da TIR de demonstrar a verdadeira taxa de retorno para a FP. 

Seguidamente, percebe-se que a ELV demanda uma completa revisão nos métodos e 

processos de EC e FP. Dessa forma, foi desenvolvido, a partir de um estudo independente dos 

negociadores de preço, um protótipo de um SSD para FP.  

O protótipo foi desenvolvido a partir da ferramenta de FP existente na ELV. Dela 

foram retiradas as principais ideias em funcionamento. Focando-se inicialmente sobre os 

requisitos funcionais que estavam adequados, mantendo-os, e, na sequência, ajustando 

aqueles que se apresentavam inadequados e desenvolvendo novos. Por se tratar de um 
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protótipo, foi desenvolvido na planilha eletrônica Microsoft Excel, para ser exaustivamente 

testado e, em seguida, ser transferido para um ambiente mais robusto, como a plataforma web. 

Iniciando-se a descrição funcional, a FP está estruturada a partir da utilização de um 

Fluxo de Caixa (FC), já que a prestação de serviço de locação de frota deve ser planejada e 

controlada como um investimento de curto prazo pela EVL. Assim, a ideia inicial é a ELV 

dispor de um investimento (i.d., para aquisição de frota), controlar a receita e o custo desse 

ativo e vendê-lo ao fim do prazo de locação. Quando uma empresa busca recursos para 

financiar suas operações, até certo ponto ela tem a opção de escolher a composição do capital 

empregado, entre próprio e de terceiros. Capital de terceiros pode ser originado tanto de 

financiamento quanto de empréstimos, que é a característica predominante da ELV. De posse 

da estrutura de capital, qualquer empresa pode calcular o custo desses valores, denominado 

custo médio ponderado de capital. O mínimo que se espera é que o investimento apresente um 

retorno igual ou maior do que o custo médio ponderado de capital. Dessa forma, percebe-se a 

importância da utilização de instrumentos financeiros e econômicos para subsidiar a análise 

do investimento envolvido na locação de veículos. A composição de capital da ELV é 

diversificada, tanto pela demanda que esse tipo de negócio exige quanto pelas possibilidades 

oferecidas pelo mercado. A característica básica de sua estrutura de capital aponta um índice 

de alavancagem representativo, ou seja, cerca de 70% do seu capital são de terceiros. A 

mecânica financeira está pautada pela alta necessidade de endividamento para financiar os 

investimentos necessários em frota. Assim, para suportar essa operação, a ELV recorre às 

seguintes modalidades de empréstimos e financiamentos: (i) debênture; (ii) leasing; (iii) 

capital de giro; e (iv) conta garantida.  

Foram levantadas algumas possibilidades para melhor representar o retorno sobre o 

investimento feito pela ELV. Embora se considere o ROIC como a melhor medida de retorno 

operacional sobre os ativos econômicos, optou-se pela adoção do ROE dada a alta incidência 

de capital de terceiros e por ser um indicador proposto no planejamento estratégico da ELV. 

A TIR foi mantida, mesmo sabendo-se de suas inúmeras deficiências, porque é o principal 

indicador de decisão utilizado na ferramenta de preço. Dessa forma, para conforto dos 

tomadores de decisão, decidiu-se mantê-la, mas apenas para efeito de comparação. A estrutura 

do FC utilizado na FP segue a estrutura tradicional, sendo dividido em fluxo de caixa 

operacional, de investimentos e de financiamentos, para melhor entender quais seus 

componentes e principalmente facilitar sua montagem e análise. 
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Assim, conforme apresentado na Figura 24, a estratégia financeira e econômica de FP 

da ELV é determinar a rentabilidade necessária, levando-se em consideração a influência da 

estrutura de capital disponível no momento do negócio (i.d., previsto dentro do orçamento 

para o prazo de locação). Verifica-se que a estratégia de FP passa pela necessidade de capital 

para o investimento, gera rentabilidade durante o período da locação e, por fim, repõe o caixa 

por meio da venda do veículo para a renovação da frota.  

Estratégia FP 

Receita Bruta de Locação 

(-) Despesas PIS/COFINS 

(-) Custo de Locação 

(-) Depreciação 

(-) Despesas Administrativas 

(=) Rentabilidade 

(-) Juros (Despesa Financeira)  

(-) IR/CS  

(=) Lucro Líquido 

 
 

Figura 24 - Estratégia de Formação de Preço 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Como a ROE passou a ser a principal medida de rentabilidade para o capital próprio 

investido no processo de FP, a EVL a utiliza como um markup indireto para estimar a 

margem de lucro que, em conjunto com os custos e despesas, forma a tarifa de locação. O 

investimento, os custos e as despesas são sensibilizados de acordo com as características pré-

definidas, a partir das necessidades dos clientes, que estão disponíveis nas propostas 

comerciais.  

Todos os dados coletados são configurados no SSD que, por sua vez, tem um processo 

iterativo e cíclico, conforme pode ser observado na Figura 25, capaz de incrementar a margem 

de lucro, sensibilizando a tarifa encontrada no FC, em conjunto com os custos e as despesas, 

além dos fatores modeladores de: prazo médio de recebimento, pagamento de fornecedores, 

investimento e valor residual dos veículos. Assim, é possível calcular o ROE resultante do 

FC, e o processo se repetirá até que se atinja o ROE meta. O SSD atua de acordo com esse 

procedimento heurístico para a FP. Entretanto, como se fazem necessárias alterações tarifárias 

como estímulo ao processo de negociação, o preço poderá ser reduzido através das seguintes 

ações: replanejamento dos itens de custos e despesas, redução da ROE meta, ou sensibilização 

da margem de lucro, sendo que, nas duas últimas, diminuindo o ROE realizado pela proposta 

comercial. 

Capital

Próprio

Capital

Terceiros

Capital 

Disponível
Locação Venda

Receita Caixa
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Figura 25 - Processo de geração da tarifa de locação 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O SSD pode ser considerado um sistema modular desenvolvido em Excel, no qual 

foram utilizados recursos avançados através de fórmulas nativas e da linguagem Visual Basic 

for Applications (VBA) (cf. Figura 26). Atualmente, encontra-se em formato de protótipo e 

em fase final de testes sobre os requisitos funcionais. Ao fim dessa fase, será incorporada uma 

estrutura funcional definitiva para colocá-lo em operação, substituindo a versão anterior. 

Todos os aprimoramentos do SSD na ELV ocorrem por meio de modelos evolutivos, a partir 

da utilização de protótipos pilotos que, ao reunirem uma quantidade mínima de novos 

requisitos funcionais, são testados pelos negociadores de preços e colocados em produção. 

Com o objetivo de hospedar sistemicamente o processo decisório e estratégico de FP, a ELV 

apostou no desenvolvimento de protótipos que podem ser entendidos como ferramentas 

específicas e participantes da evolução dos processos de negócios. A Figura 26 apresenta a 

estrutura modular do SSD – Formação de Preços, e o Quadro 23 apresenta as características 

do funcionamento da estrutura do SSD. 
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Figura 26 - Estrutura do SSD – Formação de Preços 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Quadro 22- Características da Estrutura do SSD – Formação de Preços 

Regras e 

premissas: 

Formulário que possibilita o preenchimento de todas as variáveis globais obtidas através 

dos dados internos e externos da organização, formando as regras utilizadas na FP. Tem 

como característica não funcional a necessidade de segurança da informação para 

alteração e atualização, essenciais para seu correto funcionamento. 

Configuração 
Formulário para preenchimento dos cadastros e necessidades sobre a proposta comercial 

do cliente, como: prazo de contrato, modelos de veículos, forma de utilização, local de 

entrega e retirada, entre outros.   

Dados 

internos 

Tabela interna que gerencia dados da EC por modelo, período e tipo de utilização. Os 

valores são estimados através dos custos históricos da ELV, incorrendo apenas em 

pequenas análises preditivas, o que pode ser entendido como ponto falho. Apresenta 

também um projeto no qual está prevista a integração com os sistemas legados e com o 

SAP. Dessa forma, obtendo, de forma automática, dados como os custos históricos. 

Dados 

externos 

São pesquisas realizadas em sites como: Banco Central, IPEA Data, Sindicato, 

Montadoras, Associações, Vendas de Veículos. É onde se buscam todas as informações 

externas da ELV que são armazenadas nesse módulo. Atualmente, possui tabelas que 

auxiliam o cadastro do valor de compra e venda de veículos. 

Estimação 

Ambiente de iteração com o usuário para processamento. Ao término das entradas de 

dados é necessário estimular o SSD para processamento da FP. Para gerar o preço 

solicitado, a planilha deverá estar habilitada para utilização de fórmulas iterativas e de 

macro, ou seja, utilizam-se, como parte do modelo, códigos de programas, a partir do 

editor de código VBA do Microsoft Excel. Como ponto negativo, ainda não possui 

processo de comunicação com o usuário, ou seja, não existem informações sobre o 

status do processamento e tratamento de todos os erros detectados. Contudo, está sendo 

modernizado a partir da liberação de novas versões. 

Modelagem e 

Projeções 

É composto de uma matriz que representa o Fluxo de Caixa FC utilizado na FP, capaz de 

suportar valores financeiros projetados. Existe um layout com itens pré-definidos com 

possibilidade máxima de 72 períodos. A estrutura não é parametrizada; caso seja 

necessária a alteração, deverá ser demandada uma revisão no protótipo. Dessa forma, 

qualquer alteração funcional deverá gerar um novo ciclo para liberação do protótipo. 

Possui uma matriz de apoio com diversos fatores como prazos médios de recebimento, 

pagamento, venda e períodos válidos, suportando a modelagem do FC. 

Estimação de 

Custos 

Após a projeção é criado, automaticamente, um resumo da FP. O FC é sintetizado em 

um único período, apresentando os custos médios. É uma forma de diferimento dos 

gastos não periódicos somados com a média dos gastos periódicos. Dessa forma, é 

possível apresentar a composição do preço aberto por item de custo, despesas, impostos, 

além da margem de lucro estimada para formação da tarifa final. 

