
Fundação Pedro Leopoldo 

Mestrado Profissional em Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de inflação interna de uma instituição educacional: modelo, cálculos da 

inflação corrente e projeções 

 

 

 

 

 

 

Rubens Barbosa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2018 



Rubens Barbosa dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de inflação interna de uma instituição educacional: modelo, cálculos da 

inflação corrente e projeções 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Administração.  
 
Área de concentração: Gestão em 
Organizações.  
 
Linha de pesquisa: Estratégias Corporativas.  
 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier 
Locatelli.  

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 

2018 



658.4            SANTOS, Rubens Barbosa dos 
S237i                  Índice de inflação interna de uma Instituição 
                      Educacional: modelo, cálculos da inflação corrente 
                      e projeções / Rubens Barbosa dos Santos. 
                     - Pedro Leopoldo: FPL, 2018. 
                       
                             71 p. 
                       
                                                                        
                        
                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    
                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  
                      Leopoldo, 2018. 
                      Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli 
                       
       
                     1. Modelo de Gestão. 2. Formação de Preços.  
                     3. Inflação Interna. 
                     I. LOCATELLI, Ronaldo Lamounier, orient. 
                     II. Título. 
                           
                      
                     
                     
                                                                         CDD: 658.4 
 

                                        

                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais (in memoriam). 



Agradecimentos 

 

Agradeço a JESUS CRISTO, em primeiro lugar, pela oportunidade concedida de 

concluir este curso e pela sua infinita misericórdia sobre nossas vidas, libertando-

nos da eterna escuridão. 

 

Ao meu orientador, Professor Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli, pelos conhecimentos 

compartilhados com paciência e dedicação e pela confiança que depositou em mim. 

Agradeço por dividir comigo um pouco de sua grande sabedoria e grandeza. Sempre 

vou referenciá-lo como meu Mestre e Orientador. Obrigado! 

 

Ao Professor Dr. Wanderley Ramalho, pelo apoio no desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

À minha amada esposa e companheira, Flávia. Obrigada por tanto carinho, 

compreensão, apoio e amor. Sem você, nada disso seria possível. 

 

Ao meu filho amado, Bernardo, pela inspiração e amor incondicional. 

 

A minha amada mãe (in memoriam), que sempre me apoiou e incentivou a dar o 

primeiro passo. Apesar de tê-la partido muito cedo da minha vida, o seu legado e 

incentivo foram fundamentais em minhas realizações e na concretização deste curso 

de mestrado. 

A meu pai (in memoriam). 

 

 



Resumo 
 
A gestão dos custos assume importante papel, especialmente em um país como o 
Brasil, que obteve êxito em combater a superinflação, mas convive ainda com 
aumentos de preços que superam os exibidos pelas economias avançadas. Daí 
advém a necessidade de monitorar os custos no âmbito das empresas para garantir 
a competitividade de seus produtos. E isso se aplica, também, às instituições de 
ensino, haja vista a intensa competição nesse mercado. Não obstante a importância 
do tema, são raros os estudos teórico-aplicados que versam sobre a elaboração de 
um consistente sistema de acompanhamento da inflação em organizações 
educacionais. Esta dissertação procurou suprir parte dessa lacuna ao desenvolver 
um estudo aplicado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Belo 
Horizonte (senac BH). A pesquisa desenvolvida foi pautada por uma discussão 
teórica e prática, ressaltando a importância do gerenciamento da inflação interna 
mediante o acompanhamento da evolução dos custos, despesas e da formação de 
preço.  A operacionalização do modelo demandou o levantamento das despesas da 
unidade e a identificação da representatividade de cada item no custo total da 
instituição. Foram, também, analisadas as correspondências existentes entre as 
variações dos índices de preços nacionais e das despesas dos vários itens de 
custos da unidade. Aplicando-se o instrumental de números-índices, foi elaborado o 
índice de inflação interna do Senac BH, que permitiu reproduzir a trajetória 
observada da evolução dos custos da unidade nos anos recentes e simular as 
implicações de possíveis modificações dos componentes de custos no índice de 
inflação interna. Verificou-se que o comportamento do índice Senac (Isenac) tende a 
ser menos volátil do que o índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI) e 
índice geral de preços – mercado (IGPM), mas com tendência a situar-se em níveis 
superiores ao exibido pelo IPCA/IBGE, uma vez que é impactado pelos salários que 
têm sido reajustados acima da taxa oficial de inflação do país. O instrumental 
desenvolvido pode ser incorporado ao sistema de informação gerencial da 
organização estudada e é suficientemente flexível para ser utilizado em outras 
situações e setores da economia. 
 

Palavras-chave: Modelo de gestão. Formação de Preços. Inflação interna. 

 

 



Abstract 
 

Cost management plays an important role, especially in a country such as Brazil, 
which has succeeded in combating overinflation, but still lives up to price increases 
that outstrip those in the advanced economies. Hence the need to monitor costs 
within companies to ensure the competitiveness of their products. And this also 
applies to educational institutions, given the intense competition in this market. 
Notwithstanding the importance of the theme, theoretical-applied studies are rare, 
which are concerned with the elaboration of a consistent inflation monitoring system 
in educational organizations. This dissertation sought to fill some of this gap by 
developing a study applied to the National Service of Commercial Learning of Belo 
Horizonte (senac BH). The research developed was based on a theoretical and 
practical discussion, emphasizing the importance of internal inflation management by 
monitoring the evolution of costs, expenses and price formation. The operation of the 
model required the collection of the unit's expenses and the identification of the 
representativeness of each item in the total cost of the institution. The 
correspondence between the variations of the national price indices and the 
expenses of the unit cost items was also analyzed. By applying index-index 
instruments, the Senac BH internal inflation index was elaborated, which allowed us 
to reproduce the observed trajectory of the evolution of unit costs in recent years and 
to simulate the implications of possible modifications of the cost components in the 
index of inflation. It has been found that the behavior of the Senac index (Isenac) 
tends to be less volatile than the general price index (IGP-DI) and the general market 
price index (IGPM), but tends to be at higher levels than the IPCA / IBGE, since it is 
impacted by salaries that have been readjusted above the official inflation rate of the 
country. The developed instruments can be incorporated into the managerial 
information system of the organization studied and are sufficiently flexible to be used 
in other situations and sectors of the economy. 
 
 
Keywords: Management model. Price formation. Internal inflation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

 

Figura 1 Sistema de informações gerenciais. ....................................................... 22 

Figura 2  Modelo de processo de formação de preços. ....................................... 27 

Figura 3 ISenac, IPCA, IGP – DI e IGPM: média anual 2014-2016. ....................... 56 

Figura 4 ISenac x índices de inflação oficial. ........................................................ 61 

 



Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 Discriminação das despesas Senac Minas/CFP-BH ............................. 43 

Tabela 2 Detalha os indexadores escolhidos. ...................................................... 44 

Tabela 3 Despesas operacionais: Senac Minas CFP-BH, 2013-2016 .................. 46 

Tabela 4 Estrutura inicial dos pesos do ISenac ................................................... 48 

Tabela 5 Variação das despesas operacionais – Senac CFP-BH ........................ 49 

Tabela 6 Variação acumulada do IPCA: 2014 a 2016 ........................................... 50 

Tabela 7 Variação acumulada IGP-DI: 2014 a 2016 .............................................. 50 

Tabela 8 Variação acumulada do IGPM – 2014 a 2016 ......................................... 51 

Tabela 9 Variação reajuste do IPTU BH: 2014 a 2016 ........................................... 51 

Tabela 10 Variação no preço de energia elétrica no município de BH: 2014 a 

2016 .......................................................................................................................... 52 

Tabela 11 Dissídios coletivos: Senalba: 2014 a 2016 ........................................... 53 

Tabela 12 Indexadores eleitos para refletirem as variações das despesas: 

ISenac ....................................................................................................................... 53 

Tabela 13 ISenac no período de 2014 a 2016: taxa média anual (%) .................. 55 

Tabela 14 Variações das despesas do Senac CFP-BH: 2014-2016 ..................... 57 

Tabela 15 Expectativas de mercado: mediana agregado .................................... 59 

Tabela 16 Projeções do ISenac para 2018............................................................. 59 

Tabela 17 Projeções do ISenac para 2019............................................................. 60 

Tabela 18 Diferencial nos índices esperados: inflação macroeconômica e 

interna (%) ................................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 



Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

a.a.  Ao ano 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

BACEN Banco Central 

CD  Custo direto 

CDF  Custos + despesas fixas totais 

CDV  Custos + despesas variáveis 

CI  Custo indireto 

CNC  Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

CT  Custo total 

CUNIT Custo unitário de produção 

CV  Custo variável 

EAD  Ensino à distância 

FGV  Fundação Getúlio Vargas 

FIBGE Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

FIES  Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

FIPE  Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

FMI  Fundo Monetário Internacional 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IGP-DI Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 

IGPM  Índice Geral de Preços para o Mercado 

INCC  Índice Nacional de Custo da Construção Civil 

IPA  Índice de Preços por Atacado 

IPC  Índice de Preço ao Consumidor 

IPCA  Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

IPEAD Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas 

IPTU  Imposto Predial e Territorial Urbano 

LT  Lucro total 

M  Margem 

MCT  Margem de contribuição total 

MCU  Margem de contribuição unitária 

MEC  Ministério da Educação 

ND  Nenhuma diferença 



P  Preço 

PIB  Produto interno bruto 

Q  Quantidade 

RT  Receita total 

SCG  Sistema de controle gerencial 

SC  Sistema de custos 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SESC  Serviço Social do Comércio  

SI  Sistema de informação 

t  Tempo 

UFMG  Universidade Federal de Minas Gerais 



SUMÁRIO1 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

1.1 Objetivos ............................................................................................................ 15 

1.1.1  Objetivo geral ................................................................................................ 15 

1.1.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 15 

1.1.3 Justificativas ................................................................................................... 15 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 17 

2.1 Contribuições do cálculo da inflação interna na gestão de custos e 

formação de preço .................................................................................................. 17 

2.2 Gestão estratégica de custos: conceitos, características e implicações .... 22 

2.3 Custos e estratégias em formação de preço .................................................. 25 

2.4 Concorrência de mercado e precificação ....................................................... 28 

2.5 Fixação de preços baseados em custos e margens ...................................... 28 

2.6 Os preços dos produtos e serviços e a taxa de inflação...............................33 

2.7 Índice de inflação interna ................................................................................. 35 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 37 

3.1 Caracterização da pesquisa ............................................................................. 37 

3.2 O objeto de análise: Unidade CFP-BH do Senac Minas ................................. 38 

3.3 Procedimentos metodológicos ........................................................................ 40 

3.3.1 O modelo adotado .......................................................................................... 40 

3.3.2 Estrutura de custos e pesos ......................................................................... 42 

3.3.3 Seleção de indexadores ................................................................................. 43 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................... 46 

4.1 A representatividade das despesas no ISenac ............................................... 46 

4.2 A evolução dos custos e dos indexadores propostos para o ISenac .......... 48 

4.3 A seleção dos indexadores do Senac..............................................................54 

4.4 A inflação interna medida pelo ISenac.............................................................55 

4.5 Projeções do ISenac consoante as expectativas para a economia brasileira. 
....................................................................................................................................59 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 63 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 65 
ANEXO A .................................................................................................................. 70 

                                                           
1 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 
Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções para 
Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2016. 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças na economia doméstica promovem um ambiente de negócios cada 

vez mais competitivo e complexo em suas demandas. E as influências externas com 

a introdução crescente de novas tecnologias, acompanhada de globalização e 

integração de mercados, exigem cada vez mais das instituições, de tal forma que 

estas devem se preocupar com os resultados operacionais e com os níveis de 

eficiências em suas atividades.  

 

Diante dessa realidade e da necessidade de serem mais competitivas no mercado, é 

fundamental a reestruturação dos seus gerenciamentos operacionais, realinhamento 

e melhor direcionamento dos seus recursos financeiros, humanos ou tecnológicos.  

Descortinam-se como instrumentos importantes o acompanhamento e a monitoria 

das despesas, tanto para análises gerenciais de curto prazo, quanto para o 

planejamento e estratégias de longo prazo. Nessas circunstâncias, A a gestão de 

custos ganha particular interesse não somente por ser a base que sustenta a 

diferenciação, como também por afetar a lucratividade e a sobrevivência das 

empresas (Sigalas & Papadakis, 2018). 

 

Nos últimos anos, muitas organizações têm experimentado diversas mudanças em 

suas estruturas organizacionais e em seus processos de negócios, como resultado 

de um ambiente em constante mutação (Herath, 2007; Magretta, 2012). 

Especialmente nas últimas três décadas, esse ambiente de negócios, no qual 

diversos agentes econômicos realizam suas transações oferecendo produtos e 

serviços, tem se tornado cada vez mais dinâmico e competitivo (Kotler, 2011; 

Magretta, 2012). Grande parte dessa dinâmica advém, direta ou indiretamente, do 

fenômeno da globalização, caracterizado pela concorrência em escala global, do 

alargamento das fronteiras de atuação das empresas, do uso intenso das 

tecnologias de informação e comunicação e das novas formas de organização das 

instituições de ensino, tornando-se empresas com foco em resultados - com a 

necessidade de utilização de estruturas mais flexíveis e/ou a atuação em redes de 

empresas.  
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Segundo Costa (2001), o que se observa atualmente no cenário mundial é uma 

competição sem precedentes, derivada de novos arranjos produtivos, 

desenvolvimento tecnológico e outros fatores econômicos, o que exige que as 

organizações sejam capazes de identificar, nesse ambiente instável e competitivo, 

oportunidades de inter-relacionar negócios distintos e explorá-los, tentando obter 

vantagens competitivas sustentáveis. 

 

O aumento da competitividade entre as empresas tem exigido dos administradores 

mais esforços no desenvolvimento de ações que facilitem o alcance dos objetivos 

voltados para a manutenção e melhoria de posições sustentáveis no mercado, por 

meio de estratégias que estabeleçam diferenciais competitivos (Kotler, 1973; 2011; 

Magretta, 2012; Mariotto, 2007; Mintzberg, 1978; Porter, 1979; Prahalad & Hamel, 

1990).  

