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O objetivo geral do trabalho é analisar os impactos 
na informação gerencial da apuração indevida de 
custos de aquisição e dos custos de transferências 

realizadas entre unidades (matriz e filiais). O trabalho busca 
responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais os impactos 
na informação gerencial decorrentes da apuração indevida 
do custo de aquisição e de transferências efetuadas entre 
unidades matriz e filiais? Em relação à metodologia, trata-se 
de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental. Foi realizado um estudo em uma 
entidade em que se detectou falha no tratamento contábil dos 
custos de aquisição e de transferência de mercadorias entre 
suas unidades, no tocante ao ICMS submetido, por força da 
legislação, ao regime de substituição tributária, resultando na 
geração de demonstrações individuais de resultado distorcidas. 
A simulação dos resultados da entidade, mediante aplicação de 
adequada alocação do ICMS no processo de formação de custo 
de aquisição e de transferência dos itens comercializado, revelou 
que o índice de rentabilidade e mark-up global de cada unidade 
apresentavam, em média, distorções na ordem de 10% e 15%, 
respectivamente. Esta análise comparativa possibilitou apresentar 
os impactos da alocação indevida de custos de transferências na 
demonstração de resultado gerencial. 

11REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

RBC n.º 210


