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A suficiência do Custeio Alvo para decisões de produção: um estudo de caso em uma vinícola do Vale do 
São Francisco
(João Carlos Hipólito Bernardes Reis, Adriano Marcos Dantas da Silva e Wellington Dantas de Sousa)

Diante do atual cenário de acirramento da competição, a gestão estratégica de custos assumiu papel de 
demasiada relevância ao êxito empresarial. Ao contrário dos métodos tradicionais de custeio, a gestão es-
tratégica de custos apresenta uma abordagem holística, utilizando-se dos dados de custos com o objetivo 
de desenvolver estratégias superiores que fomentem em vantagem competitiva sustentável, sendo o Custeio 
Alvo um dos tópicos mais relevantes nesse âmbito. Baseado no conceito americano de Engenharia de Valor, 
o Custeio Alvo foi desenvolvido pelo meio profissional e surgiu como um dinâmico sistema de subtração de 
custos e, sobretudo, de planejamento de lucros. Partindo dos insights da pesquisa de Kee e Matherly (2006) 
e de Kee (2010), o presente estudo se propôs a investigar, por meio de um estudo de caso em uma vinícola 
localizada no Vale do São Francisco, se as decisões tomadas baseadas no Custeio Alvo, de fato, sempre 
agregam valor econômico às firmas. Por meio de análise documental, notou-se como resultado que o méto-
do tradicional de Custeio Alvo possibilita a aceitação de produtos que proporcionam Valor Presente Líquido 
(VPL) negativo, acarretando a alocação ineficiente de escassos recursos financeiros. Esses achados corro-
boram os resultados encontrados nos estudos anteriores, sendo possível neste ponto concluir pela iminente 
necessidade da incorporação do custo dos fundos investidos no modelo tradicional. Os resultados encontra-
dos no presente estudo mostram-se relevantes no momento em que, por meio de evidências empíricas, ratifi-
cam os achados de Kee e Matherly (2006), reforçando a necessidade de ajuste da metodologia tradicional de 
Custeio Alvo.

 
Percepções de graduandos em Ciências Contábeis sobre o curso escolhido, mercado de trabalho e ór-
gãos de classe
(Miguel Carlos Ramos Dumer e Andréia Ludtke de Souza)

O presente trabalho teve como objetivo descrever a percepção que os alunos dos cursos de Ciências Contábeis do 
Município de Afonso Cláudio têm sobre a graduação escolhida, mercado de trabalho e os órgãos representativos da 
classe. Um questionário estruturado foi aplicado a uma amostra de 75 estudantes, do total de 88 matriculados nas 
duas Instituições de Ensino Superior que possuem essa graduação no município. Foram observados como principais 
resultados o interesse da maioria dos estudantes em atuar na área contábil; que o mercado de trabalho foi a maior 
motivação para a escolha do curso; e que a graduação lhes fornece capacitação para inserção no mercado. Também 
foi percebido que aproximadamente metade dos estudantes concorda com o retorno do Exame de Suficiência e enten-
dem que este valoriza a classe contábil. A maioria destes estudantes considera que o mercado de trabalho é que vai 
selecionar os futuros profissionais por suas competências.

 
Regime Aduaneiro Especial de Drawback - um estudo multicasos quanto à utilização no setor de mineração
(Verena Marques Pinho Leal e Juliano Almeida De Faria) 
 
O Regime Drawback tem como principal característica a desoneração tributária sobre a aquisição de maté-
riaprima utilizada para beneficiar, reparar, modificar,montar, renovar ou recondicionar produtos destinados à 
exportação, com o intuito de reduzir seus custos tornandoos mais competitivos no mercado internacional. O 
presente trabalho apresenta o regime aduaneiro especial de Drawback, bem como os benefícios proporcio-
nados por ele às empresas que o utilizam para a aquisição de insumos, tendo como referência um estudo 
multicasos com duas mineradoras situadas nos Estados de Goiás e Bahia. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, na qual, para a coleta de dados optou-se pela elaboração 
de um instrumento de coleta composto por 21 perguntas, em que foram questionados itens fundamentais 
para conhecimento acerca do Drawback no período e um ano em cada empresa. Os resultados gerados pelo 
regime são superiores aos custos de adaptação e implantação. Comprovação pôde ser gerada com base na 
evidenciação em ambas as empresas que houve satisfação completa das expectativas para a implantação do 
regime de Drawback. Além disso, evidencia-se que a adoção do regime contribui para a redução de custos 
dos produtos finais ao reduzir o valor da carga tributária incidente sobre a compra dos insumos nas condições 
impostas pela legislação.
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Análise empírica da inovação nos serviços prestados por escritórios de contabilidade versus a qualidade per-
cebida por seus clientes
(Camilla Marquez Cardoso e Rodrigo Fernandes Malaquias)