 

De acordo com Montgomery e Porter (1998), a vantagem competitiva pode advir da 

capacidade de produzir com custos mais baixos ou de se diferenciar, destacando a 

empresa aos olhos dos clientes e, com isso, conseguindo operar com preços mais 

elevados. Nesse ensejo, a gestão de custos ganha particular interesse, por 

relacionar-se diretamente à competitividade, não somente por ser a base que 

sustenta a diferenciação, como também por afetar a formação de preços, a 

lucratividade e a sobrevivência das empresas. 

 

Estratégias de negociação com fornecedores, busca por novos mercados e, ainda, 

controle e gerenciamento dos custos internos podem ser decisivos em um cenário 

de competitividade como o descrito. Repassar os custos aos preços é tarefa difícil e 

requer controle e conhecimento profundo das despesas nos diferentes ciclos 

operacionais  da empresa. No caso específico do cálculo da inflação interna, será 

necessário o controle e acompanhamento das variações dos custos ao longo do 

período analisado. 

 

Quanto às estratégias internas, Tavares (2000) cita que estas podem ser de 

sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. De forma analítica, 

sobre os tipos de estratégias internas que uma empresa pode adotar 
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Segundo Costa (2001), a forma como uma empresa se posiciona no mercado reflete 

em sua política de preços. Se os preços são impostos pelo mercado e o cliente 

requer uma negociação com planilha de custos aberta, torna-se importante ampliar o 

nível de conhecimento interno acerca dos custos em suas diversas dimensões, 

compra, manufatura, eficiência produtiva, gastos indiretos de fabricação e política de 

estocagem, para tentar repassar parte (ou a integralidade) deles para o cliente. 

 

Para que essa iniciativa tenha êxito é fundamental que haja interação entre os 

diversos setores da instituição. Surge daí a necessidade de aperfeiçoar o sistema de 

controle gerencial (SCG). sendo importante a atuação dos gestores no sentido de 

monitorar e gerenciar os dados fornecidos pelo SCG e a capacidade deste s em 

redirecionar os rumos da instituição na busca pela melhoria continua.  

 

O acompanhamento dos custos é tarefa crucial na competitividade das empresas, 

especialmente em um país como o Brasil, que tem convivido com altas taxas 

inflacionárias. Embora tenha sido observado o declínio da inflação que se situa, 

atualmente, em cifras bem mais civilizadas, a taxa ainda é alta em comparação às 

das economias avançadas.  

 

Existem vários institutos que calculam a evolução dos preços macroeconômicos e 

para vários setores e regiões, porém nenhum deles fornece algo específico para as 

organizações. Assim sendo, é recomendável mensurar a variação dos custos no 

âmbito das empresas, para evitar que seus preços fiquem defasados ou que sejam 

estabelecidos acima dos da concorrência. 

 

Ademais, no âmbito das instituições de ensino no país, a racionalização das 

despesas e a gestão dos custos se impõem, especialmente pelo fato de o governo 

ter reduzido os subsídios ao setor a partir de 2015, que afetaram sobremaneira o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e outras formas 

de apoio governamental. Tendo em vista as grandes mudanças estruturais dessas 

instituições e da redução de incentivos do governo na educação, adaptações a essa 

nova realidade torna-se ponto de sobrevivência no mercado, sendo fundamental 

construir instrumental consistente para o acompanhamento e monitoria dos seus 

custos. 
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A pergunta norteadora deste estudo é se o índice de inflação interna pode fornecer 

informações estratégicas para a gestão de custos e formação de preços em uma 

instituição de ensino.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Desenvolver uma metodologia apropriada para analisar a dinâmica dos custos e a 

formação de preço de uma instituição de ensino.   

 

 1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Levantar os custos operacionais e administrativos da instituição de ensino 

objeto do estudo; 

b) Quantificar a representatividade de cada componente dos custos operacionais 

no custo total da instituição; 

c) Identificar índices de preços representativos dos vários componentes de 

custos; 

d) Elaborar um índice de inflação interna; 

e) Simular as implicações de modificações dos componentes de custos no índice 

de inflação interna. 

 

1.1.3 Justificativas   

 

Não obstante a importância do tema para as organizações brasileiras, são poucos 

os estudos publicados que versam sobre inflação interna e raros os trabalhos que 

retratam o setor educacional. 

 

O estudo se justifica por essa escassez de trabalhos e pela importância que o 

gerenciamento de custos e cálculo da inflação interna apresenta para as empresas 

brasileiras, considerando a necessidade da melhoria dos níveis competitividade de 

grande parte delas.   
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Nesse contexto, é fundamental que o gestor tenha acesso a informações de custos 

e preços para identificar fragilidades ou pontos fortes da organização e, se for o 

caso, desenhar alternativas para superar os eventuais problemas e gargalos.   

 

A pesquisa ganha mais relevância por estar direcionada a um setor que é 

fundamental para a economia nacional, que não poderá se expandir sem adequada 

oferta de pessoal qualificado e bem treinado. Nesse aspecto, o Sistema Senac, do 

qual faz parte a instituição objeto do estudo, se sobressai por ter sido criado e 

desenvolvido exatamente para suprir parte dessa oferta.  

 

Para responder à pergunta norteadora e atingir os objetivos delineados, a 

dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta breve introdução na 

qual foi contextualizado o tema do estudo. O segundo capítulo é composto pelo 

arcabouço teórico conceitual sobre o tema fundamentador desta pesquisa e que 

contempla abordagens acerca de planejamento de custos, gestão, sistemas de 

controle gerencial, formação de preço e cálculo da inflação interna. No terceiro 

capítulo é caracterizada a pesquisa e são descritos os procedimentos 

metodológicos, com a apresentação da unidade de análise, o modelo adotado e 

suas especificidades e a base de dados empregada.  O quarto capítulo consiste na 

análise dos resultados. E, finalmente, o quinto capítulo apresenta as considerações 

finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre a gestão 

estratégica de custos, ressaltando a importância de montagem de um consistente 

sistema de acompanhamento destes, que permite, mediante o uso de índices de 

preços, mensurar a taxa de inflação interna de uma organização. 

 

2.1 Contribuições do cálculo da inflação interna na gestão de custos e 

formação de preço  

 

O levantamento e o acompanhamento do índice de inflação interna consistem em 

importante instrumental que deveria ser utilizado para subsidiar a gestão das 

instituições, tendo em vista as variações de preços dos bens e serviços que ocorrem 

ao longo do tempo nas economias. Esta recomendação é especialmente válida para 

países como o Brasil, que carece de bons fundamentos macroeconômicos 

necessários à estabilidade dos preços (OECD, 2018). 

 

 O uso de metodologia adequada no levantamento da inflação interna traz mais 

segurança aos gestores na difícil tarefa de precificação de seus produtos. Esta deve 

levar em consideração a realidade de mercado e a capacidade de repasse dos 

custos e despesas incorridos pela organização, de tal forma a manter sua  

 

O termo vem da palavra grega stratégos (de stratos - “exército”; e ago - “liderança”, 

“comando”), que retrata ação de comando de tropas em tempos de guerras. Assim 

sendo, o sistema contábil pode ser utilizado como um instrumento da administração 

financeira para as organizações produtivas, em sua “luta/guerra” pela conquista de 

mercado.  

 

Henderson (1989) afirma que não há consenso para uma definição de estratégia, 

sendo encontradas várias formas na literatura especializada. Mintzberb (1987), por 

exemplo, retrata a estratégia como um padrão de propósitos e metas, bem como as 

políticas para atingir essas metas, as quais definem o negócio com os quais a 

empresa está envolvida. Ferreira (2006) associa a expressão estratégica à boa 

condução dos negócios na busca por resultados. Nessa linha, Resnik (1991) salienta 
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que uma das principais causas do desastre das pequenas empresas é não manter 

os registros e controles apropriados, precisos e atualizados e de não empregá-los 

para administrar a empresa.   

 

Isso posto, verifica-se a existência da relação entre as estratégias militares e a dos 

negócios, em que são definidas regras e normas com o objetivo de alcançar o 

retorno esperado. Tavares (2000, p. 147) ressalta o papel do planejamento 

estratégico: “processo de formulação e implementação de estratégias para 

aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais”. Anthony & 

Govindarajan (2008, p. 330) complementam afirmando que o planejamento 

estratégico é “[....] o processo de decidir sobre os programas que a empresa 

empreenderá e o montante aproximado de recursos que será distribuído para cada 

programa nos anos subsequentes”. 

 

No processo de formulação de estratégias é necessário avaliar os custos do 

empreendimento e compará-los com os recursos que a instituição está disposta a 

colocar no negócio. Assim, a avaliação das estratégicas deve levar em consideração 

as peculiaridades da empresa e o cenário no qual está inserida, sendo a base para a 

avaliação das potencialidades e reconhecimento dos pontos a serem melhorados. 

Tavares (2000, p. 338) salienta que “as fontes de vantagens de custos dependem da 

estrutura da indústria e variam de empresa para empresa, segundo suas 

características e condições de acesso a economias de escala, tecnologias e 

matérias-primas de forma preferencial”. Souza, Cardoso e Machado (2011, p. 338) 

enfatizam que “quando a diferenciação é alcançada, os retornos podem chegar a 

padrões acima da média”. 

 

Diante dessa situação de necessidade do conhecimento da própria realidade, 

decisiva na busca pela perpetuação no mercado, as empresas devem mapear todos 

os seus controles e ter noção de quais decisões deverão ser tomadas nesse 

aspecto. Destaca-se a importância dos sistemas de informações ou o sistema de 

controle gerencial (SCG), que tem o objetivo de ser uma ferramenta para a tomada 

de decisões da instituição. O SCG tem o importante papel de operacionalizar, 

registrar, controlar e gerenciar os dados, gerando importantes informações 

estratégicas.    
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Na busca por melhores estratégias que venham maximizar os resultados das 

empresas e garantir a competitividade, são estabelecidas ferramentas de controles 

capazes de fornecer informações importantes para os gestores. Segundo Moscove, 

Simkin e Bagranoff (2002, p. 23), o SCG compreende “[...] subsistemas inter-

relacionados que funcionam em conjunto para coletar, processar, armazenar, 

transformar e distribuir informações para fins de planejamento, tomada de decisões 

e controle”. 

 

Gomes e Salas (1999, p. 50) corroboram ao opinarem que o SCG é “o desenho de 

instrumentos e exercício de ações orientadas à manutenção e à melhoria contínua 

da posição competitiva da organização”. Jordão, Souza, Gonçalves e Lara (2009, p. 

33) complementam as definições supracitadas sobre o conceito e o objetivo do SCG: 

 

Sistema administrativo capaz de influenciar o comportamento dos membros 
da empresa e que consiste em verificar se todas as ações das pessoas e 
todos os processos estão sendo feitos conforme o planejado. Esse sistema 
tem o intuito de promover a eficácia organizacional e fazer com que a 
empresa siga os rumos previamente traçados pela alta direção e possa, 
assim, cumprir sua missão. O SCG deveria ser um processo permanente, 
executado em todos os níveis, funções, projetos e atividades 
organizacionais com o objetivo de promover a congruência dos objetivos 
pessoais e empresariais. Através desse processo, as informações geradas 
serviriam como base para a tomada de decisões, para a formulação de 
políticas e estratégias e para a adequação de processos aos objetivos 
corporativos. O SCG deveria, ainda, proporcionar formas de intervenção 
organizacional que proporcionassem ajustes no sistema de gestão e a 
integração entre os diferentes níveis hierárquicos, atividades e unidades 
empresariais. 

 

O autor enfatiza, ainda, que o SCG tem o papel de estabelecer dentro da 

organização uma motivação e envolvimento de todos os interesses, sejam pessoais 

ou empresariais, e unificar essas motivações na busca por objetivos comuns na 

organização, fornecendo critérios de intervenções em eventuais realinhamentos.  

 

O SGC não vem mudar as diretrizes da empresa por si só, portanto, não cria metas 

e não muda estratégias de negócios, mas traz aos gestores as informações que são 

necessárias para a tomada de decisões. 
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Anthony (1976, p. 21) define o SCG como “o processo que utiliza a informação 

contábil para assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados de forma 

eficiente e efetiva na realização dos objetivos da empresa”. Ele acredita que o SCG 

tem como função fornecer dados confiáveis para uma boa análise de desempenho, 

avaliando e gerenciando processos. 

 

Silva e Jardon (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. Segundo Anthony & Govindarajan (2008, p. 5), o SCG é “uma forma  

predeterminada e normalmente repetitiva  de realizar uma série de etapas mais ou 

menos periódicas, coordenadas e recorrentes, que têm como finalidade realizar 

propósito especificado”. 

 

Evidentemente, o SCG é apenas uma ferramenta que não toma decisões e muito 

menos realiza alterações em metas ou processos e, portanto, não pode substituir as 

pessoas na busca por resultados. Não se pode relegar a importância do capital 

humano como peça fundamental e inerente ao processo de gerenciamento das 

instituições com base nas informações colhidas pelo SCG. Esse papel é enfatizado 

por O’Brien & Marakas (2008, p. 4), segundo os quais o SGC “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”.  Ressaltam ainda os autores que: 

a) Recursos humanos são ingredientes essenciais para o sucesso de 

funcionamento de qualquer sistema de informação (SI); 

b) recursos de software contemplam todos os programas e procedimentos; na 

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

c) recursos de hardware são todos os dispositivos físicos e materiais utilizados 

no processamento das informações; 

d) recursos de rede consistem nas tecnologias de telecomunicações e redes 

necessárias para o funcionamento de um SI; 
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e) recursos de dados apresentam mais do que linhas de registros em tabelas de 

sistemas e abrangem as informações e o conhecimento de negócios que o 

sistema de informações são capazes de gerar. 