Indicadores e 

Relatórios 

Após etapas anteriores de configuração e processamento, é nesse momento que o SSD 

sintetiza todas as informações geradas através de gráficos, indicadores e relatórios 

gerenciais. O objetivo principal é municiar e orientar o usuário com informações 

pertinentes, facilitando o processo decisório da FP. 

         Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

A alimentação dos dados no SSD é totalmente manual, devido à inexistência de 

processos de integração entre os SI. Ao término da FP, é necessário digitar uma série de dados 

resultantes no sistema legado, para que possibilite a continuidade do processo de negociação 

comercial. Dentro do SSD, os dados devem estar dispostos exatamente na forma fornecida, 

uma vez que as consultas ocorrem através de referências de células. Para minimizar eventuais 

problemas que essa restrição pode causar, a planilha eletrônica disponibilizada em modo 

operativo permanece bloqueada com segurança para alteração. Assim, cada proposta 

comercial deverá ser interpretada somente na planilha que foi criada, dada a inexistência de 

controle de versões. Ressalta-se a inexistência de pontos de conferência para os usuários, sem 
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orientação para caminhos alternativos de funcionamento. Assim, após a ocorrência de um 

erro, os negociadores de preços são obrigados a consultar o responsável técnico do SSD, para 

buscarem uma solução viável.  

Mesmo com a nova versão, não se utiliza banco de dados, tornando a FP monolítica, 

ou seja, preparada para simular um único modelo de cada vez, o que demanda cuidados 

especiais de utilização. Essa decisão foi tomada ao longo do levantamento das regras do SSD. 

Como o projeto é um protótipo, com previsão de, em curto prazo, ser desenvolvido em uma 

plataforma mais robusta, decidiu-se não estruturar o SSD com banco de dados, o que 

prolongaria seu desenvolvimento e praticamente seria descartado. Perdeu-se muito no 

momento de validação das novas propostas; como não havia um repositório centralizado, nem 

histórico e nem atual, o processo de comparação foi muito moroso. 

Entretanto, o SSD possui excelentes características, dentre elas a utilização da função 

atingir metas via código VBA. Função responsável pelo processo iterativo de alcançar a ROE 

Meta no FC por meio da variação positiva ou negativa da margem de lucro. Uma forma 

secundária também foi implementada, que é a geração do preço a partir do preço estabelecido, 

o que acontece, geralmente, em fases mais evoluídas do processo de negociação comercial. 

Assim, define-se não uma ROE Meta, mas um Preço Meta, percorrendo um caminho 

alternativo, que apresenta similaridade, incrementando ou decrementando a Margem de Lucro 

no FC, até se obter qual a ROE para o preço estipulado.  

O SSD pode ser visualizado por meio da Figura 27, a qual possibilita avaliar, de forma 

detalhada e orientada, a estrutura de dados e de funcionalidades estabelecidas no SSD a partir 

de um diagrama de componentes. Suas funcionalidades estão preparadas para a captura de 

dados internos e externos. Essa etapa, mesmo que ocorra em interação com o SSD, por meio 

dos usuários, já foi prevista, e principalmente documentada, para que ocorra a partir de 

integração com os sistemas legados. São atividades sem valor agregado para o usuário, mas 

de extrema importância para o correto funcionamento do SSD. Por isso, serão investidos 

tempo e recursos para resolvê-las de forma sistêmica. 

Esse processo se repete para a captura dos dados externos, abastecendo o SSD com 

todas as informações necessárias para subsidiar o processo de Estimação de Custos (EC). 

Com os custos estimados, eles são gravados em um repositório para que a FP possa acessá-los 

a qualquer momento. De posse das informações necessárias, inicia-se a interação do SSD com 

o negociador de preço, que irá estimular o sistema com informações sobre a proposta 

comercial em questão. Para essa etapa, também já está prevista uma evolução, na qual o SSD 

será capaz de buscar as informações das propostas comerciais automaticamente, a partir de 
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um CRM adquirido pela ELV. Com as informações acerca das necessidades do cliente 

expressas na proposta comercial, o SSD encontra-se apto para utilizar suas funcionalidades de 

geração do preço de locação, cálculo dos indicadores de desempenho e geração de relatórios 

gerenciais e dashboards. 
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Figura 27 – SSD no nível de componentes 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir de uma visão prática, pode-se descrever o funcionamento integral do protótipo 

do SSD a partir da visão do usuário negociador de preço da seguinte forma: (1) capturar os 

dados externos – capturar os dados financeiros, econômicos e de cliente no SSD; (2) capturar 

os dados internos – capturar custos históricos, registros contábeis, financeiros e operacionais; 

(3) armazenar os dados coletados – armazenar na sua base de dados todos os dados coletados 
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e necessários para dar continuidade no processo; (4) estimar os custos – é capaz de elaborar a 

estimação de alguns componentes que foram identificados durante levantamento dos 

requisitos funcionais e incorporados no modelo de estimação; (5) configurar o painel de 

controle – é capaz de ativar os parâmetros vigentes para utilização na FP, como previsão de 

inflação, custo do capital, custo dos seguros, etc.; (6) configurar o pedido comercial – 

possibilita o cadastramento de todas as informações relevantes dispostas nos pedidos 

comerciais por parte dos negociadores de preços; (7) gerar o preço – é capaz de gerar preço 

final a partir de uma base formada por regras de decisão e conhecimento tácito dos 

especialistas; (8) calcular os indicadores de desempenho – o SSD está apto a calcular uma 

série de indicadores para auxiliar no processo de tomada de decisão; e (9) gerar relatórios 

gerenciais – permite definir relatórios gerenciais que contemplam fluxo de caixa, gráficos e 

indicadores sobre a FP em processo. 

Um primeiro mapeamento sobre mudanças no SSD e na ferramenta anterior está na 

EC e abertura dos itens de custos. Juntamente com o novo SSD, houve uma alteração no 

processo da EC a partir de todos os levantamentos feitos pela pesquisa. O SSD passou a 

trabalhar de forma híbrida, ou seja, parte das estimações foi centralizada pela área funcional 

de Gestão Econômica (GE) e incorporada ao SSD, e parte continuou descentralizada nas 

demais áreas funcionais da empresa. Dessa forma, um grande avanço foi dado na 

representação do conhecimento tácito dos profissionais especializados sobre o tipo de 

conhecimento de custos. Tudo aquilo que dependia de revisões envolvendo custos foi 

centralizado e representado no SSD, para minimizar a participação nesse quesito em especial. 

A EC centralizada se refere aos componentes de custos como: (1) despesas 

administrativas; (2) manutenção; e (3) custo financeiro. Os modelos EC incorporados ao SSD 

foram elaborados por meio de consultas às bases históricas de custos, partindo de práticas 

adotadas e disseminadas no campo da Contabilidade Gerencial, assim como a experiência do 

grupo pesquisado EXEC-I, responsável pelas revisões. A principal orientação que circundou 

esse trabalho foi a de adotar uma postura que possibilitasse a previsão do custo da forma mais 

assertiva e passível de monitoração a partir de controles e ajustes pelo pessoal técnico da GE. 

Criou-se, dessa forma, um processo iterativo de confrontação entre valores estimados e valor 

realizado; em outras palavras, criou-se um processo de controle gerencial. A impossibilidade 

de centralização das estimativas de todos os componentes de custos se deu por motivos como 

opção estratégica de deixar as demais áreas como corresponsáveis pela EC e, em 

consequência, pela FP. No entanto, cabe destacar o teor político da decisão, uma vez que os 
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ganhos da centralização da EC, onde se espera a concentração de pessoas mais capacitadas e 

principalmente isentas dentro do processo, seriam consideráveis. 

Assim, como previamente descrito, o módulo de EC do SSD se mostra bastante 

inovador em comparação com a ferramenta atual, haja vista que foi gerado a partir de 

pesquisa empírica realizada em todos os setores da empresa que guardam relação entre custos 

e preços. Todos os setores envolvidos nos processos de EC e de FP foram pesquisados e 

tiveram suas atividades levantadas e descritas. Uma preocupação adicional no 

desenvolvimento do SSD foi ajustar todos os componentes de custos para a realidade atual da 

empresa e descrever cada um deles de forma que se tenha condições de obter relatórios que 

mostrem a composição dos custos e dos preços. A ferramenta antiga apresentava componentes 

com resultados líquidos agrupados por contas de receitas e de despesas. Tomou-se o cuidado 

de tratar cada valor individualmente, possibilitando análise detalhada da composição do 

preço. Pontos especiais de resolução de problemas foram criados, ou seja, todas as 

intervenções necessárias pelo grupo EXEC-I foram previamente mapeadas, com o objetivo de 

atuar ostensivamente em sua solução, como grande escopo estratégico do protótipo. 

Foi criado um painel de controle (cf. Figura 28), que possibilita preencher todos os 

parâmetros necessários para a EC e a FP, por faixa de período, de 12 a 24 meses, de 24 a 36 

meses, de 36 a 48 meses e de 48 a 60 meses. Dessa forma, a partir do prazo definido na 

proposta comercial, o SSD será capaz de capturar aquele que melhor condiz com o período 

em projeção. Lembrando que o indicador é um resultado médio para o período, ou seja, 

representa uma expectativa de realização entre o presente até o período previsto (e.g., taxa de 

juros para o período de 24 a 36 meses é a média de juros que ocorrerá entre o presente e 36 

meses, sendo atribuída igualmente para todos os fluxos de caixa). Isso ainda está longe da 

perfeição, uma vez que seria ideal a busca de parâmetros a cada período, ou seja, no primeiro 

ano, o fluxo de caixa utilizar o parâmetro de até 12 meses, no segundo ano, o parâmetro de até 

24 meses e assim por diante. 

Mesmo apresentando imperfeições, essa abertura por períodos possibilita a 

modelagem do fluxo de caixa de forma mais clara, o que pode ser determinante para 

modificar a sensibilidade do preço e do prazo no fluxo de caixa de uma proposta comercial. O 

painel de controle é subdividido em grupos de parâmetros da seguinte forma: (i) parâmetros 

globais – refere-se aos prazos médios de pagamento de fornecedores diversos, recebimento e 

venda; (ii) implantação – onde estão cadastrados todos os custos relativos ao processo de 

implantação da frota no cliente, com abertura para os dois principais estados onde ocorre a 

implantação, ou seja, Minas Gerais e São Paulo; (iii) dados financeiros – são parâmetros 
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como custo financeiro, custo de preparação (i.d., lanternagem e pintura para venda), 

alavancagem; (iv) rentabilidade – com a ROE meta; (v) previsão de perdas – que inclui o 

custo com avarias; (vi) receita com avarias – reembolso de avarias de acordo com o contrato 

firmado; (vii) veículo reserva – previsão de custo com veículo reserva de acordo com 

cobertura; e (viii) prazo de pagamento – parâmetros que representam o prazo médio de 

pagamento a fornecedores de veículos. 