O aumento da concorrência tornou necessária a inovação para as empresas se manterem no mercado. Contudo 
existem poucos estudos sobre inovação em serviços de contabilidade e o impacto dessa inovação na percepção dos 
clientes sobre a qualidade. Então, o objetivo desta pesquisa foi verificar se os escritórios que inovam frente aos não 
inovadores apresentam uma percepção diferenciada pelos seus clientes em relação aos seus serviços prestados. A 
pesquisa é classificada como descritiva, de levantamento e quantitativa. Foram aplicados questionários sobre inova-
ção em dez escritórios da cidade de Uberlândia-MG e sobre qualidade de serviços para três clientes de cada escritó-
rio. Após a tabulação dos dados, os escritórios foram segregados entre inovadores e não inovadores, de acordo com 
as respostas das questões. Em seguida, foi analisada a percepção dos clientes por meio das médias das respostas 
para cada escritório, e os principais resultados mostraram que, em média, os clientes parecem não perceber diferen-
ças na qualidade de serviços prestados por escritórios inovadores ou não inovadores.

Exame de Suficiência: percepção de docentes dos cursos de ciências contábeis das faculdades de Mato Gros-
so do Sul
(Cleston Alexandre dos Santos, Jorge de Souza Pinto, Marcelo Lemos Gonçalves e Renata dos Santos Nunes)

A classe contábil possui um papel fundamental no crescimento econômico-social do Brasil, fornecendo aos mais diver-
sos usuários informações relevantes sobre o patrimônio das entidades. Em busca de aumentar a credibilidade da pro-
fissão, o CFC implantou o Exame de Suficiência para o registro profissional. O objetivo deste trabalho é evidenciar a 
percepção dos docentes dos cursos de Ciências Contábeis das Faculdades de Mato Grosso do Sul quanto ao Exame. 
Metodologicamente, trata-se de um estudo descritivo, ex post facto, em condições de campo, transversal, utilizando-se 
de coleta de dados com questionário previamente formulado, respondido por 36 docentes que constituem a amostra 
do estudo. Como resultados obtidos, verificou-se que uma considerável parcela dos docentes acham o Exame ne-
cessário e que deve ser obrigatório, servindo como instrumento para mensurar os conhecimentos adquiridos na IES. 
Constatou-se também que a maioria dos entrevistados acham importante a discussão em reunião de curso sobre as 
formas pedagógicas de manter bons resultados no Exame de Suficiência pelos acadêmicos e também estão dispostos 
a tomar medidas para melhorar o desempenho dos discentes em exames futuros, mas apenas 47,22% dos entrevista-
dos relataram que há discussões em reuniões de curso sobre o tema.

Um estudo sobre as características e desempenho dos cursos de Ciências Contábeis no País
(Luciano Pinheiro de Sá e Rodrigo Ferraz de Almeida)

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) se tornou um dos principais processos de avaliação, 
envolvendo os cursos de graduação no Brasil. Principalmente a partir da década de 90, a avaliação dos cursos su-
periores no País ganhou destaque. Nesse passado recente, o Exame Nacional de Cursos (ENC) e, posteriormente, 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), este que até hoje estabelece os procedimentos de 
avaliação dos cursos de graduação do país, o qual o Enade é parte integrante, se tornaram componentes adicionais 
para a gestão das IES. Nos dois exames, os resultados são divulgados, gerando formas comparativas de qualidade. 
Além disso, sanções impostas pelo Ministério da Educação (MEC) podem ser aplicadas às Instituições de Ensino 
Superiores (IES) com baixos resultados. Com tipo de pesquisa exploratória descritiva, o trabalho fez o cruzamento de 
características dos cursos e regressão linear multivariada para compor os resultados da pesquisa. Os resultados pos-
sibilitaram identificar que existe uma predominância de cursos de Ciências Contábeis privados, e que sinais de evasão 
ocorrem em qualquer tipo de instituição. Os cruzamentos das características dos cursos permitiram associar a existên-
cia de relação de melhores resultados para os cursos públicos quanto à titulação do corpo docente, regime parcial ou 
integral de trabalho e melhores resultados de Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados 
(IDD) e Nota Geral dos Concluintes (NGC) da edição de 2009. O modelo regressivo linear multivariado, com a utiliza-
ção de dez características dos cursos, explicou 36% da NGC da edição de 2009, e que o fato de o curso ser público é 
o atributo que mais contribuiu para o resultado dos alunos concluintes no modelo. Além disso, percebeuse diferença 
de desempenho de acordo com as regiões do País e que a boa avaliação do plano de ensino e o ambiente universitá-
rio também são fatores de contribuições positivas para a melhoria dos resultados desses alunos.