 

Nesse contexto, o SCG fornece as informações para serem gerenciadas por 

pessoas, o que se dá por meio de várias ferramentas tecnológicas e operacionais 

disponíveis, envolvendo um conjunto interessante e eficaz que tem como base a 

junção de pessoas e tecnologia. Necessário ainda atentar para o fato de que o 

planejamento estratégico deve preceder o SCG, sendo que o segundo sobrevive em 

função do primeiro, sendo um termômetro que traz informações dos resultados 

atingidos pela instituição nas primícias estabelecidas no planejamento estratégico.  

 

O SCG funciona como um controle dos resultados advindos da operação e que, por 

sua vez, tem origem no que foi planejado, permitindo verificar o alinhamento entre o 

planejado e o executado, ensejando correção dos processos e dos procedimentos, 

se for o caso.  

 

As empresas, em um cenário de negócios, normalmente são criadas sob a 

perspectiva de obtenção de valor que satisfaçam as expectativas dos investidores, 

que colocam seu capital em risco. Nesse sentido, é natural supor que as empresas 

estão orientadas para a busca de resultados que propiciem o crescimento 

sustentável, sem riscos de interrupções, garantindo a perpetuidade dos negócios 

(Nascimento & Reginato, 2009). 

Em função das grandes mudanças e exigências do mercado, as organizações têm 

sido cada vez mais cobradas por resultados e adaptações aos novos cenários de 

mercado, o que exige, por vezes, a reestruturação dos processos operacionais, com 

o intuito de realinhar os rumos dos negócios às novas tendências.  

 

Ademais, o SCG pode ser muito útil em mudanças no âmbito interno das 

organizações, como, por exemplo, em processos de aquisições e fusões, permitindo 

o alinhamento de estratégias com vistas ao aumento da competitividade (Jordão et 

al., 2009). 
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De acordo com Martins (2010), o sistema de informação pode ser representado pela 

Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Sistema de informações gerenciais. 

Fonte: Martins, E. (2010). Contabilidade e custos. (10. ed., 376 p.). São Paulo: 
Saraiva. 
 

Na Figura 1 fica evidente a inter-relação existente entre as diversas formas da 

contabilidade e o sistema orçamentário das instituições, sendo que as primeiras têm 

o imprescindível papel de gerar informações confiáveis do negócio. A segunda 

funciona como o produto final de compilação dessas informações, permitindo uma 

tomada de decisão mais segura. 

 

2.2 Gestão estratégica de custos: conceitos, características e implicações 

 

Santos (2001, p. 171) ressalta que: 

A apuração de custos numa empresa pode ser efetuada com objetivos 
contábeis e fiscais ou para apoiar a tomada de decisão. Quando os custos 
são usados para objetivos contábeis e fiscais, utiliza-se uma metodologia de 
apuração padronizada e rígida porque ela deve obedecer aos dispositivos 
da legislação. O método de apuração de custos para fins contábeis e fiscais 
é denominado custeio por absorção integral. Os custos utilizados para 
apoiar a tomada de decisão têm grande flexibilidade de apuração, podendo 
a empresa usar o método que julgar mais apropriado. Os principais métodos 
são: custeio direto, custo-padrão, custeio RKW e custeio ABC. 
 

 

Em virtude da globalização, mais acesso à informação e o forte apelo tecnológico, o 

mercado tem se apresentado com concorrência acirrada, situação em que as 

empresas precisam ter completo controle e gerenciamento dos seus custos 

Sistema de Informações Gerenciais 

                                                                               

CONTABILIDADE                                                  CONTABILIDADE                                                      

FINANCEIRA                                                              GERENCIAL 

 

 
CONTABILIDADE                                                            SISTEMA  
DE CUSTOS                                                           ORÇAMENTÁRIO 
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operacionais para que possam manter a sua competitividade. Nesse cenário, a 

gestão de custos torna-se ferramenta de extrema importância e atuar com eficiência 

na perspectiva de controle interno é fator de sobrevivência. 

 

Santos (2001, p. 162) afirma que “a apuração, análise e controle de custos geram 

informações necessárias à tomada de decisões, como precificação, definição da 

carteira de produtos e serviços, além da avaliação econômica de novos projetos de 

investimento”.  

 

As empresas têm percebido a capacidade de competir e engajar-se no mercado 

como um diferencial que pode ser a distância entre o sucesso ou fracasso. Isso 

exige um gerenciamento de custos eficiente em função de estarem também 

inseridas em ambiente complexo. Nesse âmbito, restam o acompanhamento da 

gestão interna de custos e a formação de preço como pontos fundamentais de 

sobrevivência, na precificação adequada e compatível com o mercado ou ainda a 

avaliação de novas possibilidades de investimentos futuros. 

 

Para Martins (2010, p. 22), a contabilidade de custos não se aplica apenas à 

atividade industrial:  

 

Com o advento da nova forma de se usar contabilidade de custos, ocorreu 
seu maior aproveitamento em outros campos que não o industrial. No caso 
de instituição não tipicamente daquela natureza, tais como instituições 
financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de serviços etc., 
onde seu uso para efeito de balanço era quase irrelevante (pela ausência 
de estoques), passou-se a explorar seu potencial para o controle e até para 
as tomadas de decisões. 

 

 

 

Dutra (2003) ressalta que os gestores das entidades não industriais devem estar 

atentos à diversidade de nomenclaturas e que cada empresa, dentro das suas 

peculiaridades, exige aplicações diferentes, pois o que constitui custo em uma 

entidade pode ser classificado como despesa em outra. Garrison, Norren e Brewer 

(2007), por sua vez, salientam as diferenças existentes entre os custos e despesas 

diretas e indiretas, o que pode auxiliar no processo de determinação dos preços 
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justos e compatíveis com o mercado. Segundo os autores, recomenda-se a seguinte 

divisão: 

a) Matérias-primas diretas compreendem os materiais incorporados ao produto 

final, e matérias-primas indiretas devem ser incluídas nos custos gerais de 

produção; 

b) mão-de-obra direta abrange os custos dos trabalhadores, que podem ser 

facilmente associados a unidades individuais de produtos; 

c) custos gerais de produção são aqueles associados à fabricação de produtos 

ou serviços e que não podem ser alocados diretamente.  

 

Bruni e Famá (2008, p. 181) asseguram que:  

 

Os sistemas de custeio atuais foram criados há cerca de um século. Seus 
principais objetivos consistem na geração de informações sobre 
oportunidades de melhorias dos desempenhos das empresas, em termos 
do resultado econômico. No entanto, com as alterações nos panoramas dos 
negócios, os sistemas tradicionais começaram a ser questionados. Muitas 
das técnicas têm se revelado inúteis no auxílio das decisões empresariais. 

 

Segundo Kaplan e Cooper (1998), o sistema de custos (SC) indica três funções: a) 

avaliar o preço dos estoques e medir o custo das mercadorias vendidas por meio de 

relatórios financeiros; b) estimar os custos de atividades, produtos, serviços e 

clientes; c) disponibilizar, para os gerentes e operadores, informações sobre a 

eficiência dos processos.  

 

Segundo os autores, 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. 

 

Dutra (2003) conceitua os tipos de custo da seguinte forma: custos diretos (CD) - 

apropriáveis imediatamente a um só tipo de produto ou serviço ou função de custos. 

Exemplos: matéria-prima direta; mão de obra direta, etc. 

Custos indiretos (CI) - ocorrem genericamente, sem possibilidade de apropriação 

direta a cada função de custos. Exemplos: aluguel, supervisão, energia elétrica, 

combustíveis, depreciações, água, material de limpeza, etc.  
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Custos variáveis (CV) - diretamente relacionados ao volume de atividade. Exemplos: 

matéria-prima, mão de obra direta, combustíveis de máquinas, energia elétrica, 

comissão de vendedores (despesas), impostos proporcionais, etc. 

 

2.3 Custos e estratégias em formação de preço 

 

Reconhece-se o papel representado pela diferenciação dos produtos na conquista 

de mercado, mas obviamente não se pode descuidar do preço como uma das 

variáveis fundamentais para tornar economicamente viável a oferta de bens ou 

serviços por parte de uma empresa a seus clientes (Sharaaz, 2016).   

 

De acordo com Hoji (2012, p. 348), “a determinação do preço de venda é uma 

questão fundamental para qualquer empresa. Se ela praticar um preço muito alto, 

inibirá a venda; e, se o preço for muito baixo, poderá não gerar o retorno esperado”. 

 

Portanto, a eficácia na determinação do preço de venda de qualquer negócio tende 

a ser a diferença entre a sobrevivência no mercado e a extinção. É sabido que 

fatores variados podem influenciar no apreçamento das instituições, como regras e 

determinações do mercado, custos de matérias-primas e da mão de obra, inflação, 

entre outros. Considerações como estratégias de negócios também devem ser 

levadas em conta, sendo possível que a empresa mantenha um preço dentro de 

uma margem baixa ou até negativa por determinado tempo, em função de alguma 

estratégia de negócio.  

 

Assim, no processo de precificação de um produto/serviço, é necessário que os 

gestores analisem quanto vale o produto na ótica do cliente. Ademais, na formação 

de preço devem ser observados aspectos internos e externos à empresa. Os 

primeiros estão relacionados ao funcionamento e desempenho do setor produtivo da 

instituição; e os segundos são estabelecidos pelo mercado e, na maioria das vezes, 

a empresa não tem controle, como, por exemplo, os impactos exercidos pela 

inflação e pelas mudanças nos padrões de consumo. Assim, os gestores devem 

buscar a eficiência das operações e estar atentos às modificações da economia e 

dos desejos e necessidades dos consumidores. 
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Santos (2001, p. 198) ressalta o papel desempenhado pelos preços: “o preço é uma 

das variáveis fundamentais para tornar economicamente viável a oferta de bens ou 

serviços por parte de uma empresa. Assim, nenhum fator será capaz de justificar a 

prática de um preço médio inadequado a longo prazo”. 

 

Quanto ao apreçamento, Nagle e Holden (2003, p. 1) advertem que “a diferença 

entre a fixação do preço e um apreçamento estratégico é a diferença entre reagir às 

condições de mercado ou administrar proativamente essas condições”.  

 

Kotler (2000, p. 476) sustenta 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”. 

 

Na conceituação de Kotler (2000), pode-se observar que o cliente ainda tem o preço 

como fator de decisão no momento da compra, o que coloca o tema preço como 

item de atenção e prioridade no momento de definição das estratégias empresariais. 

Apesar disso, deve-se considerar que vários outros fatores podem ainda influenciar 

no momento da decisão de compra do cliente, como, por exemplo, a marca, 

qualidade do produto, entre outros. Mas percebe-se pelo apresentado por diversos 

autores que o preço tem mais peso e é mais decisivo. 

 

Conforme Souza et al. (2011) e Levy e Weitz (2000), a formação de preço é o 

resultado de: a) custos estimados adicionados a uma margem de lucro, conhecida 

como mark up, que possibilita que a empresa seja capaz de saldar todas as 

despesas e ainda obter lucro; b) concorrência e práticas comerciais de mercado; c) o 

valor percebido pelos clientes dos produtos e serviços ofertados pela empresa.  

 

O modelo de formação de preços é sugerido por Souza, Abreu, Avelar e Minello 

(2007) composto por essas etapas, iniciando com a decisão de compra, passando 

pela fixação do mark-up e finalizando com a formulação do preço de venda (Figura 

2).   
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A Figura 2 mostra o modelo de formação de preços aplicado ao comércio, conforme 

proposto por Sousa et al. (2007). 

 

Figura 2  Modelo de processo de formação de preços. 
Fonte: Souza, A. A., Abreu, D. A., Avelar, E. A., & Minello, I. F. (2007). Decisões de 
preços no varejo: estudos de casos na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Anais do SEMEAD – Seminários em Administração FEA/USP, 10, São Paulo  [s.e.]. 
 
O modelo de formação de preços aplicado a uma atividade comercial tem seu início 

na aquisição de mercadorias, passando pela fixação do mark-up e finalizando com a 

formulação do preço de venda (Figura 2).  Nas atividades industriais, cujo processo 

é mais complexo, a fase inicial compreende todo o ciclo operacional e os respectivos 

custos, que decorrem da aquisição e transformação das matérias-primas em 

produtos. 
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2.4 Concorrência de mercado e precificação 

 

As negociações entre compradores e vendedores são realizadas com base nos 

interesses de cada um, e essa situação é fator que influencia os preços de mercado. 

Em mercados competitivos, a concorrência delimita o preço de mercado, e o estudo 

das condições de mercado terá o propósito de abordar as relações existentes entre 

os players e demonstrar as vantagens competitivas que podem ser alcançadas e as 

dificuldades encontradas pelas empresas (Aislan, 2011). 

 

Na formação de preço tendo como referência a concorrência, é necessário que os 

gestores tenham pleno conhecimento do mercado em que estão inseridos, incluindo 

a sazonalidade, a elasticidade de demanda, as respostas dos consumidores ao 

marketing, etc. Em situações em que a empresa não tem profundo conhecimento de 

mercado, ela pode optar por seguir os preços praticados pela empresa-líder do setor 

(Hoji, 2010). 

 

Para Kotler (1998) e Nickels e Wood (1999), primeiro a empresa tem que decidir 

sobre o que deseja realizar com um produto específico. Se ela selecionou, 

cuidadosamente, seu mercado-alvo e posicionamento de mercado, sua estratégia de 

composto de marketing, incluindo preço, estará no caminho correto.  

 

Porém, um dos fatores mais importantes a ser observado na elaboração do preço de 

venda é o custo do produto, uma vez que “um valor de venda inferior ao custo 

implica automaticamente perdas” (Bertó & Beulke, 2005, p. 264) 

 

2.5 Fixação de preços baseados em custos e margens 

 

A precificação correta deve garantir à empresa competitividade de mercado e lucros 

compatíveis com os riscos assumidos. Para tanto, é de suma importância que os 

gestores acompanhem e monitorem os custos e despesas da atividade e dominem 

os conceitos subjacentes. Nesse aspecto, destacam-se o custo marginal, a margem 

de contribuição e o mark up.    
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O custo marginal é o custo incorrido pela produção de uma unidade adicional do 

produto (Oliveira, 2001), enquanto que a margem de contribuição corresponde ao 

excesso do preço de venda em relação aos custos e despesas variáveis. A margem 

de contribuição destina-se a amortizar os custos e despesas fixos e a formar o lucro 

da empresa (Martins, 2010). 