 

Figura 28 - Painel de Controle 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Como primeira interface com os usuários, o SSD apresenta uma máscara de entrada de 

dados (cf. Figura 29). Dessa forma, a partir de uma proposta comercial, os negociadores de 

preços são capazes de preencher rapidamente todos os modelos demandados pelos clientes. 

São preenchidas as seguintes informações no cabeçalho: data da formação de preço, nome do 

cliente, número da proposta comercial, prazo de contrato, local de entrega e região de 

Cod Parâmetros Globais Valor Unidade Cod Dados Financeiros: 12 24 36 48

1 Prazo Médio Venda meses 1 Custo Financeiro (Líquido)

9 Prazo Médio de Recebimento meses 2 Despesas Administrativas

10 Prazo Médio de Pagamento meses 3 Custo Preparação

11 Frete Fixo FIAT (ida) Monetário 4 Índice Alavancagem

5 Aliquota IR/CS:

Cod Implantação: Valor Unidade 6 Aliquota PIS/COFINS

MG1 Aliquota IPVA: taxa aa 7 Crédito de PIS/COFINS

MG2 Taxa Anual monetário aa 8 Imposto de Renda Faturamento

MG3 Licenciamento valor veículo

MG4 DPVAT monetário carro

MG5 Outros Despachante monetário carro 11 Assistencia

MG6 Taxa Emplacamento monetário carro 12 10.000/100.000

MG7 1º Emplacamento monetário carro 13 30.000/100.000

MG8 DPVAT monetário carro 14 50.000/100.000

Valor Placa 15 100.000/100.000

MG9 Placa Especial: monetário carro

Cod Prazo Pagamento: Valor Unidade

Cod Implantação: Valor Unidade 1 FIAT dias

SP1 Aliquota IPVA: taxa aa 2 VW dias

SP2 Taxa Anual monetário aa 3 GM dias

SP3 Licenciamento valor veículo 4 FORD dias

SP4 DPVAT monetário carro 5 RENAULT dias

SP6 Taxa Emplacamento monetário carro 6 MITSUBISHI dias

SP7 1º Emplacamento monetário carro 7 HONDA dias

SP8 DPVAT monetário carro 8 HYUNDAI dias

SP5 Outros Despachante monetário carro 9 TOYOTA dias

Valor Placa 10 SUZUKI dias

SP9 Placa Especial: monetário carro 11 KIA dias

12 PEUGEOT dias

Cod Rentabilidade: Valor Unidade 13 MERCEDES dias

1 ROE Sugerida: taxa aa 14 IVECO dias

15 OUTROS dias

Cod Receita de Avarias Valor Unidade

1 Receita de Avarias taxa aa Cod Previsão de Perdas Cliente ELV 10% e 10% 5% e 5%

1 Telecomunicação

2 Telecomunicação (Ratreador)

Cod Veículo Reserva Valor 3 Alimentos/Bebidas

1 48H / 48H 4 Saúde/Farmacêutico

2 24H / 48H 5 Siderurgia/Mineração

3 24H / 24H 6 Prestador de Serviços

4 12H / 12H 7 Indústria

5 6H / 6H 8 Outros

6 ABAIXO DE 6H

Painel de Controle
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emplacamento. Em continuidade, o SSD permite o lançamento de até 10 modelos diferentes 

para essa proposta, seja por efeito de comparação de preços entre modelos, seja por pedido de 

vários modelos por parte do cliente. Adicionalmente a cada modelo são inseridas as seguintes 

informações: fornecedor, modelo, cor, característica, quantidade, franquia, prazo de locação, 

tipo de proteção de casco. Isso é feito automaticamente, caso o SSD possua todas as 

informações cadastradas em sua base, principalmente no que se refere ao preço de compra e 

venda dos veículos. O sistema já está preparado para processar todas as informações e gerar, 

em poucos segundos, o preço sugerido para a ROE meta e o preço gerado após alguma 

modificação de parâmetros ou necessidade do cliente e também sua respectiva ROE 

alcançada. Essa visão também pode ser utilizada pela área comercial, a fim de simular preços 

iniciais para o cliente. A grande diferença está na incapacidade de modificação de qualquer 

informação. Dessa forma, o simulador fica disponível apenas para gerar o preço meta. Os 

funcionários da área comercial informam as características necessárias e somente o preço a 

partir da ROE meta é gerado. 

 

 
Figura 29 - Máscara de Entrada de Dados 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O SSD dispõe de um fluxo de caixa (FC) de modelagem financeira, no qual são 

montadas todas as regras de negócios (cf. Figura 30). O FC apresenta a estrutura básica 

convencional: (i) fluxo de caixa operacional FCO – onde são registradas todas as entradas e 

saídas operacionais, como receita bruta, custos e despesas; (ii) fluxo de caixa de investimento 

(FCI) – onde são movimentadas todas as entradas e saídas de investimentos, ou seja, onde são 

registradas a compra e venda dos veículos com abertura em capital próprio e de terceiros; e 

(iii) fluxo de caixa de financiamento (FCF), que está subdividido em dois, para que seja 

possível o correto funcionamento das iterações do fluxo de caixa, ou seja, existem fórmulas 

que estão montadas em processos circulares.  

Todos os itens que compõem o FC são fundamentais para o seu correto 

funcionamento. O FCO é composto dos seguintes itens: receita de locação, receita de avarias, 

crédito de PIS/COFINS (i.d., crédito tomado de alguns itens de custo de frota, segundo regra 
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de não cumulatividade de PIS/COFINS para empresas optantes pelo lucro real), custo de 

avarias e roubo, custo de cobertura de terceiros, assistência 24 horas, veículo reserva, 

desmobilização, IPVA, taxa de emplacamento, taxa anual, frete, assessórios, despesas 

administrativas, PIS/COFINS e desembolso de IR/CS de Locação (i.d., imposto previsto na 

tributação simplificada da FP, onde se tem uma expectativa de 5% de Imposto de Renda e 

Contribuição Social sobre a receita bruta). 

O FCI é composto por: pagamento de imobilizado e recebimento de imobilizado, ou 

seja, onde ocorre o registro de compra e venda dos veículos. O FCF é composto pelos 

seguintes itens: entrada de capital próprio, entrada de capital de terceiros, juro sobre o capital 

próprio, juro sobre o capital de terceiros. Como já descrito, o modelo é composto por 

fórmulas circulares, vinculadas à emissão de novas dívidas para suprir o atual caixa. Assim, o 

FCF II é composto por: IR/CS complementar (i.d., ajustando o IR/CS utilizado no FCO para o 

recolhimento a partir do lucro gerado sobre a alíquota efetiva).  

Dessa forma, a mecânica do fluxo de caixa é a seguinte: a partir dos parâmetros 

disponíveis, modelam-se as entradas e saídas operacionais de caixa à exceção da receita de 

locação. O valor necessário para investimento sobre imobilizado (i.d., veículos, acessórios e 

frete) é lançado no FCI levando-se em consideração a alavancagem para determinar a correta 

porção de capital. Dessa forma, inicia-se um processo iterativo para cálculo da receita de 

locação, incrementando-se a margem de lucro, que impacta diretamente a receita de locação e 

as saídas líquidas de caixa. A partir desse ponto, existe uma priorização para pagamento do 

capital de terceiros. Toda a sobra de caixa líquida será destinada, prioritariamente, a esse 

pagamento, por conservadorismo nos resultados. Caso ocorra, principalmente nos primeiros 

períodos, uma movimentação líquida de caixa negativa, será emitida uma dívida 

automaticamente para suprir esse déficit financeiro. Sendo assim, o caixa final sempre será 

zero. Só ao término do pagamento do capital de terceiros é que ocorre a retirada do lucro dos 

acionistas, a partir do item retirada de dividendo. 
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Modelagem Financeira
Calendário out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12

Período 1 2 3 4 5 6 7

Fluxo de Caixa Operacional (340) 298 481 76 462 462 462

Entradas Operacionais 0 476 740 755 755 755 755

Receita de Locação 0 476 710 710 710 710 710

Receita de Avarias 0 0 0 0 0 0 0

Crédito de PIS/COFINS 0 0 30 45 45 45 45

Saídas Operacionais (340) (178) (259) (679) (293) (293) (293)

Custo de Locação (340) (17) (17) (403) (17) (17) (17)

Avarias / Roubo e PT 0 0 0 0 0 0 0

Cobertura Terceiros 0 0 0 0 0 0 0

Assistencia 24 horas 0 0 0 0 0 0 0

Veículo Reserva (17) (17) (17) (16,59) (17) (17) (17)

Manutenção 0 0 0 0 0 0 0

Desmobilização 0 0 0 0 0 0 0

IPVA (48) 0 0 (193) 0 0 0

Taxa Emplacamento (155) 0 0 0 0 0 0

Taxa Anual 0 0 0 (193) 0 0 0

Frete 0 0 0 0 0 0 0

Acessórios (120) 0 0 0 0 0 0

Despesas Administrativas 0 (161) (175) (175) (175) (175) (175)

Desembolso de PIS/COFINS 0 0 (44) (66) (66) (66) (66)

Desembolso de IR/Locação 0 0 (24) (35) (35) (35) (35)

Fluxo de Caixa Investimento (19.905) 0 0 0 0 0 0

Pagamento de Imobilizado (19.905) 0 0 0 0 0 0

Recebimento de Imobilizado 0 0 0 0 0 0 0

Fluxo de Caixa Livre (20.246) 298 481 76 462 462 462

Fluxo de Caixa Finaciamento 19.905 (205) (204) (201) (202) (199) (196)

Entrada de Saldo K Próprio 4.578 0 0 0 0 0 0

Entrada de Saldo K Terceiros 15.327 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juro sobre Saldo K Terceiros 0 (201) (201) (201) (201) (199) (196)

Juro sobre Saldo K Terceiros CP 0 (4) (3) (0) (2) 0 0

Fluxo de Financiamento I (340) 93 277 (125) 260 263 266

Caixa Inicial 0 0 0 0 0 0 0

IR 0 (14) (41) 35 (28) (29) (30)

Emissão de K Terceiros CP 340 0 0 90 0 0 0

Amortização K Terceiros CP 0 (79) (236) 0 (115) 0 0

Amortização K Terceiros 0 0 0 0 (117) (234) (237)

Retirada Dividendo 0 0 0 0 0 0 0

Caixa Final 0 0 0 0 0 0 0  
Figura 30 - Fluxo de Caixa Modelagem Financeira 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Cada item do FC leva em consideração uma regra pré-determinada em um quadro 

complementar (cf. Figura 31). Cada item de caixa está vinculado a uma regra e uma regra 

pode ser utilizada por vários itens de caixa. As principais regras disponíveis são: (i) projeção 

de meses – utilizada para cálculo fracionado do IPVA; (ii) prazo médio de recebimento – 

utilizado para determinar as entradas de caixa provenientes da receita de locação e de avarias; 

(iii) prazo médio de pagamento – utilizado para modelar todos os gastos desembolsáveis com 

exceção do investimento em veículos; (iv) prazo médio de pagamento de juros – quais são os 

períodos que, a partir da emissão de dívidas, deverão gerar despesas financeiras; (v) prazo 

médio de pagamento de imobilizado – determina qual o correto período em deverá ocorrer o 

pagamento da montadora, uma vez que existem prazos diferenciados; (vi) prazo médio de 

venda do imobilizado – quando ocorrerá a entrada de caixa proveniente da venda dos 

veículos; e (vii) meses válidos – quais períodos estão disponíveis para modelagem financeira, 

levando-se em consideração o prazo determinado pelo cliente. 
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Calendário out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12

Quadro Complementar Cash Flow 1 2 3 4 5 6 7 8

Projeção de Meses 10 11 12 1 2 3 4 5

Fator Prazo Médio de Recebimento -           0,67         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Prazo Médio de Pagamento -           0,92         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Prazo Médio de Pagamento Dsp Administrativas -           0,92         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Prazo Médio Pagamento Juros -           1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Prazo de Pagamento Imobilizado 1,00         -           -            -           -           -           -           -           

Fator Prazo de Venda Imobilizado -           -           -            -           -           -           -           -           

Fator Meses Válidos 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Prazo Desmobilização -           -           -            -           -           -           -           -           

Fator de Desembolso de IR 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator de Fluxo de Caixa Inicial 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator Ajuste IR 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator do Fluxo de Imobilizado 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

Fator do Fluxo de Depreciação 1,00         1,00         1,00          1,00         1,00         1,00         1,00         1,00         

IR Projetado -           (14)           (65)            -           (64)           (64)           (65)           (66)           

Saldo de Emprestimos CP 340          261          25             115          -           -           -           -           

Depreciação 38            38            38             38            38            38            38            38            

Lucro Bruto (IR) -           -           -            -           -           -           -           -           

Lucro Bruto -378 55 263 -127 258 261 264 267

Fluxo de Caixa Livre Ajustado -20.246 298 505 112 498 498 498 498

Painel de Parâmetros  
Figura 31 - Quadro Modelagem de Negócios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para cálculo do lucro e da margem de lucro da FP, é necessária uma visão econômica 

do projeto de investimento. É nesse mesmo quadro (cf. Figura 32), em complemento ao 

quadro de resultado econômico (cf. Figura 33), que estão dispostos os itens para cálculo do 

lucro líquido. A depreciação é calculada a partir da diferença do valor de compra e do valor 

residual dos veículos, enquanto o lucro bruto (i.d., lucro antes de imposto de renda – LAIR) é 

igual ao resultado do fluxo de caixa operacional expurgando-se o IR/CS, subtraindo-se, ainda, 

o juro de capital de terceiros e a depreciação. Nesse ponto, é possível fazer o cálculo do 

IR/CS, a partir da alíquota efetiva, até chegar ao lucro líquido, que é utilizado para cálculo do 

ROE. É importante destacar que os conhecimentos sobre análise de investimentos utilizados 

pelo grupo pesquisado EXEC-I em suas revisões foi completamente empregado nesse novo 

modelo de FC. 

Depreciação -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 

Lucro Bruto -378 55 263 -127 258 261 264 267 270

Imposto de Renda 0 -14 -65 0 -64 -64 -65 -66 -67 

Lucro Líquido -378 42 198 -127 194 196 199 201 203  
Figura 32 - Resultado Econômico 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Como a entrada de dados é específica para cada proposta, o SSD apresenta uma 

estrutura de painel de parâmetros (cf. Figura 33; Figura 34), que está vinculada à máscara de 

entrada apresentada anteriormente. É nesse momento que são refinadas as entradas de dados 

específicas da proposta comercial, quando necessário. Tratam-se de dados básicos contidos na 

proposta comercial como: data da formação de preço, nome do cliente, segmento de atuação 

do cliente, prazo de contrato, prazo planilhado, previsão de entrega, local de entrega, local de 

retirada, fornecedor do veículo, cor/opcionais, quantidade, valor de compra, valor de venda, 

tipo de utilização, franquia e proteção de casco. 

Em outra parte se tem as informações referentes aos assessórios, quando o negociador 

de preço poderá, a pedido do cliente, incluir novos assessórios, o que impactará o valor de 
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investimento inicial e o valor de venda. Aberturas como cobertura de seguro de terceiros, 

assistência 24 horas, previsão de perdas, receita de avarias e veículo reserva completam as 

informações que influenciam o processo de FP. Destaca-se, mais uma vez, que alguns itens 

eram constantemente modificados na revisão dos especialistas, principalmente o item previsão 

de perdas, o que já não é mais possível, dado que seu valor apresenta-se dentro da realidade 

de estimativa de resultado da ELV. 

 

 
Figura 33 - Painel de Parâmetros 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Informações complementares são demonstradas nos seguintes grupos: (i) indicadores 

da proposta – refere-se às taxas de emplacamento e deslocamento; (ii) indicadores 

econômicos – com um breve resumo sobre os principais itens de custos e despesas que estão 

sendo utilizados no fluxo de caixa; (iii) indicadores de estrutura de capital – refere-se à 

composição de capital pela alavancagem; (iv) indicadores financeiros – referente à taxa de 

juros e ao valor de investimento total; (v) indicadores tributários – demonstrando-se todos os 

impostos incidentes e as respectivas alíquota; e (vi) prazos médios – demonstrando-se os 

prazos incidentes no FC. Cabe destacar que todos esses dados são informativos, ou seja, 

depende de como o SSD foi parametrizado para processamento, evitando-se, assim, 

modificações abruptadas pelos especialistas. 
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Valor Valor

Entrega Estimada: 17/10/2011 K Próprio 23,0%

Manutenção Mês: -            K Terceiros 77,0%

IPVA 1%

Taxa Emplacamento 155 Valor

Taxa Anual 193 Custo Financeiro 1,31%

Frete Ida: 0 Investimento Veículos: 2.149.783 

Frete Volta: 100 Invest. Acessórios: -            

KM Venda: 60.000      

Valor

Impostos: 7,80%

Aliquota IR/CS: 28,2%

Aliquota PIS/COFINS 9,250%

Crédito de PIS/COFINS 6,350%

Indicadores Econômicos Valor

Receita Mensal: 76.025      Indicadores Prazos Médios Valor

Depreciação: 38             Prazo Indicadores Gerais 24,0          

Custo de Preparação 150           Prazo Médio de Competência 0,57          

Despesas Administrativas 175           Prazo de Pagto Imobilizado -            

Indicadores Tributários

Indicadores Estrutura CapitalIndicadores Proposta

Indicadores Financeiros

 
Figura 34 - Painel de Parâmetros 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Existem duas alternativas para estimular o processamento do SSD (cf. Figura 35): por 

meio do ROE meta ou do preço meta. Em ambas, o sistema apresentará um comportamento 

similar: o SSD irá incrementar ou decrementar a margem de lucro até atingir o que lhe foi 

determinado. Ambos os processos funcionam analogamente e o processamento somente irá 

ser interrompido quando o SSD alcançar o objetivo que lhe foi traçado. Lembrando que, a 

cada iteração de processamento, a margem de lucro é modificada em R$ 0,01. Dessa forma, 

toda a sua estrutura tributária e sua necessidade de financiamento são recalculadas para as 

novas condições. O caixa apresenta grandes modificações a cada ciclo.  

 
 

Figura 35 - Funções Para Gerar Preço 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Após o processamento, o primeiro relatório gerencial disponibilizado pelo SSD é um 

de fluxo de caixa (cf. Figura 36; Figura 37). Esse relatório apresenta uma estrutura muito 

próxima daquela disponibilizada pela ferramenta de FP, já que a principal ideia é facilitar o 

processo decisório por parte dos tomadores de decisão. O layout foi mantido, uma vez que se 

tornou um grande aliado na aceitação do SSD, além de apresentar um cabeçalho com os 

resumos por seção: (i) dados da proposta; (ii) dados do veículos; (iii) informações do 

investimento; e (iv) parâmetros utilizados. Os itens do caixa diferem do anterior, por terem a 
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capacidade de representar o correto lucro líquido para a FP. Dessa forma, após apresentar o 

fluxo de caixa acumulado, demonstra-se a depreciação, a LAIR, o IR/CS e o lucro líquido 

gerado no processo de FP. Lembrando que são informativos, não compondo, efetivamente, 

como itens do fluxo de caixa. 