 

O modelo de fixação de preços de acordo com o custo marginal é a formulação 

clássica em regime de concorrência perfeita. Contudo, não obstante o seu interesse 

acadêmico, esse modelo de preço variável (flex price) é utilizado apenas em 

circunstâncias especiais (Locatelli & Beltrão, 1991). Na prática, as empresas adotam 

o modelo baseado em margem de lucro que incide sobre o custo de produção. Esse 

modelo de preço fixo (fix preço) é também conhecido como de mark up (Labini, 

1984). 

 

Hoji (2012) conceitua a margem de contribuição como sendo o valor resultante das 

vendas (líquidas de impostos) deduzidas dos custos diretos variáveis. De acordo 

com o autor:  

 

Uma vez apurada a margem de contribuição unitária (MCU), que é a 
margem de contribuição relativa a uma unidade do produto, basta multiplicar 
pela quantidade total de vendas para se conhecer a margem de 
contribuição total (MCT) (Hoji, 2012, p. 342).  

 

A abordagem que enfatiza a margem de lucro ensejou o desenvolvimento do modelo 

de mark up, que é uma taxa predeterminada que se adiciona sobre a base, que 

pode ser custo total, custo variável, custos e despesas variáveis, custo da matéria-

prima, etc., com o objetivo de determinar o preço de venda. “Se a base for o custo 

total, a taxa de mark up deve ser suficiente para cobrir os tributos, as despesas, os 

custos financeiros e lucro desejado. Se a base for os custos + despesas variáveis 

(CDV), a taxa de mark up deve cobrir, além dos tributos, os custos + despesas fixas 

totais (CDFs), os custos financeiros e o lucro, e assim por cliente” (Hoji , 2012, p. 

361). 
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Geralmente utiliza-se o mark up multiplicador, mas pode ser empregado também o 

mark up divisor, e estes são fornecidos pela equação 1 e equação 2, 

respectivamente.  

                          

 

             

Pode-se usar outra maneira para a determinação do preço de um bem a partir do 

mark up, que é mais completa e robusta e alinhada à teoria econômica, conforme 

discutido em Labini (1984).  

 

Sabe-se que a receita total (RTt) é igual aos custos (CTt) mais os lucros (LTt) da 

atividade, conforme apresentado na equação 3. 

                                  RTt =   CTt  +   LTt                                                       (3) 

Sendo:    
RTt =  receita total; 
CTt  =  custo total; 
LTt

  =  lucro total. 
                                       

A receita total é o resultado da multiplicação da quantidade (Qt) produzida/vendida 

pelo preço (equação 4). 

                                              RTt
   =   Pt x Qt                                                    (4) 

             

 

Fixando a margem de lucro (m) como proporção dos custos, obtém-se a equação 

(5). 

                                                   m   =    LTt / CTt                                                 (5) 
 

 

Reescrevendo a equação, obtém-se: 

                                              LTt = m x CTt                                                    (6)          

                       

Assim, levando-se RT e o LT nas formas indicadas pelas equações 4 e 6 na 

equação 3, esta pode ser reescrita como:                                        

                                             Pt x Qt = CTt + (m x CTt)                                   (7)                                                                   
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                                             Pt = (1 + m) CTt                                                (8)                                                
                                                                  Qt 
 

                                             Pt = (1 + m) Cunitt                                             (9) 

                                                                                  

Registra-se que o mark up é uma margem (%) definida pela empresa, sendo (1+ m)  

a força do mark up e Cunitt (CTt/Qt) o custo unitário de produção.  

 

Segue-se que, de acordo com a especificação desse modelo, o preço de venda é 

igual à força do mark up multiplicada pelo custo unitário de produção (CTt/Qt). 

 

Esse método de cálculo do preço de venda parte do custo apurado internamente 

(custo de dentro para fora), sendo acrescido ao custo do produto uma margem 

(mark-up), definida para cobrir os demais gastos que não estão presentes no custo 

do produto, como os tributos, comissões e lucro desejado pelos proprietários da 

empresa (lucro bruto). 

 

Santos (2001, p. 202) afirma que: 

 

As técnicas de fixação de preços variam em função do porte da empresa, 
do setor em que ela atua e das condições de mercado. Apesar da variedade 
de métodos de precificação, o fator custo de alguma forma está presente 
em todos eles. O que muda basicamente é o grau de precisão com que 
cada método relaciona preços a custos. 

 

Portanto, verifica-se a necessidade da identificação dos custos e despesas de forma 

clara e bem especificada para que a empresa não incorra em erros grotescos no 

momento da definição de preços. 

 

O modelo delineado na seção anterior retrata como pode ser determinado o preço 

de venda (valor absoluto) a partir dos custos de produção. Mas ele pode ser também 

utilizado para fornecer os reajustes dos preços (taxa de variação dos preços) 

consoante as modificações dos custos (inflação interna).  

 

 

A equação 9 com um período de defasagem (t -1) assume a seguinte forma: 
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                                  Pt-1   =  (1+ m) Cunitt-1                                                               (10) 

 

Em termos matemáticos, a taxa necessária de reajustes dos preços decorrentes dos 

efeitos da inflação nos custos da empresa, considerando o mark up constante, pode 

ser obtida a partir da seguinte forma: 

 

 

Sabe-se que a variação relativa de preços é dada pela expressão: 
 

                                                                                                       (11) 

 

Assim, utilizando-se as expressões 9 e 10, obtém-se: 
 

                                                    (12)                                                                                           

 

Portanto, 

                      
       

                                           (13) 

 

Ou seja, dada a hipótese de mark up constante, o preço do produto/serviço deve ser 

reajustado de acordo com a variação do custo observado na empresa no período 

considerado. 

 

Como discutido, para fixação de preço é necessário que se tenha profundo 

conhecimento dos custos incorridos no processo produtivo. Assim, a classificação e 

a apropriação dos custos e das despesas assumem fundamental importância na 

política de preços de qualquer organização. Os custos e as despesas fixas e 

variáveis e a margem de lucro praticada são informações que devem ser bem 

controladas e gerenciadas na busca por um apreçamento que trará a empresa 

competitividade e condições de permanência no mercado. 

 

Evidentemente, na formação de preço, além dos fatores internos devem ser 

analisadas as condições do mercado em que a empresa está inserida, pois não se 
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pode deixar de considerar a presença de competidores, os quais podem ser 

beneficiados por uma equivocada política de preços de seus pares. 

 

Em função da concorrência e na busca de mais competitividade no mercado, ajustes 

em seus processos internos e externos podem ser necessários, com negociações e 

modificações de fornecedores e até mesmo mudanças nas estratégias de negócios. 

Todos esses ajustes passam pelo gerenciamento dos custos e o correto cálculo da 

inflação interna da instituição, que constitui uma metodologia que deveria ser 

incorporada ao SCG da empresa. 

 

2.6 Os preços dos produtos e serviços e a taxa de inflação 

 

O termo inflação deriva do latim inflatio ou inflatione, que significa que algo inchou, 

inflou, cresceu, aumentou. Assim sendo, a inflação consiste na “variação dos preços 

de um conjunto de bens e serviços em determinada área geográfica e em 

determinado período de tempo” (Oliveira, 2001, p. 101). 

 

A inflação tem como efeito a desvalorização da moeda e, como consequência, a 

redução do poder aquisitivo da população, e pode provocar o desalinhamento dos 

preços relativos. 

 

Portanto, a inflação tem abrangência macroeconômica e territorial compreendida 

pela dinâmica dos preços de um município, região ao país. Mas o conceito e os 

métodos de levantamento dos preços podem ser usados para retratar a situação de 

setores e mesmo de empresas específicas. 

 

Em uma perspectiva macroeconômica e regional, há no país vários índices de 

preços, levantados  por reputadas instituições de pesquisa. Esses índices, além de 

retratarem a evolução dos preços, são muito utilizados como indexadores para 

corrigir itens de custos/despesas das empresas. Contudo, devem ser usados com 

parcimônia, pois a estrutura de ponderação é, de longe, muito diferente da estrutura 

de custos de qualquer empresa produtiva. Logo, não podem ser considerados 

substitutos perfeitos de um índice genuíno construído com o propósito de apurar a 

inflação interna de uma organização. Mas esses índices constituem importante 
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insumo na construção de índices de inflação interna, conforme será detalhado no 

capítulo de metodologia. 

 

Na presente dissertação, cuja empresa objeto do estudo localiza-se em Belo 

Horizonte-MG, três índices inflacionários são muito importantes e serão empregados 

na construção do índice de inflação interna do Senac BH. São eles: 

 

a) Índice de Preços ao Consumidor Amplo/ Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IPCA/IBGE): o índice é utilizado para mensurar a inflação oficial 

brasileira e é levantado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (FIBGE). Cobertura geográfica: regiões metropolitanas do Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, 

Salvador, Curitiba, Goiânia e Brasília. Classe de renda dos consumidores 

pesquisados: um a 40 salários mínimos. Período de coleta: primeiro ao último 

dia do mês de referência. Composição do índice: alimentação e bebidas, 

habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados 

pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Divulgação: em 

torno do dia 15 do mês seguinte ao de referência. 

b) Índice Geral de Preços para o Mercado/ Fundação Getúlio Vargas 

(IGPM/FGV). O índice é apurado pela Fundação Getúlio Vargas e utiliza a 

mesma base de dados do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 

(IGP-DI), porém com a coleta abrangendo o período compreendido do dia 21 

do mês anterior ao dia 20 do mês de referência. É obtido pela média 

ponderada de três outros índices apurados por essa instituição: Índice de 

Preços por Atacado (IPA), com peso de 60%, Índice de Preço ao Consumidor 

(IPC), com peso de 30%, e Índice Nacional de Custo da Construção Civil 

(INCC), com peso de 10%. 

c) Índice de Preços ao Consumidor Amplo de Belo Horizonte/ Instituto de 

Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis (IPCA/IPEAD). O índice 

é levantado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, Administrativa e 

Contábil da Universidade Federal de Minas Gerais. Abrange famílias com 

renda de um a 40 salários mínimos mínimo, sendo calculado por pesquisa de 

preços fornecidos por cerca de 1.200 informantes/locais de vendas, contendo 

43.000 cotações dos produtos e serviços no mês. 
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2.7 Índice de inflação interna 

 

Conforme salientado, há no Brasil vários índices que retratam a evolução dos preços 

nacionalmente e em regiões, sendo que alguns são direcionados ao mercado 

consumidor e outros aos preços no atacado. Nenhum deles, porém, almeja medir a 

inflação de empresas. Considerando as diferenças na estrutura de custos das 

empresas, torna-se necessário desenvolver metodologia própria para contribuir com 

o SCG e subsidiar as políticas de determinação dos preços das organizações 

produtivas. 

 

O índice de inflação interna se inspira teoricamente no conceito de inflação de 

custos, que é bem documentado nos livros textos de economia. De acordo com a 

teoria econômica, a inflação é resultado de choques de demanda e/ou de oferta 

agregada: “um choque de oferta altera o custo de produção dos bens e serviços e, 

em consequência, os preços pelos quais as empresas os vendem (Mankiw, 1992). 

Diante de um choque de oferta, o nível de demanda permanece o mesmo, mas os 

custos de certos insumos importantes aumentam, devendo ser repassados aos 

preços dos produtos. 

   

Wonnacott e Wonnacott (1994, p. 368) complementam: “ocorre inflação de custos 

quando salários e outros custos crescem e esses custos são repassados para os 

consumidores na forma de preços mais altos”. Os preços são “empurrados” para 

cima por custos crescentes. Segundo Padoveze (1997), o conceito de inflação 

interna é a apuração da variação percentual média ponderada nos custos e 

despesas de uma empresa de um determinado período de tempo. Bonassoli (1999) 

preleciona que o cálculo da inflação interna tem o condão de auxiliar a condução dos 

negócios, no momento em que se torna um instrumento estatístico importante capaz 

de calcular as perdas e ganhos do poder aquisitivo da empresa em relação aos 

custos internos de operação.  

 

Bonassoli (1999) salienta que, em caso de inflação macroeconômica, a empresa 

pode se comportar de três maneiras:  
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a) Acompanha, com aumentos de preços de venda, a desvalorização do dinheiro;  

b) não aumenta os preços proporcionalmente aos aumentos de custos; e 

c) aumenta os preços mais que proporcionalmente aos aumentos de custos. 

 

Vários autores são defensores do cálculo da inflação interna e, entre eles podem ser 

citadas as intervenções de Bugelli (1983) e Parisi (1999). Bugelli (1983) acredita que 

o cálculo da inflação interna de forma rotineira é capaz de: aprimorar a 

administração de custos e despesas, com foco nos itens de mais relevância ou de 

crescimento acima da média; estabelecer os limites dos preços de compra nas 

negociações com os fornecedores; subsidiar a revisão dos preços e a fixação de 

novos contratos de fornecimento. 

 

Parisi (1999) destaca, também, a relevância gerencial da apuração, mesmo na 

vigência de pequenas inflações. Mas para o autor o método é pouco utilizado devido 

às mudanças nos fatores de produção utilizados pela empresa ou pelo menos 

devido à alteração nas ponderações. 

 

As alterações de ponderação dos insumos é, de fato, um elemento muito importante 

que pode dificultar o uso da metodologia. Mas as modificações podem ser tratadas, 

como serão nesta dissertação, de forma apropriada com o uso de números índices, 

de maneira tal que não constituem obstáculos para o uso do indexador. 

 

Mesmo nas instituições educacionais há necessidade de acompanhar os seus 

resultados econômico-financeiros, pois conforme pontuam Silva e Jardon (2003, p. 

59): “[...] a universidade precisa ser percebida e tratada como um sistema 

empresarial, em que pese a natureza diferenciada de seus produtos e serviços”.  