Dados da Proposta Dados do Veículo Informações do Investimento
Data Precificação: Fornecedor: FIAT
Cliente: CLIENTE A Modelo Veículo:
Prazo Contrato (meses): 24 meses Cor / Opcionais
Prazo Planilhado (meses): 24 meses Quantidade: 108
Previsão Entrega (dias): 60            dias Valor Compra: 19.905   
Entrega Estimada: Acessórios -          
Frete Ida: -          Valor Previsto Venda: 19.000   
Frete Volta: 100 Prazo Médio Venda 3 meses
UF Emplacamento: MG Manutenção Mês: 0
IPVA 0,97% Tipo Uso: Normal
Taxa Emplacamento 155,4      Franquia KM: 2500 Km/mês
Taxa Anual 193,2      Proteção Casco: Cliente

Relatório do Fluxo Financeiro

Per Data Mês Rect Loc Veículo Rect Ava. Rect BrT Pis/Cofins Rect Liq Seguro Veic Res.
1 out-11 10            0 (19.905) 0 (19.905) 0 (19.905) 0 (17)
2 nov-11 11            472 0 0 472 0 472 0 (17)
3 dez-11 12            704 0 0 704 (14) 690 0 (17)
4 jan-12 1               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
5 fev-12 2               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
6 mar-12 3               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
7 abr-12 4               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
8 mai-12 5               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
9 jun-12 6               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)

10 jul-12 7               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
11 ago-12 8               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
12 set-12 9               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
13 out-12 10            704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
14 nov-12 11            704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
15 dez-12 12            704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
16 jan-13 1               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
17 fev-13 2               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
18 mar-13 3               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
19 abr-13 4               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
20 mai-13 5               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
21 jun-13 6               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
22 jul-13 7               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
23 ago-13 8               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
24 set-13 9               704 0 0 704 (20) 684 0 (17)
25 out-13 10            704 0 0 704 (20) 684 0 0
26 nov-13 11            232 0 0 232 (20) 212 0 0
27 dez-13 12            0 19.000 0 19.000 (7) 18.993 0 0

Total: 16.895 -905 0 15.989 -490 15.499 0 -398 

Palio Economy 1.0 2P
18/08/2011

PRATA Basico

17/10/2011

 
Figura 36 - Relatório de Fluxo de Caixa 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Informações do Investimento
Investimento Veículos: 2.149.783  Previsão de Perdas 0,0% aa
Invest. Acessórios: 0 Receita de Avarias 3,20% aa
Receita Mensal: 76.025 Assistência 24 horas 0 aa
IR 28,20% Seguro contra terceiros 0 aa
PIS/COFINS 2,90% Veículo Reserva 1,0% % frota
Depreciação: (453) aa Despesas Administrativas 175 am
Taxa de Depreciação (aa): -2,27% aa Custo Preparação 150         veículo
KM Venda: 60.000 km
Taxa de Financiamento 1,3%
Indice de Alavancagem 77%

Manut. Tax. IPVA Frete Acesso. Csto Frota Desp Adm IR FCL FCL Acu. Dep. Juros ROB LL
0 (204) 0 0 (220) 0 0 (20.126) (20.126) (38) 0 (258) (258)
0 0 0 0 (17) (161) (13) 281 (19.845) (38) (204) 53 39
0 0 0 0 (17) (175) (65) 434 (19.411) (38) (203) 258 193
0 (386) 0 0 (403) (175) 0 106 (19.305) (38) (200) (132) (132)
0 0 0 0 (17) (175) (64) 428 (18.877) (38) (201) 253 190
0 0 0 0 (17) (175) (64) 427 (18.450) (38) (198) 256 192
0 0 0 0 (17) (175) (65) 427 (18.023) (38) (195) 259 194
0 0 0 0 (17) (175) (66) 426 (17.597) (38) (192) 262 196
0 0 0 0 (17) (175) (67) 425 (17.172) (38) (189) 265 199
0 0 0 0 (17) (175) (68) 424 (16.747) (38) (186) 269 201
0 0 0 0 (17) (175) (68) 424 (16.324) (38) (183) 272 203
0 0 0 0 (17) (175) (69) 423 (15.901) (38) (179) 275 206
0 0 0 0 (17) (175) (70) 422 (15.479) (38) (176) 278 208
0 0 0 0 (17) (175) (71) 421 (15.058) (38) (173) 281 211
0 0 0 0 (17) (175) (72) 420 (14.637) (38) (170) 284 213
0 (386) 0 0 (403) (175) 0 106 (14.531) (38) (166) (98) (98)
0 0 0 0 (17) (175) (72) 420 (14.112) (38) (167) 287 215
0 0 0 0 (17) (175) (73) 419 (13.693) (38) (164) 290 217
0 0 0 0 (17) (175) (74) 418 (13.275) (38) (161) 294 220
0 0 0 0 (17) (175) (75) 417 (12.857) (38) (157) 297 222
0 0 0 0 (17) (175) (76) 416 (12.441) (38) (154) 300 225
0 0 0 0 (17) (175) (76) 416 (12.025) (38) (150) 304 227
0 0 0 0 (17) (175) (77) 415 (11.611) (38) (147) 307 230

(150) 0 (100) 0 (267) (175) (15) 227 (11.384) (38) (143) 61 46
0 0 0 0 0 (175) (92) 416 (10.968) 0 (142) 366 274
0 0 0 0 0 (14) (15) 183 (10.785) 0 (139) 59 44
0 0 0 0 0 0 0 18.993 8.209 0 (138) (145) (145)

-150 -976 -100 0 -1.624 -4.200 -1.466 8.209 8.209 -905 -4.476 5.199 3.733

Parâmetros Utilizados

 
Figura 37 - Relatório de Fluxo de Caixa 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O protótipo do SSD para EC e FP apresenta uma série de vantagens em comparação 

com a atual ferramenta de FP. Em relação aos indicadores de desempenho, foram criados 

novos (cf. Figura 38): (i) return on equity (ROE) meta – qual o ROE meta determinado para a 

FP; (ii) return on equity (ROE) realizado – o retorno atingido no processo de FP dividindo-se 

o lucro líquido obtido na formação de preço (FP) e dividindo-se pelo patrimônio líquido 

médio; (iii) TIR Bruta – sem considerar o impacto do IR e CS no fluxo de caixa operacional; 

(iv) TIR Líquida – considerando-se o impacto do IR/CS no fluxo de caixa operacional (v) 

yield - Tarifa de Locação/Valor Investido, representa a porcentagem da relação tarifa e valor 

investido, podemos interpretá-lo como retorno bruto sobre investimento; (vi) lucro bruto – 

lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social; (vii) lucro líquido; (viii) IR efetivo – 

alíquota de Imposto de Renda efetiva para a ELV; (ix) IR/Tarifa – percentual que o Imposto 

de Renda efetivo ocupa na tarifa de locação; e (x) impostos/tarifa – percentual de todos os 

impostos incidentes na ELV (i.d., PIS/COFINS, IR/CS) sobre a tarifa. 
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Valor

ROE Target (aa): 23,0%

ROE Atingido (aa): 35,0%

TIR Líq. (aa): 38,5%

TIR Brt. (aa): 43,2%

Yield Locação 5,9%

Lucro Bruto R$ 16.245

Lucro Líquido R$ 11.371

IR Efetivo 30,0%

IR / Tarifa 13,7%

Impostos / Tarifa 16,7%

Indicadores

 
Figura 38 - Indicadores de Desempenho 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Também foi disponibilizado um relatório com a abertura da estrutura dos preços 

gerados pelo SSD, podendo-se, agora, identificar, percentualmente, a composição de todos os 

componentes de custos, despesas, tributos e da margem de lucro (cf. Figura 39). Embora se 

tenha o percentual do custo de locação frente à tarifa de locação, o custo está detalhado. Dessa 

forma, é possível identificar a representatividade de cada item do custo de locação no custo de 

locação total. Portanto, somando-se o percentual de receita de avarias, o custo de locação, as 

despesas administrativas, as despesas de PIS/COFINS, o custo financeiro, a depreciação, o 

Imposto de Renda e a margem de lucro, se obtém 100%, ou seja, com a abertura total do valor 

da tarifa de locação. 

Estrutura de Preço Valor %

(=) Tarifa de Locação (Aprovado) 1.462,94 100,0%
Receita de Avarias (7,30)        -0,5%

Custo de Locação 297,48    20,3%

Seguro 112,62    37,9%

Veículo Reserva 20,86       7,0%

Manutenção 85,73       28,8%

Desmobilização 12,50       4,2%

IPVA 24,45       8,2%

Taxa Emplacamento 6,48         2,2%

Taxa Anual 16,10       5,4%

Frete -           0,0%

Acessórios 18,75       6,3%

Despesas Administrativas 175,00    12,0%

Despesas PIS/COFINS (Liq) 44,11       3,0%

Custo Financeiro 87,96       6,0%

Depreciação 188,82    12,9%

IR 203,06    13,9%

Margem de Lucro Líquido (Markup) 473,81    32,4%  
Figura 39 - Abertura de Preço 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

O protótipo do SSD apresenta maior transparência do processo como um todo, mostra-

se mais confiável, robusto e eficaz na geração de indicadores e relatórios para a tomada de 

decisão dos negociadores de preços da área comercial.  



123 

 

 

A Figura 40 apresenta os principais gráficos gerados pelo SSD, que são muito 

relevantes para os grupos COM-I, COM-II e PRE-I. Por meio deles, é possível analisar, 

graficamente, toda a composição de preço. Os gráficos são: (a) Estrutura de Preço – 

demonstra todos os componentes com os respectivos valores; (b) Composição de Preço – 

demonstra percentualmente qual a relevância de cada componente; (c) Atingimento do ROE 

meta – auxilia na tomada de decisão em relação ao percentual de atingimento do ROE. 
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Figura 40 - Gráficos e Relatórios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

 
 

Por fim, o último relatório apresentado pelo SSD é um resumo (cf. Figura 41), onde 

todos os modelos que participaram do processo de FP são dispostos em conjunto, facilitando a 

análise resumida. O principal objetivo desse relatório é que, mesmo que não se atinja uma 

rentabilidade esperada para um modelo, essa rentabilidade ponderada pode ser determinante. 

Assim, a decisão final sobre a FP está em saber se uma ROE ponderada pelo volume 

investido ultrapassa a ROE meta definida. Outras informações que esse relatório demonstra 

são: modelo, opcionais, quantidade de carros, valor da tarifa, valor de compra, investimento 

total, yield, ROE e TIR. 