 

Entende-se, assim, que o indicador ora apresentado deve fazer parte da agenda dos 

dirigentes dessas instituições como subsídio às tomadas de decisão. Corroborando 

o que afirmam Silva e Jardon (2003), ressalta-se que o estabelecimento de 

indicadores deve se basear em um processo amplo e participativo, cujas áreas de 

interesse precisam ser envolvidas desde sua concepção à sua implementação, para 

que possam incorporá-los ao processo do fazer e da gestão com base nas 

informações geradas.  
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A expressão “gestão educacional”, comumente utilizada para designar a ação dos 

dirigentes, surge, por conseguinte, em substituição a "administração educacional", 

para representar não apenas novas ideias, mas sim um novo paradigma, que busca 

estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a partir da dinamização 

de rede de relações que ocorrem, dialeticamente, no seu contexto interno e externo.  

3 METODOLOGIA 
 

Para Collis e Hussey (2005, p. 61), metodologia “refere-se à maneira de tratar o 

processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de dados”.  

 

Segundo (Rosa, 2005, p. 15): 

 

O método deriva da metodologia e trata do conjunto de processos pelos 
quais se torna possível conhecer uma determinada realidade. O método se 
faz acompanhar da técnica, que é o suporte físico, os instrumentos que 
auxiliam para que se possa chegar a um determinado resultado. Existe uma 
variedade imensa de técnicas, de processos e de métodos peculiares a 
cada ciência, arte ou atividade [...] Portanto, a metodologia científica é o 
instrumento de trabalho que busca ajudar-nos nos estudos e na 
aprendizagem dos diferentes conteúdos científicos. 

 

E de acordo com Demo (1983, p. 19), “a metodologia trata das formas de se fazer 

ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos”. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

A presente pesquisa é descritiva e quantitativa. Estudos descritivos buscam 

relacionar as interações entre as variáveis, identificando os fenômenos e suas 

possíveis causalidades. Gil (1999) salienta que o principal objetivo da pesquisa 

descritiva é descrever, identificar, relatar e comparar as características de 

determinada população ou fenômeno. 

 

Comumente estudos descritivos apoiam-se em uma pesquisa quantitativa, 

almejando garantir a precisão dos resultados e mais segurança nas conclusões. 

Tripodi, Fellin e Meyer (1975, p. 53) definem os estudos quantitativo-descritivos da 

seguinte forma: 
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Estudos quantitativo-descritivos são investigações da pesquisa empírica 
que têm como principal finalidade o delineamento ou análise das 
características dos fenômenos, avaliação de programa ou o isolamento de 
variáveis-chave. Esses estudos podem usar métodos formais como 
aproximações ao projeto experimental com características de precisão e 
controle estatístico a fim de fornecer dados para verificação de hipóteses.  

 
Assim, ao utilizar números índices como método para a construção da inflação 

interna, a pesquisa adota abordagem quantitativa. Quanto aos meios, trata-se de 

estudo de caso. De acordo com Yin (1989), em que pese a limitação do método de 

estudo de caso como generalização dos resultados, ele pode ser adequado para 

levantar proposições teóricas, isto é, para formular hipóteses ou construtos passíveis 

de estudos posteriores.  

 

similares. Thomas (2007, p. 252) esclarece que: 

 

Embora o estudo consista no exame rigoroso e detalhado de um único 
caso, a suposição fundamental é a de que esse caso é representativo de 
muitos outros casos. Consequentemente, por meio de estudo aprofundado 
de um único caso, se alcança uma compreensão maior sobre casos 

 

3.2 O objeto de análise: Unidade CFP-BH do Senac Minas  

 

O objeto de estudo é a Unidade CFP-BH, localizada em Belo Horizonte, do Senac 

Minas. O Senac Minas foi criado em 10 de janeiro de 1946 pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do Decreto-Lei 

8.621. A partir do ano seguinte de sua criação, o Senac passou a desenvolver um 

trabalho até então inovador no país: oferecer, em larga escala, educação 

profissional destinada à formação e à preparação de trabalhadores para o comércio. 

Na mesma data de sua criação foi promulgado o Decreto-Lei 8.622, que dispõe 

sobre a atuação da instituição na aprendizagem comercial. Já em 5 de dezembro de 

1967, foi aprovado o Regulamento do Senac, por meio do Decreto nº 61.843, 

complementado por alterações instituídas via Decreto nº 5.728, de 16 de março de 

2006. 

 

Entre as inovações promovidas pelo Senac na educação profissional destacam-se 

as empresas pedagógicas (ou empresas-escola), que ganharam impulso 
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principalmente a partir da década de 1960. O trunfo dessas empresas é a 

possibilidade de os alunos vivenciarem o trabalho em ambiente próprio. Ainda hoje 

essas empresas são destaques da ação do Senac, como os hotéis-escola e 

os restaurantes-escola.  

Outra inovação digna de nota é o ensino à distância (EAD). Já no seu início, na 

década de 1940, o Senac procurou levar a educação profissional aos locais mais 

distantes dos grandes centros por meio de cursos volantes e, posteriormente, 

de unidades móveis, tornando-se a instituição uma pioneira na educação sobre 

rodas. Nessa mesma década, a instituição, sempre à frente em assuntos 

educacionais, promoveu o EAD, mais notadamente com os cursos da Universidade 

do Ar. 

 

O ensino a distância expandiu-se na década de 1990, ampliando e diversificando a 

atuação institucional. Foi criada a Rede EAD Senac, que recebeu credenciamento 

especial do Ministério da Educação (MEC) para oferecer cursos de pós-

graduação lato sensu a distância. Nos anos 2000, a Rede transformou-se no Senac 

EAD, que oferece, além de pós-graduação, cursos livres e técnicos, de extensão 

universitária e de graduação. 

 

Ainda na década de 1990, a informação e a produção de novos conhecimentos 

ganharam destaque entre as ações do Senac. A instituição passou a produzir livros, 

vídeos e softwares voltados para as suas áreas de atuação. 

 

Aliando a tecnologia à disseminação de conhecimento, no início dos anos 2000 

surgiu com o Serviço Social do Comércio (SESC) a Rede Sesc-Senac de 

Teleconferência, promovendo debates sobre assuntos relevantes entre especialistas 

e o público, em tempo real, por e-mail, fax e telefone. Outro uso da mídia foi a 

criação do programa radiofônico Espaço Senac, que desde 2002 foi ampliado para o 

programa Sintonia Sesc-Senac, transmitido, hoje, por cerca de 1.000 emissoras no 

Brasil. 

 

Em mais de seis décadas de trabalho, a história do Senac e dos milhões de 

brasileiros que vêm conquistando uma vida melhor por meio dos cursos e atividades 
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da instituição ainda continua a ser escrita, como comprova o número de mais de 55 

milhões de atendimentos. 

 

Contextualizada a atuação do Senac, volta-se agora à unidade de análise, que é o 

objeto desta dissertação -  a Unidade CFP-BH, localizada na rua Tupinambás, na 

região central da capital mineira. A unidade oferta cursos voltados para a formação 

de profissionais na área de comércio, serviços e turismo, sempre trazendo como 

diferencial a prática em ambientes pedagógicos que retratam o dia a dia da vivência 

profissional do aluno. 

 

O portfólio de cursos da unidade permite ao aluno percorrer grande parte do 

itinerário formativo e contempla: programas de aprendizagem comercial, cursos 

livres e técnicos nas áreas de gestão informática, moda, beleza, saúde, turismo e 

hospitalidade. O espaço abriga, ainda, o Campus Centro da Faculdade Senac-Belo 

Horizonte, com a oferta da graduação tecnológica em Gastronomia. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos consoante a 

pergunta norteadora e os objetivos traçados, cujo foco principal é desenvolver uma 

metodologia apropriada para o cálculo e análise da inflação interna, que pode 

contribuir, sobremaneira, para o sistema de controle gerencial gestão estratégia de 

custos e formação de preços da instituição. Detalha-se, inicialmente, o modelo e, em 

seguida, as informações necessárias para alimentar esse modelo 

 

3.3.1 O modelo adotado 
 

O tema inflação interna está diretamente relacionado ao conceito de números-índice, 

existindo duas principais fórmulas de apuração: índices de preços de Laspeyres e o 

índice de preços de Paasche (Bureau of Labor Statistics, 2017; Parisi, 1999; Kirsten, 

1975). 

 

Na presente dissertação será empregado o índice agregado ponderado, do tipo 

Laspeyres modificado, com base em uma ponderação móvel, para estimar e 
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monitorar a inflação interna da unidade de análise. Dessa forma, adotam-se os 

procedimentos de estudos que versam sobre inflação interna. Esse índice é descrito 

pelas equações 14 e 15:  

 

                                                                                                  (14) 

                                                                              (15) 

Sendo: 

 
  =  preço do item de despesa i, no período t-1; 

  =  preço do item de despesa i, no período t-2; 

 
  =  peso do item de despesa i, no período t -1; 

=  índice de inflação da empresa no período t. 

 

Portanto, a aplicação desse modelo requer dois conjuntos básicos de dados: a 

identificação da estrutura das despesas e o levantamento dos preços de cada item 

no período considerado. Para efeitos de previsão, é mais interessante trabalhar não 

com os preços/custos efetivamente observados, mas sim com o uso de indexadores 

representativos desses preços.  

 

Os itens de despesa devem ser, inicialmente, agrupados em conjuntos, cujos preços 

mostram similaridades de comportamento. Após esse levantamento, deve ser obtida 

a estrutura de pesos (Wt) para aplicar a fórmula de Laspeyres. Essa estrutura é 

levantada por item de despesa. O peso de um item de despesa (W i
t) corresponde à 

proporção de todos os custos relativos a esse item de despesa em relação ao custo 

total da empresa. Utilizando-se uma série histórica de dados de custos, pode-se 

obter uma estrutura de pesos representativa do comportamento das despesas. 

 

Ressalta-se que nesta dissertação é utilizado o modelo com pesos móveis, que é 

usualmente empregado por institutos responsáveis pela apuração da inflação no 

Brasil (IBGE, FGV, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e IPEAD), 
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refletindo a possível variação diferenciada de itens de despesas em respostas às 

condições de mercado de cada uma delas.  Usam-se, também, indexadores para 

retratar a variação dos custos/despesas incorridos ao longo do período. 

 

3.3.2 Estrutura de custos e pesos  

 

A inflação interna objeto desta dissertação tem o foco nas despesas correntes, 

sendo desconsiderada a dimensão financeira, seja a decorrente de novos 

investimentos fixos, seja a representada pela necessidade de capital de giro. 

 

Na composição da estrutura de custos do Senac Minas/CFP-BH foram utilizadas 

todas as contas extraídas da contabilidade convencional referentes às despesas 

operacionais dos anos de 2013 a 2016. Nessa rubrica estão incluídas as despesas 

relacionadas às operações da instituição, sendo divididas em seis subgrupos: 

 

a) Pessoal - todas as despesas ocorridas com o pessoal envolvido diretamente       

com as atividades operacionais da unidade;  

b) material de consumo - despesas advindas dos materiais utilizados no 

consumo para a realização das atividades operacionais; 

c) estrutura física - despesas realizadas na conservação da estrutura física 

usada para realização das atividades; 

d) serviço de terceiros - despesas com a prestação de serviços de terceiros 

desempenhados na colaboração do desenvolvimento da atividade-fim; 

e) outros insumos e despesas - despesas com insumos utilizados na realização 

da atividade-fim da instituição. Exemplo: energia elétrica, água e esgoto e 

ainda despesas classificadas como manutenção dos ambientes utilizados 

para a operacionalização das atividades; 

f) impostos - despesas com obrigações tributárias da instituição no desempenho 

das atividades. 

 

Diante das informações constantes no livro razão analítico contábil, fez-se 

necessário reclassificar e equalizar as contas contábeis para a obtenção de uma 

mesma massa de dados padronizada de lançamentos, para efeito de comparação. 
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Salienta-se que o procedimento adotado não modificou os totais das contas de 

resultado e teve por objetivo apenas reclassificar os valores de acordo com as 

similaridades de despesas. Como resultado desse esforço, tais ajustes geraram a 

estrutura de gastos do Senac Minas/CFP-BH, que forma a base para a obtenção dos 

pesos básicos empregados para o levantamento da inflação interna, conforme 

discriminado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Discriminação das despesas Senac Minas/CFP-BH 

Item  Discriminação 

1 Despesas operacionais 

1.1 Pessoal 

1.1.1 Salários de docentes 

1.1.2 Salários do administrativo 

1.2   Material de consumo 

1.2.1 Materiais diversos 

1.2.2 Material eletrônico 

1.2.3 Software 

1.2.4 Mobiliário 

1.2.5 Livros 

1.2.6 Boletos 

1.3 Estrutura física 

1.3.1 Custo sala convencional 

1.3.2 Custos de laboratório 

1.4 Serviços de terceiros 

1.4.1 Serviços de limpeza 

1.4.2 Serviços de vigilância 

1.5 Outros insumos e despesas 

1.5.1 Energia elétrica 

1.5.2 Água e esgoto 

1.5.3 Manutenção 

1.6 Impostos 

1.6.1 IPTU 

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

3.3.3 Seleção de indexadores 

 

No Brasil, conforme mencionado, várias instituições com alto conceito no mercado 

dedicam esforços para levantar os índices inflacionários da economia como um todo 

e de algumas regiões do país. Esses índices retratam a evolução de preços setoriais 

tanto no âmbito do consumidor final (por exemplo, IPCA/IBGE, IPC/FIPE, IPCA/BH 

IPEAD), quanto no atacado (IPA/FGV) e uma mistura desses (IGP/FGV).  
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Nesta dissertação, que se endereça para desenvolver um índice de inflação interna 

para uma instituição localizada em Belo Horizonte, foram aplicados indexadores 

oriundos de preços ao consumidor nacional (IPCA – IBGE) e regional (IPCA/BH - 

IPEAD) e de preços setoriais (IGP/FGV), bem como da própria instituição objeto da 

pesquisa. 

Tabela 2 Detalha os indexadores escolhidos. 

 

Indexadores usados no Isenac 

Descrição                                                        Indexadores 

 
1.1 Pessoal 
1.1.1 Salários de docentes                                            Variação do salário mínimo 
1.1. 2 Salários do administrativo                                     Variação do salário mínimo 
1.2 Material de consumo 
1.2.1 Materiais diversos                                                 IGP-DI 
1.2.2. Material eletrônico                                                IGP-DI 
1.2.3 Software e hardware                                              IGP-DI                                                                 
1.2.4 Mobiliário                                                              IGP-DI 
1.2.5 Livros                                                                    IGP-DI  
1.2.6 Boletos                                                                 IGP-DI 
1.3 Estrutura física  
1.3.1 Custo de sala convencional                                   IGP-DI 
1.3.2 Custo de laboratório                                              IGP-DI 
1.4 Serviços de terceiros 
1.4.1 Serviços de limpeza                                             Fator correção de salários 
1.4.2 Serviços de vigilância                                           Fator correção de salários 
1.5 Outros insumos e despesas 
1.5.1 Energia elétrica                                     Tarifa de energia – Item do IPCA BH/ IPEAD 
1.5.2 Água e esgoto                                      Tarifa de água e esgoto – Item do IPCA BH/IPEAD 
1.5.3 Manutenção                                                          IGP-DI   
1.6 Impostos 
1.6.1 IPTU                                                                     Índice de reajuste IPTU-BH 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Definidos os pesos ( ), os indexadores de cada item de despesa e as mudanças 

de preços relativos (Pt
i/Pi

t-1), apura-se o índice de inflação interna da unidade 

( ). O modelo pode ser utilizado tanto para avaliar a trajetória dos custos 

da organização no passado recente, quanto para simular possíveis efeitos das 

elevações de preços setoriais na mesma. 

 

A adoção do índice de Laspeyres modificado, conforme especificado nas equações 

14, permite atualizar o peso de cada item de despesa em função de sua 

representatividade e das mudanças dos preços relativos (equação 14). Para tanto, 

devem ser considerados os pesos do período imediatamente anterior e o efeito das 
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variações dos preços. Assim, essa versão estabelece que quanto maior o aumento 

de preços de um item, maior o peso que esse item terá na composição da “cesta 

básica” da empresa. 

 

Ressalta-se que, após certo tempo, deve-se fazer uma análise da estrutura de 

despesas efetivas da unidade e verificar a aderência com os pesos fornecidos pelo 

ISenac, pois o modelo aqui especificado não pressupõe mudanças no uso de 

insumos. Ou seja, admite-se uma função de produção com coeficientes fixos, que 

independe da evolução dos preços relativos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, serão apresentados os 

custos da instituição para o período de 2013-2016, base para a construção dos pesos 

utilizados na apuração do índice de inflação interna do Senac Minas CFP-BH (ISenac). 

Em seguida, a evolução dos custos da unidade analisada será contrastada com a 

evolução dos indexadores escolhidos para verificar a aderência dos mesmos ao longo 

do período. Com base nessa análise serão detalhados os índices adotados no 

levantamento do ISenac e, em seguida, apresentados os resultados do índice para o 

referido período. Será feita análise de consistência com base nas estimativas do índice 

e nas despesas efetivamente observadas na instituição.  

 

4.1 A representatividade das despesas no ISenac 

 

A Tabela 3 apresenta as despesas operacionais na instituição observadas no período 

de 2013 a 2016.  

Tabela 3 Despesas operacionais: Senac Minas CFP-BH, 2013-2016  

CÓD. DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 

    R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 
DESPESAS 
OPERACIONAIS 133.828,01 100,00 143.853,52 100,00 155.383,50 100,00 166.587,78 100,00 

1.1 Pessoal 68.061,48 50,86 72.336,57 50,28 80.054,88 51,52 85.630,43 51,40 

1.1.1    Salários de docentes 59.565,15 44,51 63.306,57 44,01 70.061,38 45,09 74.461,24 44,70 

1.1.2    Salários do Administ. 8.496,33 6,35 9.030,00 6,28 9.993,50 6,43 11.169,19 6,70 

1.2   Material de Consumo 17.651,24 13,19 20.379,95 14,17 20.761,64 13,36 22.065,47 13,25 

1.2.1    Materiais diversos 11.207,77 8,37 11.911,75 8,28 13.182,73 8,48 14.010,61 8,41 

1.2.2    Material eletrônico 1.039,88 0,78 1.105,20 0,77 1.223,12 0,79 1.299,93 0,78 
1.2.3    Software 1.787,71 1,34 2.900,00 2,02 2.102,73 1,35 2.234,78 1,34 

1.2.4    Mobiliário 1.204,35 0,90 1.900,00 1,32 1.416,58 0,91 1.505,54 0,90 

1.2.5    Livros 1.646,58 1,23 1.750,00 1,22 1.936,73 1,25 2.058,36 1,24 

1.2.6    Boletos 764,95 0,57 813,00 0,57 899,75 0,58 956,25 0,57 

1.3 Estrutura física 34.276,99 25,61 36.430,00 25,32 38.290,74 24,64 41.593,49 24,97 

1.3.1   Custo sala convenc. 22.515,74 16,82 23.930,00 16,63 24.456,99 15,74 26.890,98 16,14 

1.3.2   Custos de laboratório 11.761,25 8,79 12.500,00 8,69 13.833,75 8,90 14.702,51 8,83 

1.4 Serviços de terceiros 12.702,15 9,49 13.500,00 9,38 14.940,45 9,62 15.878,71 9,53 

1.4.1 Serviços de limpeza 5.645,40 4,22 6.000,00 4,17 6.640,20 4,27 7.057,20 4,24 

1.4.2 Serviços de vigilância 7.056,75 5,27 7.500,00 5,21 8.300,25 5,34 8.821,51 5,30 

1.5 
Outros insumos e 
despesas 738,61 0,55 785,00 0,55 868,76 0,56 923,32 0,55 

1.5.1 Energia elétrica 207,00 0,15 220,00 0,15 243,47 0,16 258,76 0,16 

1.5.2 Água e esgoto 174,07 0,13 185,00 0,13 204,74 0,13 217,60 0,13 

1.5.3 Manutenção 357,54 0,27 380,00 0,26 420,55 0,27 446,96 0,27 

1.6 Impostos 397,54 0,30 422,00 0,29 467,03 0,30 496,36 0,30 

1.6.1 IPTU 397,54 0,30 422,00 0,29 467,03 0,30 496,36 0,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Por ordem de importância, descortinam-se os seguintes componentes de despesas: 

pessoal, material de consumo e estrutura física, que conjuntamente perfaziam uma 

participação de 89,62% do total das despesas operacionais do ano de 2016 (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 
Participação nas despesas operacionais Senac Minas CFP-BH. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que há um padrão relativamente constante na estrutura das despesas da 

unidade pesquisada. E, como seria de se esperar, por ser uma instituição dedicada 

ao ensino, o componente que impacta com mais intensidade as despesas 

operacionais é o referente à folha de salários, que contribui, em média, com cerca 

de 50% dos custos totais. Em seguida, sobressaem-se a estrutura física, com 

25,14%, e material de consumo, que tem a participação em despesas de 13,49%. 

Esses itens são, nessa ordem, os que têm mais significância e participação nas 

despesas da empresa. 
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Diante da pequena alteração relativa das despesas, optou-se por utilizar como peso 

inicial no ISenac as despesas médias das várias categorias, conforme discriminado 

na Tabela 4.   

 

 

Tabela 4 Estrutura inicial dos pesos do ISenac   

 
Itens de despesas 

 
Participação nas despesas operacionais (%) 

 Pessoal 51,02 
    Salários de docentes 44,58 
    Salários do administrativo 6,44 
 Material de consumo 13,49 
    Materiais diversos 8,38 
    Material eletrônico 0,78 
    Software 1,51 
    Mobiliário 1,01 
    Livros 1,24 
    Boletos 0,57 
 Estrutura física 25,14 
   Custo sala convencional 16,33 
   Custos de laboratório 8,80 
 Serviços de terceiros 9,51 
   Serviços de limpeza 4,23 
  Serviços de vigilância 5,28 
Outros insumos e despesas 0,55 
   Energia elétrica 0,15 
   Água e esgoto 0,13 
   Manutenção 0,27 
Impostos 0,30 
   IPTU 0,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

4.2 A evolução dos custos e dos indexadores propostos para o ISenac 

 

A evolução dos custos do ISenac é relatada na Tabela 5, na qual estão 

discriminadas as variações nominais acumuladas e as médias do período em 

estudo. 

 

O item que revelou maior variação foi o referente às despesas de pessoal, sendo 

que o aumento médio anual foi de 7,95%. Em seguida, descortinam-se os serviços 

de terceiros e outros insumos e despesas com 7,72% ao ano. Os menores 

aumentos de custos foram observados no componente estrutura física.  
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Tabela 5 Variação das despesas operacionais – Senac CFP-BH 

Despesas operacionais 
 

Variação acumulada 
2014-2016 (%) 

Variação média 
Anual (%) 

     Pessoal 25,81 7,95 

          Salários de docentes 25,01  

          Salários do administrativo 31,46  

     Material de consumo 25,08 7,74 

          Materiais diversos 25,01  

          Material eletrônico 25,07  

          Software 25,08  

          Mobiliário 25,08  

          Livros 25,08  

          Boletos 25,08  

     Estrutura física 21,35 6,66 

          Custo sala convencional 19,43  

          Custos de laboratório 25,01  

     Serviços de terceiros 25,01 7,72 

          Serviços de limpeza 25,01  

          Serviços de vigilância 25,01  

     Outros insumos e despesas 25,01 7,72 

          Energia elétrica 25,01  

          Água e esgoto 25,01  

          Manutenção 25,01  

     Impostos 24,86 7,68 

          IPTU 24,86  

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No Brasil existem vários índices de preços apurados por instituições governamentais 

e privadas, com alto conceito no mercado. Esses indicadores foram desenvolvidos 

com fins específicos de apuração da inflação no âmbito do consumo (IPC e IPCA) e 

do atacado (IGP/DI e IGPM), mas são regularmente utilizados para a correção de 

preços e contratos. Assim, é possível fazer uso deles para apuração e projeções do 

ISenac. 

 

É recomendável, no entanto, que se faça análise do comportamento desses índices 

para verificar se eles podem ser utilizados como “proxies” para a correção das 

despesas da instituição.  

 

O IPCA, conforme mencionado na metodologia, retrata a variação de preços do 

mercado para o consumidor final, e desde junho de 1999 é o índice utilizado pelo 

Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no 
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sistema de metas de inflação, sendo considerado o índice oficial de inflação do país. 

A Tabela 6 mostra que, mesmo com a inflação relativamente controlada, após o 

período de superinflação dos anos 80 e primeira metade da década de 90, as taxas 

inflacionárias oscilam bastante no país.  

 

Tabela 6 Variação acumulada do IPCA: 2014 a 2016 

 
 Anos Taxa % 

2014 6,41 

2015 10,67 

2016 6,29 

Taxa média 7,79 

Fonte: dados básicos extraídos do Banco Central do Brasil (2017). Recuperado de: https://www. 
tororadar.com.br/investimento/bovespa/o-que-e-ipca-e-inflacao-acumulada. 

 

A taxa média anual da inflação no período 2014-2016 foi de 7,79%. Verifica-se, 

assim, pequenas discrepâncias entre as correções nominais das despesas do Senac 

(Tabela 5) e a variação do IPCA no período (Tabela 6), sendo que as únicas 

despesas que superaram a inflação no período foram as inerentes ao pessoal - 

docentes e administrativos. Os salários, computados de forma agregada, tiveram 

ganho real no período de 0,5%. 

 

Como salientado, o IGP-DI é o resultado da média ponderada do IPA, com 

participação no índice de 60%; do IPC (30%); e do INCC 10%). O IGP-DI é 

levantado pela FGV e tem por objetivo fornecer um parâmetro dos preços por 

atacado. Mas esse índice foi por longo período utilizado para retratar a inflação 

oficial do país. 

 

Tabela 7 Variação acumulada IGP-DI: 2014 a 2016 

 
Anos Taxa % 

2014 3,78% 

2015 10,67% 

2016 7,15% 

Taxa média 7,16 

Fonte: base de dados do Portal Brasil®. Recuperado de: http://www.portalbrasil.net/igp.htm. 
 

Os resultados anuais do IGP/DI podem ser vistos na Tabela 7. Observa-se que as 

variações do IGP/DI foram inferiores às do IPCA no período considerado. Em termos 

http://www.bcb.gov.br/
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acumulados (três anos), o IPCA foi superior ao IGP/DI em 1,72%. Mas para alguns 

itens o IGP/DI reflete razoavelmente a evolução das despesas do Senac. 

 

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-

DI/FGV, ou seja, o IPA, que tem peso de 60% do índice; o IPC, que tem peso de 

30%; e o INCC, representando 10% do IGP-M. O que difere o IGP-M/FGV do IGP-

DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem-se ao 

período do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência; e o IGP-DI/FGV 

refere-se a período do dia primeiro ao dia 30 do mês em referência. A cada 10 dias a 

FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período 

completo analisado. É um índice muito utilizado pelo mercado e empregado para 

atualizar os valores de vários preços, entre eles os contratos de aluguéis. 

 

Tabela 8 Variação acumulada do IGPM – 2014 a 2016 

 
Anos Taxa % 

2014 3,67% 

2015 10,54% 

2016 7,19% 

Taxa média 7,10 

Fonte: base de dados do Portal Brasil®. Recuperado de: http://www.portalbrasil.net/igpm.htm. 

 

Observa-se que o IGPM foi ligeiramente inferior ao IGP/DI no período de 2014 a 

2016. 

 

O IPTU-BH é reajustado de acordo com regras próprias da Prefeitura de Belo 

Horizonte, mas, em geral, a correção do IPTU tende a acompanhar as variações do 

índice oficial de inflação brasileira, conforme demonstrado na Tabela 9.  