 

# Modelo Opcionais Qtd. Carros Tarifa Vlr. Compra Invest. TT Yield ROE TIR Consolida?

1 Palio Economy 1.0 2P PRATA Bas ico 108 R$ 703,9 R$ 19.905,4 R$ 2.149.783 3,54% 25,74% 23,13% X

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

1 0 0 0 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 108 R$ 704 R$ 19.905,4 R$ 2.149.783 3,54% 25,74% 23,13%  
Figura 41 - Quadro Resumo 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O SSD apresenta informações relevantes ao processo decisório, atendendo 

satisfatoriamente aos usuários internos. Entretanto, é percebida uma lacuna no que diz 

respeito à negociação comercial em que estão envolvidos os grupos COM-I e COM-II. 

Existem três pressupostos percebidos por meio da pesquisa na ELV: (i) os consultores estão 

espalhados geograficamente, incorrendo em dificuldade operacional para acessar o sistema e, 

assim, gerar relatórios remotamente; (ii) o SSD ainda está em evolução, não cobrindo todas as 

lacunas de informação; e (iii) falta de preparação dos consultores comerciais para aceitação e 

utilização de informações mais complexas.   

Percebe-se que somente agora estão sendo desenvolvidos novos controles e 

ferramentas gerenciais. Mesmo que ainda não se consiga, plenamente, atender às necessidades 

informacionais, somente agora estão sendo desenvolvidos e utilizados artefatos da 

contabilidade gerencial, o que pode ser entendido como uma etapa de profissionalização dos 

negócios. A fim de testar a eficiência e a eficácia da EC e da FP proporcionada pelo novo 

SSD, foi necessário criar um roteiro de validação (cf. Tabela 1). Destaca-se, inicialmente, que 

foi feita a simulação de 10 modelos distintos, para vários clientes, fazendo a comparação entre 

os dados gerados pela ferramenta atual de FP e os do novo protótipo. O protótipo do SSD foi 

processado com seus próprios parâmetros, enquanto os relatórios das propostas geradas pela 

ferramenta atual permaneceram inalterados, embora tenham sido revisados pelos funcionários 

especializados. 

Para validação e controle inicial, foi criado, no SSD, um conceito de TIR Líquida, no 

qual foi debitado o IR/CS do fluxo de caixa operacional, possibilitando, assim, uma breve 

comparação, já que a ferramenta anterior somente calculava a TIR. Os resultados encontrados 

na comparação dos indicadores foram satisfatórios, dado o resultado da TIR. A maior 

variação desse indicador acusou -0.62 pontos percentuais, e o menor acusou -0.14 pontos 

percentuais. Percebe-se, claramente, que o SSD foi capaz de se aproximar dos resultados 

alcançados pela ferramenta atual, após as revisões dos especialistas. O SSD apontou uma TIR 

sempre menor, em todas as simulações, pelo fato de passar a considerar os prazos médios de 

pagamento e recebimento, o que é desfavorável à ELV. Ainda há necessidade de refinamentos 

na EC.  

Comparando-se o ROE entre a ferramenta atual e o protótipo de SSD para FP, 

percebe-se uma maior diferença. Sendo que a variação máxima ficou em -9.05 e a mínima em 

-2.90. Essa diferença pode ser explicada explorando-se os erros conceituais empregados no 

ROE da ferramenta, que é calculado a partir da alavancagem da TIR, conforme demonstrado 
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anteriormente nesta pesquisa. O ROE realizado (aproximado) da ELV, para os anos de 2009, 

2010 e 2011, foi de cerca de 18%.  

Sem a pretensão de se apresentar uma comprovação estatística a partir de uma 

amostragem pequena e não aleatória, percebe-se que o resultado real do ROE é menor do que 

estava sendo precificado e mais próximo do que o SSD apresentou, embora, para essa 

conclusão, seja necessária uma completa análise da lucratividade dos clientes. Para que, num 

primeiro momento, se saiba exatamente se os custos e despesas estimados são os mesmos 

realizados e, na sequência, mapear todas as variações encontradas, para alimentar, com novo 

conhecimento, o processo de estimação de custos (EC). 

 

Tabela 1 - Validação do SSD X Ferramenta FP 
Nº da 

Simulação
Veículo Quantidade

Valor de 

Compra

Investimento 

Total
Tarifa TIR ¹ TIR ²

Var TIR 

(p.p.)
ROE ¹ ROE ²

Var ROE 

(p.p.)

1 Pálio 1.0 2 P 108 19.905          2.149.778     710      23,34% 23,08% -0,25 p.p. 31,01% 25,74% -5,26 p.p.

2 Fiorino Fire Flex 1.3 2P 70 30.871          2.161.001     1.057   20,19% 20,05% -0,14 p.p. 25,06% 20,66% -4,40 p.p.

3 Palio Economy 1.0 2P 10 19.389          193.889        1.116   20,81% 20,28% -0,53 p.p. 25,11% 19,83% -5,28 p.p.

4 Celta LT 1.0 4P 1 24.973          24.973          1.150   19,91% 19,36% -0,55 p.p. 23,42% 19,70% -3,71 p.p.

5 Gol G4 1.0 2P 17 22.298          379.064        1.041   22,38% 22,18% -0,20 p.p. 28,07% 23,43% -4,64 p.p.

6 Palio Economy 1.0 2P 17 21.283          361.810        995      20,40% 20,26% -0,15 p.p. 24,35% 21,19% -3,16 p.p.

7 Jetta Highline 1 81.495          81.495          4.982   19,94% 19,56% -0,38 p.p. 23,48% 20,58% -2,90 p.p.

8 Polo Sedan 1.6 4 44.963          179.852        2.167   22,88% 22,26% -0,62 p.p. 29,02% 19,97% -9,05 p.p.

9 Palio Weekend Adv. 1.8 1 45.905          45.905          2.023   22,91% 22,53% -0,38 p.p. 29,08% 20,27% -8,81 p.p.

10 Strada Working 1.4 1 36.779          36.779          1.867   22,92% 22,41% -0,51 p.p. 29,10% 20,30% -8,80 p.p.  

Fonte: Elaborado pelo Autor 

1 – Dados gerados e capturados por meio da ferramenta atual de FP 

2 – Dados gerados e capturados por meio do protótipo de SSD para FP 

 

Um mapeamento qualitativo feito nessa simulação, a partir das principais variações 

encontradas entre os parâmetros padrões da ferramenta de FP e das propostas já precificadas, 

aponta que um grande desvio de validação e alteração de parâmetros, pelos funcionários 

especializados (i.d., grupo EXEC-I), encontra-se no custo de previsão de perdas, no qual, por 

meio de uma taxa, estima-se o custo referente a avarias e perdas e roubos. Essa taxa é tratada 

como uma taxa de risco do negócio. Dessa forma, intuitivamente e subjetivamente, os 

especialistas analisavam o mercado e o cliente em questão e repassavam essa taxa, 

representando todas as potenciais perdas. 

Para solucionar esse problema no protótipo do SSD, sugeriu-se a abertura dessa taxa, 

baseando-se em perdas históricas por grupo de segmento de negócios. Sendo que, quando 

estivesse relacionado a um contrato comercial de grande investimento, seria feito um estudo 

específico sobre o cliente. Assim, conseguia-se, com um bom nível de qualidade, a previsão 

para a grande maioria das propostas comerciais, demandando estudos específicos só para 

contratos a partir de 50 carros em estágio avançado de negociação. 
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As informações geradas pelo SSD são utilizadas somente no processo decisório da FP, 

não servindo como base para futuras negociações semelhantes ou até mesmo para o 

aprendizado organizacional, o que pode ser considerado um descarte de informações. Isso 

ocorre pelo fato de os contratos não estarem em uma base de dados consolidada, 

inviabilizando o levantamento documental (i.d., relatórios impressos). 

 A EVL passa por uma forte expectativa de crescimento, dado seu planejamento 

estratégico e suas recentes taxas de crescimento. Até agora, seu objetivo era o aumento do 

marketshare, o que pode explicar o tardio dispêndio de atenção sobre os controles gerenciais. 

A percepção do preço ainda tem grande influência mercadológica, muitas vezes embasada nos 

concorrentes. Dessa forma, percebe-se, claramente, que, caso os principais concorrentes 

estejam praticando preços mais competitivos, ela também poderá fazê-lo. Contudo, somente 

pautando-se pela prática de mercado, sendo ainda incapaz de se posicionar estrategicamente 

em relação ao preço estipulado. 

É necessário desenvolver um controle sistêmico entre a EC e FP e a lucratividade real, 

uma vez que a metodologia adotada pelo SSD se utiliza de parâmetros previstos em 

orçamento, o que, em certos momentos, pode não espelhar a realidade. Com o crescimento da 

EVL, gradativamente espera-se o ganho de escala reduzindo alguns custos. Entretanto, caso 

isso seja feito, a margem de lucro permanece praticamente inalterada, transferindo todo o 

ganho para o cliente através da redução da tarifa. Esse ponto foi exaustivamente discutido, e 

será necessária sua implementação numa futura versão do protótipo do SSD. Assim, existe 

uma forte correlação entre EC, Tarifa, Margem de Lucro e ROE, necessitando de constante 

avaliação sobre essas relações para melhor escolha da posição a ser adotada pela ELV. 

Quanto à estrutura operacional, a ELV possui uma equipe especializada em FP, 

composta pelo grupo pesquisado denominado PRE-I, capaz de perceber qualquer desvio de 

conduta do SSD ou até mesmo algumas disparidades entre os dados utilizados nas premissas. 

Também é capaz de emitir críticas construtivas e criar caminhos alternativos que, 

eventualmente, estão fora da modelagem, gerando esforço colaborativo de suma importância 

para o endossamento do processo teórico-prático para maturidade da FP. Mesmo que esse 

grupo apresente gaps de conhecimentos financeiros, os conhecimentos prático e do negócio 

suprem essas lacunas indicando incompatibilidade de preços. Ainda assim, buscando ajuda de 

profissionais que sejam referência nesses conhecimentos dentro da ELV. 