 

Tabela 9 Variação reajuste do IPTU BH: 2014 a 2016 

 
Anos Taxa % 

2014 6,46 

2015 10,70 

2016 6,58 

Taxa média 7,90 

Fonte: Belo Horizonte (2018). Recuperado de: https://prefeitura.pbh.gov.br/estrutura-de-
governo/fazenda/iptu-2018 
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A energia elétrica é um insumo que tem o seu preço administrado em conformidade 

com a política energética no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). As variações do preço da energia no município de Belo Horizonte podem 

ser acompanhadas mês a mês No site do IPEAD-Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), uma vez que o insumo é um dos itens que compõem o IPCA-BH. A 

Tabela 10 exibe a evolução do preço desse insumo. 

 

Tabela 10 Variação no preço de energia elétrica no município de BH: 2014 a 

2016 

 
Anos Taxa % 

 

2014 5,35  

2015 15,13  

2016 6,14  

Taxa média 8,78  

Fonte: Fundação IPEAD/UFMG. Recuperado de: https://www.ipead.face.ufmg.br/site/publicações 
/indicesPrecos. 

 

Tendo em vista a situação de escassez de chuvas e a crise hídrica no período em 

análise, a variação das tarifas de energia elétrica superou o índice de inflação em 

cerca de 1 ponto percentual, anualmente (8,78% a.a. contra 7,77% a.a.). No período 

de três anos houve aumento real de 2,84%, o que configura claramente um choque 

adverso de oferta. 

 

Para alguns componentes das despesas corporativas há indexadores mais 

apropriados para retratar a evolução das despesas, e esse é o caso dos salários. 

Como se sabe, os reajustes de salários no país devem observar o piso estabelecido 

pelo salário mínimo de cada região, bem como os dissídios coletivos. O Sindicato 

dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 

Orientação e Formação Profissional no Estado de Minas Gerais (SENALBA) 

representa os colaboradores da entidade Senac Minas, sendo que os reajustes de 

salários ocorridos de 2014 a 2016, como nos demais anos, foram balizados pelos 

acordos coletivos de trabalho acertado entre as partes.  
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Tabela 11 Dissídios coletivos: Senalba: 2014 a 2016 
Ano Taxa % 

2014 6,40 

2015 8,34 

2016 9,83 

Taxa média 8,18 

Fonte: Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
orientação e Formação Profissional do Estado de Minas Gerais. Senalba. (2017). Recuperado de: 
http://senalbamg.org.br/acordos-e-convencoes/. 

 
A Tabela 11 revela que, em média, no período de 2014-2016, os dissídios no âmbito 
das empresas representadas pela Senalba superaram a inflação oficial (IPCA) e 
outros índices de preços (IGP/DI e IGPM). Assim, os dissídios Senalba refletem bem 
os reajustes da folha de salários do Senac, uma vez que os salários na instituição 
aumentaram, em média, 7,95% a.a. (Tabela 5). 
 
4.3 A seleção dos indexadores do Senac 
A evolução das despesas do Senac BH e dos índices de preços passíveis de 
refletirem a correção nominal dessas despesas, foi feita análise para a seleção dos 
indexadores do ISenac, de acordo com na Tabela 12.  
 
Tabela 12 Indexadores eleitos para refletirem as variações das despesas: 
ISenac 

Despesas Operacionais 
Variação 
Anual (%) 

Indexador Eleito 
Diferença 

 (%)1 

Pessoal 7,95 Correção efetiva dos salários N.D 

  Salários docentes 7,72   

  Salários administrativos 9,51   
Material de Consumo 7,72 IGP/DI -0,520 

  Materiais diversos 7,72 
    Material eletrônico 7,72 
    Software 7,72 
    Mobiliário 7,72 
    Livros 7,72 
    Boletos 7,72 
  Estrutura física 6,66 IGPM 0,413 

  Custo sala convencional 6,10 
    Custo de laboratório 7,95 
  Serviços de terceiros 7,95 IPCA -0,167 

  Serviços de limpeza 7,95 
    Serviços de vigilância 7,95 
  Outras despesas 7,72 IGP/DI -0,520 

   Energia elétrica 7,72 

     Água e esgoto 7,72 

     Manutenção 7,72 

  Impostos 7,68 IPCA 0,0836 

   IPTU 7,68 
  Nota: 1 Refere-se à diferença anual (%) observada entre a variação das despesas de cada item e a 

variação anual do indexador escolhido. ND: nenhuma diferença. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Registra-se que, em geral, os subitens de cada despesa mostram comportamento 

bem próximo aos dos indexadores selecionados, exceto nos casos de salários de 

docentes e de administrativos e despesas de sala convencional e de laboratórios. O 

primeiro caso, o aumento das despesas referentes aos administrativos, foi bem mais 

elevado do que os dos docentes, situação que talvez possa ser explicada pelo 

crescimento do contingente trabalhador ou por um reajuste pontual para corrigir 

possível distorção. Assim sendo, esses indexadores serão adotados para se apurar 

a inflação interna da unidade estudada.  

 

Essa metodologia de cálculo, embora possa ensejar algum desvio (positivo ou 

negativo) em relação às despesas efetivamente observadas, é apropriada para 

verificar a condução da gestão da organização vis-à-vis a trajetória da inflação do 

país, bem como para elaborar previsões sobre a evolução dos custos da 

organização. 

 

4.4 A inflação interna medida pelo ISenac 

 

Para apurar o ISenac foram empregadas as fórmulas descritas nas equações 14 e 

15, apresentadas no capítulo 3 desta dissertação. Os pesos foram extraídos da 

Tabela 4 e os aumentos das despesas foram representados pelas variações dos 

respectivos indexadores eleitos, como detalhado na Tabela 13. 
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Tabela 13 ISenac no período de 2014 a 2016: taxa média anual (%) 

 

Despesas Operacionais Relativo¹ Peso 
Relativo 

Ponderado² 
Contribuição 
na Variação³ 

Contribuição 
Relativa na 
Variação 

     Pessoal 

               Salários de Docentes 1,0772 0,446 0,48018 0,0344 0,4521 

          Salários administrativo 1,0951 0,064 0,07052 0,0061 0,0805 

     Material de Consumo 

  
   

          Materiais diversos 1,0772 0,084 0,09032 0,0065 0,0850 

          Material eletrônico 1,0772 0,008 0,00840 0,0006 0,0079 

          Software 1,0772 0,015 0,01629 0,0012 0,0153 

          Mobiliário 1,0772 0,01 0,01085 0,0008 0,0102 

          Livros 1,0772 0,012 0,01330 0,0010 0,0125 

          Boletos 1,0772 0,006 0,00616 0,0004 0,0058 

     Estrutura Física 

  
   

          Custo Sala Convencional 1,061 0,163 0,17328 0,0100 0,1309 

          Custos de Laboratório 1,0795 0,088 0,09502 0,0070 0,0919 

     Serviços de Terceiros 

 
    

          Serviços de Limpeza 1,0795 0,042 0,04560 0,0034 0,0441 

          Serviços de Vigilância 1,0795 0,053 0,05699 0,0042 0,0551 

     Outros insumos e Despesas 

 
    

          Energia Elétrica 1,0772 0,002 0,00166 0,0001 0,0016 

          Água e Esgoto 1,0772 0,001 0,00140 0,0001 0,0013 

          Manutenção 1,0772 0,003 0,00288 0,0002 0,0027 

     Impostos 

  

   

          IPTU 1,0768 0,003 0,00320 0,0002 0,0030 

     ISenac 
  

1,07613 
       Inflação Interna (média anual em %)   7,613 7,613 7,613 

Nota: ¹ Relativo obtido pela evolução dos indexadores de despesas (média anual) selecionados para cada item, 

discriminados na Tabela 1. ² Relativo ponderado = peso x indexador da despesa no período (média anual).  

³ Contribuição na variação = (relativo – 1,0) x peso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao aplicar os dados nas fórmulas, obteve-se índice de 1,076127. Ou seja, a inflação 

interna apurada foi de 7,6127% ao ano [(1,076127 -1) x 100]. Podem-se ver, 

também, os principais fatores que explicam a inflação interna - as correções dos 

salários (participação de 44,63%), os custos referentes à estrutura física (24,9%) e 

materiais diversos (8,39%) (Tabela 14). 

 



56 

 

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

1

ISENAC x INDEXADORES

ISENAC IPCA IGP - DI IGPM

 
 

Figura 3 ISenac, IPCA, IGP – DI e IGPM: média anual 2014-2016. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao contrapor o ISenac aos índices inflacionários brasileiros, verifica-se que a 

inflação interna da instituição situou-se um pouco abaixo do índice de inflação oficial 

do país, mas acima dos reajustes dos índices apurados pela Fundação Getúlio 

Vargas (Figura 4). 

 

Procurou-se verificar a consistência do ISenac, que emprega, como se discutiu, 

diferentes indexadores de preços para corrigir as despesas, em vez das próprias 

despesas ocorridas. A única exceção a essa regra para o cômputo do ISenac se deu 

no caso da folha de salários, caso em que foram utilizadas as correções 

efetivamente observadas. 

 

O exame da consistência se deu em dois níveis. No primeiro, utilizaram-se as 

variações ocorridas nas despesas de cada subitem, sendo estas ponderadas de 

acordo com o peso médio computado no ISenac. Os resultados estão descritos na 

Tabela 14. 
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Tabela 14 Variações das despesas do Senac CFP-BH: 2014-2016 

Despesas Operacionais 
 

Ponderações 
 

Variações nas Despesas 
– Índice Acumulado 

Índice 
Ponderado 

     Pessoal  
            Salários de docentes 44,5775 1,258133529 56,08445 

          Salários do administrativo 6,4400 1,250080626 8,050519 

     Material de consumo 
 

 
           Materiais diversos 8,385 1,250080448 10,48192 

          Material eletrônico 0,7800 1,250080078 0,975062 

          Software 1,5125 1,250076932 1,890741 

          Mobiliário 1,0075 1,250079711 1,259455 

          Livros 1,2350 1,250085108 1,543855 

          Boletos 0,5725 1,250081988 0,715672 

     Estrutura física 
 

  

          Custo sala convencional 16,3325 1,213452231 19,81871 

          Custos de laboratório 8,8025 1,194319174 10,51299 

     Serviços de terceiros 
 

 
           Serviços de limpeza 4,2250 1,250080498 5,28159 

          Serviços de vigilância 5,2800 1,250079711 6,600421 

     Outros insumos e despesas 
 

 
           Energia elétrica 0,15500 1,250077849 0,193762 

          Água e esgoto 0,13000 1,250048309 0,162506 

          Manutenção 0,26750 1,25007181 0,334394 

     Impostos 
 

 
           IPTU 0,29750 1,248578759 0,371452 

 
100,00  124,2775 

     Variação acumulada (%) 
 

 24,2775 

     Variação – média anual (%)   7,5138¹ 

Nota: ¹ Cálculo pela média geométrica. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Ao contrastar os resultados obtidos do ISenac anualmente (7,6127%) com os das 

variações efetivas das despesas do Senac (7,5138%), utilizando as ponderações 

das despesas conforme discriminado na Tabela 15, verifica-se que a diferença foi de 

apenas 0,0989 ponto percentual. 

 

Desconsiderando as ponderações e computando os aumentos efetivos a partir das 

despesas operacionais presentes na Tabela 3 (R$ 133.828.01 em 2013 e R$ 

166.587,78 em 2015), obtém-se aumento efetivo de 7,57% ao ano. Ou seja, a 

diferença é insignificante, constatando-se, assim, que o ISenac simula muito bem a 

trajetória das despesas operacionais da organização e pode ser usado para 

monitorar as despesas e para auxiliar o planejamento estratégico da instituição. 
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4.5 Projeções do ISenac consoante as expectativas para a economia brasileira 

 

Análises das perspectivas macroeconômicas e projeções para variáveis reais 

(Produto Interno Bruto - PIB, contas externas, situação fiscal, emprego, etc.) e 

nominais (inflação, juros, salários e câmbio) constituem uma tarefa difícil e muito 

importante e dela participam inúmeras instituições, com destaque para o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, Bancos Centrais e grandes 

instituições financeiras globais.  

 

No âmbito doméstico, há um esforço coordenado pelo Banco Central (BACEN) que 

resulta em projeções para as principais variáveis que retratam o desempenho da 

economia brasileira, divulgadas semanalmente na forma de um relatório de mercado 

intitulado Focus. O relatório é elaborado pelo Departamento de Relacionamento com 

Investidores e Estudos Especiais do BACEN, apresentando os resultados da 

pesquisa de expectativas de mercado, com base nas previsões de mais de 100 

instituições (bancos, gestores de recursos, empresas do setor real, consultorias e 

outras) para a economia brasileira. O Relatório Focus faz parte do arcabouço do 

regime monetário de metas de inflação e o seu objetivo é monitorar a evolução das 

expectativas de mercado para as principais variáveis macroeconômicas, de forma a 

gerar subsídios para o processo decisório da política monetária, além de fornecer 

importantes informações para a tomada de decisão das empresas e das famílias em 

suas ações de curto, médio e longo prazos (https://www.bcb.gov.br/ 

?FOCUSRELMERC). 

 

A especificação do modelo de inflação interna desenvolvida nesta dissertação 

(ISenac) permite, com facilidade, utilizar as estimativas produzidas no âmbito do 

Relatório Focus para projetar a inflação da empresa educacional objeto da presente 

análise. Para projetar o ISenac é suficiente obter informações sobre possíveis 

trajetórias de quatro indicadores: IPCA, IGP-DI, IGPM e aumentos salariais. Os três 

primeiros, que retratam a inflação no varejo e no atacado, fazem parte das 

estimativas do Relatório Focus em uma projeção de dois anos. Entretanto, não estão 

disponíveis previsões sobre os aumentos salariais. Admitiu-se, assim, que o 

aumento salarial médio na instituição seguirá o padrão observado no período de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metas_de_infla%C3%A7%C3%A3o
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2014-2016, com correção acima da inflação oficial (IPCA) de 0,77 ponto percentual 

ao ano. Os indexadores utilizados estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 Expectativas de mercado: mediana agregado 
 
Índices 

 
2018 

 
2019 

IPCA¹ 4,0 4,10 
IGP-DI¹ 7,47 4,45 

IGPM¹ 7,18 4,48 

Correção salários Senac BH² 4,80 5,28 

Fonte: ¹ Índices de preços extraídos de Banco Central do Brasil. Bacen. (2018). Relatório de Mercado 
- Focus - divulgado em 22 de junho de 2018. Recuperado de: https://www.bcb.gov.br/ 
pec/GCI/PORT/readout/readout.asp. ² Projeções do autor. 
 