O SSD deverá ser capaz de atender a todas as perspectivas – conceitual, operacional e 

comercial –, garantido sua validade na perspectiva organizacional, construída através da 

colaboração entre a área detentora do conhecimento técnico-financeiro e a área comercial. O 
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sistema poderá se tornar uma ferramenta única e capaz de orientar a todos na direção esperada 

pela EVL. Por fim, o SSD só será validado e atestado em sua plenitude, quando for possível o 

trabalho integrado com os sistemas legados e com o SAP/R3, desenvolvendo-se em ambiente 

gerencial propício e assumindo toda a responsabilidade que se espera de um sistema orientado 

à tomada de decisão. 

Com o avanço da maturidade do protótipo, o que acontecerá num formato incremental, 

novas funcionalidades serão acopladas. Assim, a partir da evolução das informações e 

controles gerenciais, aos quais a ELV passa a dar importância estratégica, novos requisitos 

funcionais serão descobertos. Esses requisitos surgirão a partir de novas necessidades, pela 

própria evolução do negócio de locação de veículos e pelo compromisso de fazer gestão.  

Foi conferida maior rapidez à geração e aprovação das propostas comerciais e 

diminuiu-se a dependência de avaliação dos profissionais especializados, pois o conhecimento 

tácito deles foi externalizado, codificado e transferido para o SSD.  

Como etapa final do processo de desenvolvimento, uma versão do SSD está sendo 

desenvolvida em uma plataforma web, visando à consolidação e armazenamento dos dados 

em um banco de dados único. Dessa forma, será possível proceder à desativação da 

ferramenta atual e oficialização do novo SSD como a nova ferramenta para a FP. Com isso, se 

obterá, em sua plenitude, o ganho de velocidade por parte dos funcionários da área comercial 

em todo o processo de FP, agilizando toda a cadeia de negociação e agregando valor para o 

cliente.  

Depois de um processo de desenvolvimento que durou seis meses, os resultados da 

pesquisa demonstraram que o protótipo gera propostas de preços próximas daquelas feitas 

pelos profissionais, mas com maior acuracidade quanto à sua rentabilidade. O processo de 

prototipagem possibilitou um fluxo contínuo entre desenvolvimento, teste e validação. 

Percebe-se que essa abordagem aporta ganhos para o desenvolvimento de sistemas. E deverá 

ser considerada em qualquer processo de criação, seja de um processo ou de um produto, dada 

a possibilidade de aprendizado contínuo.   

A Tabela 1 apresenta resultados comprobatórios, demonstrando que o novo SSD é tão 

bom quanto, ou melhor, que a ferramenta antiga, em termos de precisão dos preços gerados. 

Ou seja, desde que se considere a tarifa como referência de comparação entre a ferramenta e o 

SSD. Percebe-se que o SSD sem modificações em seus parâmetros se iguala, em termos de 

resultado, à ferramenta após a revisão dos especialistas. Dessa forma, apresentando grandes 

benefícios em termos de velocidade e qualidade, precisão e uniformidade do processo, já que 

não estão previstas revisões corriqueiras dos especialistas. Os ganhos podem ser detalhados 
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nos seguintes pontos: (i) rapidez para gerar propostas de preços; (ii) não precisar depender 

tanto de conhecimento tácito; e (iii) melhor transparência/detalhamento dos parâmetros 

empregados na EC e na FP. 

Por fim, percebe-se que, mesmo ainda em formato de protótipo, o SSD conseguiu 

atingir os seguintes objetivos: (i) analisar indicadores alcançados versus indicadores 

realizados; (ii) comparar a estimação de custos desenvolvida em ambos os processos; e (iii) 

verificar se os resultados do SSD atingem os objetivos do processo decisório. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa teve duração de seis meses e os resultados obtidos demonstraram que o 

protótipo de um Sistema de Suporte a Decisão (SSD) para Formação de Preço (FP) gera 

propostas de preços aproximadas daquelas feitas utilizando a ferramenta atual de FP, as quais 

passaram por revisões de profissionais especializados na ELV. Sendo que as propostas 

geradas pelo protótipo apresentam mais acuracidade em relação à demonstração de sua 

rentabilidade, mostrando um ROE menor em todas as propostas simuladas, mais próximo do 

ROE real da ELV. 

O processo de desenvolvimento foi iterativo: a cada período de um mês foi 

disponibilizada uma nova versão de testes para os negociadores de preços. A etapa mais 

desafiadora foi a de elaboração do novo modelo de fluxo de caixa, o qual tem uma série de 

regras que não permitem que se tenha saldo de caixa negativo – geração de dívida – e nem 

positivo – pagamento de dívida e retirada de dividendos. Ao término do período de 

desenvolvimento, foi realizada uma bateria de testes sobre 10 itens de propostas comerciais, 

igualando todos os parâmetros financeiros (i.d., custos, despesas, taxas, alavancagem) entre o 

protótipo do SSD e a atual ferramenta após a revisão e sensibilização dos profissionais 

especializados compostos pelo grupo EXEC-I.  

Constatou-se, pela comparação da TIR, que as propostas antigas que não apresentaram 

erros de interpretação ou manipulação tiveram diferenças matematicamente desprezíveis, 

podendo-se considerar as propostas como iguais às geradas pelo SSD. Para as propostas que 

apresentaram diferenças, buscou-se identificar problemas relacionados com manipulação 

direta, na ferramenta antiga, pelos profissionais. Após o entendimento das intervenções 

manuais e aprimoramento do SSD, as novas comparações apresentaram diferenças mínimas. 

O teste serviu para validar o novo SSD para EC e FP, minimizando a participação de 

profissionais especializados. Outro resultado importante foi a confirmação de que a 

rentabilidade dos contratos estava inferior à apontada pela atual ferramenta, aproximando-se 

dos resultados extraídos do balanço da ELV para os anos de 2009, 2010 e 2011. Diante de um 

cenário econômico positivo para o crescimento, é até essencial que os tomadores de decisão 

tenham um SSD que auxilie na EC e FP, considerando todas as particularidades da ELV, 

sendo capaz de fornecer informações confiáveis para enfrentar as situações às quais a empresa 

esteja sujeita. O estudo permitiu demonstrar as funcionalidades desse sistema para o 

tratamento das informações associadas aos processos de EC e FP na ELV, além de destacá-lo 
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quanto à contribuição e auxílio à tomada de decisão, e a importância da realização de um 

maior número de estudos nessa área. 

Após a análise dos dados obtidos na empresa estudada por meio da atual pesquisa, foi 

possível verificar os diversos itens que compõem a estrutura de custos, permitindo analisar e 

inferir que alguns custos podem ser planejados de acordo com o ciclo financeiro da ELV, 

ganhando maior sensibilidade no fluxo de caixa utilizado na FP. Constatou-se que os custos 

fixos são estimados segundo taxas pré-determinadas, não dispondo de previsões elaboradas. 

Assim como as despesas administrativas, que são muito relevantes dentro da estrutura de 

preço e são calculadas pela simples média de despesas administrativas totais dividida pela 

frota operacional total.  

Detectou-se que o método de custeio (ABC), ao ser empregado através dos 

direcionadores primários e secundários, é capaz de desenvolver melhor atribuição de custos 

fixos e despesas administrativas. Assim, é recomendada a adoção do método ABC para ELV, 

devido à sua característica e por se tratar se uma empresa de serviços, além de desenvolver 

uma série de atividades estratégicas com o objetivo de controlar sua estrutura de custos e 

maximizar a lucratividade/rentabilidade dos contratos de locação.  

O SSD tem processos de integração com outros SI e planilhas Excel, mas ainda 

demanda o aperfeiçoamento da interação de seus usuários, que é predominantemente manual, 

necessitando ser automatizada. A FP é realizada através da utilização de um fluxo de caixa 

(FC), uma vez que a prestação de serviço de locação pode ser medida como um investimento 

pela EVL. A sua composição de capital é diversificada, em vista da demanda desse tipo de 

negócio, que necessita de um alto nível de endividamento para financiar os investimentos 

necessários. Diante dessa característica, era utilizada a TIR de forma iterativa e cíclica como 

markup indireto capaz de incrementar a Margem de Lucro e mensurar a viabilidade do 

investimento sobre o fluxo de caixa líquido (FCL) confrontando-a com a TMA. Devido aos 

problemas metodológicos encontrados na TIR, e pela necessidade de alavancá-la para se 

tentar aproximá-la do retorno do investimento, passou-se a adotar o ROE como principal 

indicador de tomada de decisões. Dessa forma, ele passou a ser o componente determinante 

para o markup indireto no processo de FP. 

Os dados necessários para uma consistente EC e FP são coletados interna e 

externamente à ELV, para que possam ser utilizados como premissas e em análises preditivas 

de curto, médio e longo prazos, capazes de sensibilizar a modelagem financeira estruturada 

em um fluxo de caixa para orçamento de capital.  
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Entretanto, é necessária constante avaliação entre EC e composição da Tarifa, além da 

Margem de Lucro e ROE, pela forte correlação e sensibilidades necessárias à FP, para que 

reflita a estratégia de FP adotada pela ELV. Outra oportunidade para o atual modelo é de 

calcular o ROE da FP, possibilitando a comparação entre precificado e realizado, 

desdobrando em inúmeros ganhos de controles gerenciais para a ELV. Verificou-se, ainda, a 

possibilidade de utilização da Return on Investment Capital (ROIC) como outra proposta de 

evolução. 

Os indicadores de desempenho como a TIR, o Índice de Rentabilidade, o Yield, o ROE 

e a Margem de Lucro subsidiam os usuários internos indicando qual o nível de eficiência 

encontrado na avaliação do investimento e na FP, sendo avaliados sob a perspectiva de que 

quanto maior melhor, auxiliando na interpretação e na tomada de decisão. Para testar a 

eficiência sobre a EC e FP, é necessário o acompanhamento dos resultados dos contratos de 

locação, gerando conhecimento necessário para sensibilização futura do SSD. As informações 

geradas pelo SSD são utilizadas somente no processo decisório da FP, não servindo como 

base para futuras negociações semelhantes ou até mesmo para o aprendizado organizacional. 

Contudo, essa ineficiência será resolvida com o desenvolvimento do SSD numa plataforma 

tecnológica mais robusta, capaz de integrar os dados num banco de dados corporativo.  

Compreendeu-se que o SSD foi capaz de atender a várias expectativas, podendo se 

tornar uma ferramenta robusta e capaz de orientar a todos os interessados na direção esperada 

pela EVL. O SSD atingiu seu papel, dentro da EVL, como uma das principais ferramentas 

gerenciais disponíveis, porém seu desenvolvimento demanda conhecimentos técnicos 

especializados, muitas vezes encontrados somente em consultorias. A importância do SSD foi 

percebida pela alta direção da ELV, levando a acreditar em novos investimentos para seu 

desenvolvimento em plataforma mais robusta integrado com o sistema de Customer 

Relationship Management (CRM) adquirido. 

O protótipo de SSD desenvolvido mostrou ser eficaz quanto à capacidade de 

incorporar o conhecimento tácito (i.e., particularidades do negócio, financeiro, contábil, 

clientes e comercial) dos profissionais especializados, o que só foi possível por meio de 

iterações no processo de especificação e prototipagem do SSD. Dessa forma, os profissionais 

envolvidos na construção do protótipo foram capazes de participar de um ciclo de 

aprendizagem contínuo, sendo capazes de apreender o conhecimento necessário e o 

representando no SSD.  

Reitera-se a grande importância que o processo de Estimação de Custo tem sobre a 

formação de preço (FP). Todavia, cabe ressaltar a grande dificuldade encontrada em utilizar 
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modelos de estimação com informações de custos históricos, que nem sempre apresentam 

integridade com as necessidades gerenciais, caso da ELV pesquisada. Esses modelos precisam 

trabalhar de forma integrada com os diferentes SI usados na ELV. A EC também pode receber 

dados de forma offline dos demais sistemas, por meio de importação de dados ou lançamentos 

manuais de seus usuários.  Nesta pesquisa, por se tratar de um protótipo, foram utilizados 

dados importados dos diferentes subsistemas que compõem o parque tecnológico empresa, 

onde o mais relevante é um sistema integrado de gestão (ERP), disponível desde 2010.  

Um ponto relevante a se destacar é que a empresa nunca deixou de fazer uso de 

planilhas como complementos ao seu ERP, mesmo estando nele sua contabilidade financeira. 

Perpetuou-se, por anos, na ELV, uma cultura de não confiar nos dados gerados pelo setor de 

contabilidade financeira. A análise de custos ainda vem, até hoje, sendo feita no sistema 

legado de gestão de frota (SLGF). Ainda não se faz conciliação entre a contabilidade 

financeira e a contabilidade gerencial, que inclui as tarefas de EC e de FP. Os custos têm sido 

analisados pela emissão da nota de serviço ou produto, não conciliando com o resultado 

contábil oficial da empresa. Cabe ressaltar que, mesmo com a disponibilidade da informação 

de custos da forma correta, passível de ser analisada em várias categorias ou objetos de custos 

(e.g., carro, cliente, unidade comercial, modelo) a partir informações conjuntas do SLGF e do 

ERP, a EC ainda incorre em algumas simplificações.  

O grau de detalhamento de contas analíticas usado na contabilidade financeira não é o 

mesmo da contabilidade gerencial. O que não deveria ser um problema, caso a contabilidade 

estivesse integralmente sistematizada. Um novo sistema de custos (SC) deveria ser 

implementado na empresa, de forma a atender, ao mesmo tempo, a contabilidade financeira e 

a contabilidade gerencial, permitindo que sejam feitas conciliações entre as informações de 

custos de cunho gerencial com as informações constantes nas demonstrações financeiras 

publicadas.  

Na pesquisa, confirmou-se que a utilização de planilha eletrônica por meio da 

ferramenta MS Excel foi apropriada para a construção do protótipo de SSD para Formação de 

Preço (FP), dada a sua facilidade e aplicabilidade para o desenvolvimento de modelos 

matemáticos e financeiros. Mesmo a ELV ainda apresentando algumas restrições operacionais 

para o correto desenvolvimento da EC e da FP, fica evidenciado um avanço na capacidade de 

gerar preços mais ajustados com o mercado e mais precisos. A pesquisa contribuiu para o 

aprimoramento dos processos de negócios da ELV. A partir do estudo, a empresa passou a 

contar com uma nova ferramenta e a apresentar uma nova postura para EC e FP. Todos esses 

movimentos positivos deverão se consolidar a partir do momento em que os profissionais da 
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empresa desenvolvam competências e habilidades necessárias para desenvolver, de forma 

correta e com segurança, o processo de EC e de FP.  

Um novo passo já foi dado, desde a aprovação do SSD pelo comitê de FP da empresa, 

que foi a contratação de serviço de desenvolvimento de uma versão web para transformar o 

protótipo em uma ferramenta corporativa. Dessa forma, os dados ganham ainda mais 

integridade e passam a fazer parte do banco de dados corporativo, podendo acessar 

diretamente os dados do SLGF e do ERP. O acesso remoto também é importante, dado que, 

em uma visita ao cliente, a área comercial terá acesso ao SSD para elaborar a proposta 

comercial, ganhando agilidade e segurança. E criando valor na percepção do cliente. 

Foi iniciado um processo de acompanhamento da EC com os custos reais, mas, mais 

do que isso, é necessário verificar a completa rentabilidade e lucratividade de cada cliente. 

Para que, assim, numa eventual negociação de renovação ou expansão de frota, se tenha os 

valores de custos reais, tornando-se um diferencial nesse processo para a correta geração do 

preço. Isso não foi possível durante o período de realização da pesquisa. Outra limitação foi 

em relação à determinação da taxa de ROIC estimada na FP para um determinado contrato. 

Obteve-se essa taxa, mas de forma limitada, pois não foi possível criar uma funcionalidade no 

sistema para estimar o valor real do investimento: foram utilizados os valores disponibilizados 

pela contabilidade financeira. 

Os conhecimentos sobre clientes e mercado também foram capazes de ser 

representados no protótipo, mas com maior nível de dificuldade, devido à subjetividade 

envolvida. Esses conhecimentos deverão ser constantemente monitorados pela grande 

possibilidade de mudanças. Clientes passam a ser mais exigentes, ainda mais se tratando de 

clientes corporativos, que sempre estão envolvidos em novos processos de negócios. O 

mercado apresenta constantes mudanças, principalmente relativas à economia, assim como os 

clientes deverão ser monitorados para futuras representações de conhecimentos no SSD. 

A ELV passa por problemas de dinâmica informacional, impactando negativamente os 

processos de estimação de custos (EC) e formação de preços (FP). São necessários avanços no 

tratamento das informações, principalmente se tratando de integração do protótipo com os 

sistemas legados e com os sistemas de gestão. Dessa forma, a área comercial terá maior 

velocidade nos processos de negócios, a partir do momento em que o SSD passa a ter maior 

conjunto de informações para orientar decisões sobre os preços. 

Além de se planejar o desenvolvimento do SSD em uma plataforma mais robusta, seu 

desenvolvimento deverá ser feito a partir da estruturação desacoplada de serviços. É 

importante, para um SSD, ser flexível, chegando ao ponto de ser desenvolvido por meio de 



134 

 

 

caminhos de decisões baseados em árvore de decisão, visando sempre à maior qualidade da 

geração de preço com a possibilidade de aceleração da negociação comercial, agregando valor 

ao cliente.  

Ficou evidenciada a grande tendência de utilização da TIR por profissionais e 

empresários. Para a ELV, foi muito importante a pesquisa, pois, assim, todas as limitações da 

TIR foram difundidas. Ainda se tem muito a fazer no plano de estimação de custos, formação 

de preço e análise de investimento. Contudo, importantes passos foram feitos nessa direção. A 

análise de investimento e os indicadores de desempenho registraram grandes evoluções, mas 

ainda há espaço para melhorias e evoluções futuras. Uma vez que, além da necessidade de 

representar corretamente o conhecimento sobre essa área, se fez necessário atender a pedidos 

políticos do grupo EXEC-I que, muitas vezes, sentia enormes dificuldades no entendimento 

dos assuntos técnicos tratados. 

Limitações desta pesquisa estão vinculadas à quantidade de testes realizados, não 

demonstrando, de forma satisfatória, que o SSD foi capaz de representar, de forma definitiva, 

o real desempenho da ELV. Para que isso ocorresse, seria necessário reprocessar uma grande 

quantidade de propostas e compará-las com os dados reais. O que se torna inviável no 

momento da presente pesquisa, devido à falta de informações históricas, tanto de custos 

quanto de receitas, por veículo ou por cliente. Estima-se que o SSD foi bem aceito pelos 

usuários, mas não se tem a real avaliação da satisfação após o inicio da utilização do 

protótipo, apresentando dessa forma, como uma limitação da pesquisa, que foi incapaz de 

medira satisfação do protótipo desenvolvido. Outro ponto negativo é que a pesquisa foi 

encerrada com o SSD em fase de protótipo, desta forma não sendo a ferramenta definitiva que 

será utilizada pela ELV. Assim, poderá apresentar diferenças entre o protótipo abordado pela 

pesquisa e a ferramenta final desenvolvida pela ELV.  

Mais estudos deverão seguir nessa linha, pautados na avaliação da capacidade de se 

representar conhecimentos técnicos em sistemas de suporte a decisão. A técnica de 

prototipação teve resultado satisfatório na presente pesquisa. Entretanto, precisa ser 

amplamente testada em processos de desenvolvimento de SSD. Dentro da própria pesquisa é 

possível propor um novo estudo que passa pelo desenvolvimento de um novo módulo dentro 

do SSD, que seja capaz de fazer análise ex-post facto dos contratos fechados, ao longo dos 

anos. Novas pesquisas que se tenha como objetivo criar protótipos de SSD capazes de 

solucionar problemas complexos da contabilidade gerencial, não estruturados, apoiando o 

processo decisório em empresas contemporâneas deverão ser desenvolvidas. Estudos que 

estejam pautadas na análise de investimentos sobre SSD e avaliação da satisfação de usuários 
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de SSD deverão ser feitos, devido a escassez sobre o assunto. Por fim, embora o SSD não 

tenha se tornado, por si só, uma ferramenta corporativa, serviu de embrião para o 

desenvolvimento de uma ferramenta robusta, reduzindo investimentos e riscos do projeto 

definitivo. 
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