A estrutura de peso inicial as informações presentes na Tabela 4 e adotadas as 

expectativas de mercado referentes às trajetórias dos índices de preços, que estão 

reproduzidas nas Tabelas 16 e 17. 

Tabela 16 Projeções do ISenac para 2018 

  Despesas Ponderação  
Índice de 
Reajuste 

Índice  
Ponderado 

Nova 
Ponderação 

2019 

Pessoal 
 

       Salários de docentes 0,4458 1,0480 0,4672 0,4420 

    Salários do administrativo 0,0644 1,0480 0,0675 0,0639 

Material de consumo 

 
  

     Materiais diversos 0,0839 1,0747 0,0901 0,0853 

    Material eletrônico 0,0078 1,0747 0,0084 0,0079 
    Software 0,0151 1,0747 0,0163 0,0154 

    Mobiliário 0,0101 1,0747 0,0108 0,0102 

    Livros 0,0124 1,0747 0,0133 0,0126 

    Boletos 0,0057 1,0747 0,0062 0,0058 

Estrutura física 

 
  

     Custo sala convencional 0,1633 1,0718 0,1751 0,1656 

    Custos de laboratório 0,0880 1,0718 0,0943 0,0893 

Serviços de terceiros 

 
  

     Serviços de limpeza 0,0423 1,0400 0,0439 0,0416 

    Serviços de vigilância 0,0528 1,0400 0,0549 0,0520 

Outros insumos e despesas 

 
   

    Energia elétrica 0,0016 1,0747 0,0017 0,0016 

    Água e esgoto 0,0013 1,0747 0,0014 0,0013 

    Manutenção 0,0027 1,0747 0,0029 0,0027 

 Impostos 

 
   

    IPTU 0,0030 1,0400 0,0031 0,0029 

Total 1,0000     1,0000 

ISenac 
  

1,0569 
 

ISenac - variação em 2018 (%)   5,69   

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Empregando-se o modelo ISenac, como apresentado no capítulo metodológico -

equações 14 e 15 -, foi estimada inflação interna de 5,69% para o ano de 2018 

[(1,0569 – 1,0) x 100], impactada pelos itens de despesa que tendem a acompanhar 

a variação do IGP-DI e IGPM. Esses índices, segundo os especialistas, devem ser 

bem superiores ao índice de inflação oficial, principalmente pelas correções 

esperadas dos combustíveis e de produtos importados impactados pela 

desvalorização do câmbio, tanto por questões externas de provável elevação da 

taxa de juros nos Estados Unidos quanto pelo ambiente doméstico de incertezas e 

de pessimismo em relação ao quadro político e da gestão pública. 

 

Tabela 17 Projeções do ISenac para 2019 

  Despesas 
Peso no 
Índice 

Índice de 
Reajuste 

Índice  
Ponderado 

Pessoal 
 

       Salários de docentes 0,4420 1,0528 0,4653 

     Salários do administrativo 0,0639 1,0528 0,0672 

 Material de consumo 
   

     Materiais diversos 0,0853 1,0445 0,0891 

     Material eletrônico 0,0079 1,0445 0,0083 

     Software 0,0154 1,0445 0,0161 

     Mobiliário 0,0102 1,0445 0,0107 

     Livros 0,0126 1,0445 0,0131 

     Boletos 0,0058 1,0445 0,0061 

 Estrutura física 
   

     Custo sala convencional 0,1656 1,0448 0,1730 

     Custos de laboratório 0,0893 1,0448 0,0933 

 Serviços de terceiros 
   

    Serviços de limpeza 0,0416 1,0410 0,0433 

    Serviços de vigilância 0,0520 1,0410 0,0541 

 Outros insumos e despesas 
  

0,0000 

     Energia elétrica 0,0016 1,0445 0,0016 

     Água e esgoto 0,0013 1,0445 0,0014 

     Manutenção 0,0027 1,0445 0,0028 

 Impostos 
   

     IPTU 0,0029 1,0410 0,0030 

Total 1,0000     

 ISenac     1,0484 

 ISenac – Variação no ano (%)   4,84 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Projeta-se para 2019 um quadro ligeiramente melhor, com variação esperada de 

4,84% nos custos do Senac. Assim, estima-se desinflação de 0,85 ponto-base, 

tendo por referência o ano de 2018, explicada pelos menores aumentos dos custos 

em consonância ao comportamento do IGP-DI e IGPM e à manutenção da inflação 

oficial em torno de 4% no ano. 
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Figura 4 ISenac x índices de inflação oficial. 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da pesquisa. 

 

Na Figura 5 podem ser visualizadas as previsões para os anos de 2018 e 2019 dos 

índices de preços macroeconômicos e da instituição educacional. No ano de 2018, 

há previsão de inflação interna menor quando se compara com os índices IGP-DI e 

IGPM. Contudo, o cenário se inverte em 2019, fruto da expectativa de correção dos 

salários mais elevada na instituição diante das previsões mais otimistas do PIB do 

ano anterior. 
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Tabela 18 Diferencial nos índices esperados: inflação macroeconômica e 

interna (%) 

 
Índices   

 
2018 

 
2019 

Diferencial entre os Índices – Base de 
Comparação ISenac 

       2018                   2019 

IPCA¹ 4,0 4,10 -1,60 -0,71 

IGP-DI¹ 7,47 4,45 1,68 -0,37 

IGPM¹ 7,18 4,48 2,00 -0,34 

ISenac² 5,69 4,84 - - 

  Fonte: ¹ Indices de preços extraídos de Banco Central do Brasil. Bacen. (2018). Relatório de   
Mercado - Focus - divulgado em 22 de junho de 2018. Recuperado de: https://www.bcb.gov.br/ 
pec/GCI/PORT/readout/readout.asp. ² Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 18 ressalta uma síntese das expectativas inflacionárias de acordo com as 

previsões do mercado e as projeções do ISenac. Verifica-se que o comportamento 

do ISenac é menos volátil do que o IGP-DI e IGPM, mas com tendência a situar-se 

em níveis superiores ao exibido pela inflação oficial do país. 

Pode-se concluir este capítulo registrando que foram cumpridos os objetivos da 

dissertação, que consistiu no desenvolvimento uma metodologia apropriada para 

analisar a dinâmica dos custos e a formação de preço de uma instituição de ensino - 

Senac BH (objetivo geral). Para tal, foram identificados e levantados os custos 

operacionais e administrativos da instituição de ensino objeto do estudo (objetivo 

específico 1); apresentado a  representatividade de cada componente dos custos 

operacionais no custo total da instituição (objetivo específico 2); identificados os  

índices de preços representativos dos vários componentes de custos (objetivo 

específico 3); elaborado um índice de inflação interna do Senac BH (objetivo 

específico 4) e; simuladas as implicações de modificações dos componentes de 

custos no índice de inflação interna (objetivo específico 5). 

 

Espera-se, ademais, que o desenvolvimento metodológico e as aplicações 

presentes nesta dissertação possam auxiliar não apenas os gestores do Senac BH, 

mas também a alta gerência de empresas de diferentes setores, na construção e 

acompanhamento de indicadores relevantes para uma boa gestão dos custos e para 

a elaboração de seus planos estratégicos.  

 

 

 



63 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ambiente de negócios no qual os agentes econômicos realizam suas transações 

oferecendo produtos e serviços tem se tornado cada vez mais competitivo e, como 

se enfatizou, parte dessa dinâmica advém do fenômeno da globalização. O aumento 

da competitividade entre as empresas demanda mais esforços dos gestores no 

desenvolvimento de ações com foco nos resultados e na busca de diferenciais 

competitivos. Nessas circunstâncias, a gestão de custos ganha particular interesse 

não somente por ser a base que sustenta a diferenciação, como também por afetar 

a lucratividade e a sobrevivência das empresas.  

 

Repassar os custos aos preços não é tarefa fácil e requer controle e conhecimento 

profundo dos estágios de produção e comercialização dos produtos da empresa, 

demandando instrumento apropriado que permita o acompanhamento e monitoria 

das despesas ao longo do tempo. Esse instrumento, intitulado índice de inflação 

interna, pode ser utilizado tanto para análises gerenciais de curto prazo, quanto para 

o planejamento e para as estratégias de longo prazo. Assume, assim, importante 

papel na gestão empresarial, especialmente em um país como o Brasil, que obteve 

êxito em combater a superinflação, mas convive ainda com aumentos de preços que 

superam os exibidos pelas economias avançadas.  

 

Daí advém a necessidade de mensurar a variação dos custos no âmbito das 

empresas, para evitar que seus preços fiquem defasados ou estabelecidos acima 

daqueles ofertados no mercado. Essa preocupação com o nível e evolução dos 

preços se aplica não apenas aos setores agrícolas, industriais e comerciais, mas 

também no âmbito da prestação de serviços como o da educação, cuja concorrência 

vem se acirrando em um ambiente de redução abrupta de incentivos do governo 

com cortes do FIES a partir de 2015.   

 

Não obstante a importância do tema, são raros os estudos teórico-aplicados que 

versam sobre a elaboração de um consistente sistema de acompanhamento da 

inflação em organizações educacionais. Esta pesquisa procurou suprir parte desta 

lacuna ao desenvolver um estudo aplicado ao Senac BH, cuja unidade é voltada 

para oferta programas de aprendizagem comercial, cursos livres e técnicos nas 
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áreas de gestão informática, moda, beleza, saúde, turismo e hospitalidade e 

graduação tecnológica em Gastronomia. 

 

A pesquisa desenvolvida foi pautada por uma discussão teórica e prática, 

ressaltando a importância do gerenciamento da inflação interna mediante o 

acompanhamento da evolução dos custos, despesas e da formação de preço.  A 

operacionalização do modelo demandou o levantamento das despesas da unidade e 

a identificação da representatividade de cada item no custo total da instituição. 

Foram, também, analisadas as correspondências existentes entre as variações dos 

índices de preços nacionais e das despesas dos vários itens de custos da unidade. 

Aplicando-se o instrumental de números-índice, foi elaborado o índice de inflação 

interna do Senac BH, que permitiu reproduzir a trajetória observada da evolução dos 

custos da unidade nos anos recentes e simular as implicações de possíveis 

modificações dos componentes de custos no índice de inflação interna. Verificou-se 

que o comportamento do ISenac tende ser menos volátil do que o IGP-DI e IGPM, 

mas com tendência a situar-se em níveis superiores ao exibido pelo IPCA/IBGE, 

uma vez que é impactado pelos salários que têm sido reajustados acima da taxa 

oficial de inflação do país. 

 

Tendo em vista o objetivo de um mestrado profissional de resolver problemas das 

organizações, a motivação desta pesquisa decorre de lacunas identificadas no 

sistema de informações da organização estudada, especialmente no que diz 

respeito à gestão de custos e à precificação de produtos e serviços. Tal lacuna 

certamente deve ser observada em um imenso rol de empresas. Espera-se, assim, 

que o desenvolvimento metodológico e as aplicações presentes neste estudo 

possam auxiliar não apenas os gestores do Senac BH, mas também a alta gerência 

de empresas de diferentes setores, na construção e acompanhamento de 

indicadores relevantes para uma boa gestão dos custos e para a precificação de 

produtos e serviços, tarefa imprescindível para manter a competitividade do negócio. 
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ANEXO A 
 
 
Tabela A.1 
Previsões econômicas para 2018 
 

2018 Unidade de 
Medida 

Projeção 
Anterior 

Projeção Atual Diferença 

IPCA % 3.88 4.00 0.12 

IGP-DI % 7.18 7.47 0.29 

IGP-M % 7.04 7.18 0.14 

IPC-Fipe % 2.69 2.91 0.22 

Taxa de Câmbio R$ / US$ 3.63 3.65 0.02 

Taxa Selic % 6.50 6.50 0.00 

Dívida Líquida % 55.00 55.00 0.00 

PIB % 1.76 1.55 -0.21 

Produção Industrial % 3.50 3.50 0.00 

Conta Corrente US$ Bilhões -20.60 -20.00 0.60 

Balança comercial US$ Bilhões 58.34 57.31 -1.03 

Investimento Estrangeiro US$ Bilhões 70.00 70.50 0.50 

Preços Administrados % 6.16 6.30 0.14 

Fonte: Índices de Preços extraídos de Banco Central do Brasil. Bacen. (2018). Relatório de Mercado - 
Focus - divulgado em 22 de junho de 2018. Recuperado de: https://www.bcb.gov.br/ 
pec/GCI/PORT/readout/readout.asp. 
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Tabela A.2 

Previsões econômicas para 2019 
 

2019 Unidade de 
Medida 

Projeção 
Anterior 

Projeção Atual Diferença 

IPCA % 4.10 4.10 0.00 

IGP-DI % 4.45 4.45 0.00 

IGP-M % 4.47 4.48 0.01 

IPC-Fipe % 4.09 4.10 0.01 

Taxa de Câmbio R$ / US$ 3.60 3.60 0.00 

Taxa Selic % 8.00 8.00 0.00 

Dívida Líquida % 57.15 58.00 0.85 

PIB % 2.70 2.60 -0.10 

Produção Industrial % 3.20 3.20 0.00 

Conta Corrente US$ Bilhões -36.50 -36.00 0.50 

Balança Comercial US$ Bilhões 49.80 49.70 -0.10 

Investimento Estrangeiro US$ Bilhões 76.60 78.30 1.70 

Preços Administrados % 4.50 4.50 0.00 

Fonte: Índices de Preços extraídos de Banco Central do Brasil. Bacen. (2018). Relatório de Mercado - 
Focus - divulgado em 22 de junho de 2018. Recuperado de: https://www.bcb.gov.br/ 
pec/GCI/PORT/readout/readout.asp. 
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