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RESUMO 
O objetivo deste artigo foi o de conhecer como os estudos científicos acadêmicos 
desenvolvidos sobre os custos ocultos e custos intangíveis são utilizados na prática 
empresarial. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, a 
partir de estudo de caso único em indústria norte-americana de equipamentos agrícolas no 
estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada mediante entrevistas 
estruturadas, pesquisa documental e observação in loco. Os entrevistados foram o Controller, 
o Gerente de Produção, o Gerente de Recursos Humanos e o Gerente de Vendas e Marketing. 
A coleta ocorreu durante o quarto trimestre de 2016. Os resultados mostram que parcela 
moderada de 32% dos itens testados não são utilizados pela empresa em toda a extensão do 
conhecimento científico disponível. Os principais motivos para a não utilização são: 
dificuldade em obter informações sobre o fato gerador, subjetividade da identificação e 
mensuração dos custos ocultos e intangíveis. Os resultados sugerem, que mesmo 
parcialmente, que as informações geradas pelo sistema atual atendem as necessidades dos 
gestores 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a contabilidade de custos incorporou um novo papel na gestão 

das organizações. Ela deixou de servir apenas para mensurar estoques e aferir lucros e passou 

a ser usada também para dar suporte à decisão na área da contabilidade gerencial e 

estratégica. (Shank, 1989). Em trabalhos seminais, Simmonds (1986) afirma que a utilização 

da contabilidade gerencial estratégica assumiu importante papel na obtenção de vantagem 

competitiva. A expressão Gestão Estratégica de Custo (GEC) passou a ser discutida a partir da 

década de 70 com o advento da utilização de tecnologias de produção inovadoras e formas de 

gestão organizacional cada vez mais modernas, tais como: Just-in-Time (JIT), Total Quality 

Control (TQC), Total Quality Management (TQM), Flexible Manufacturing System (FMS), 

Computer Integrated Manufacturing (CIM) (Nahagawa, 1981; Shank, 1989; El-Dyasty, 2007). 

Assim, gerenciar esse novo ambiente ensejou a adoção de novas formas e técnicas de 

mensuração visando enriquecer a geração de informações para um escopo mais amplo do que 

até então adotado. 

No mesmo sentido, Welgacz, Souza, Corso & Duclós (2009) mencionam que os 

sistemas de informações contábeis nem sempre captam todas as informações sobre o consumo 

de recursos. Isso faz com que alguns custos se tornem difíceis de se mensurar. Os custos 

ocultos se enquadram nessa categoria, pois são custos incorridos, porém, não evidenciados 

(Femenick, 2005) Por causa deles, mapear os processos torna-se importante para registrar os 

custos esperados e identificar os não esperados, ou os que resultam de transações atípicas. Os 

custos ocultos são considerados, segundo Pedrosa Neto (2009), um dos temas mais complexos 

contidos na área de custos, não sendo muito abordado pelos autores devido a grande 

dificuldade no seu mapeamento. O estudo de Miller e Volmann (1985) é reconhecido como 

um trabalho seminal sobre o tema custos ocultos. 

Outro tipo de custo que pode passar despercebido são os intangíveis. No entanto, 

maior precisão na avaliação dos fatores que geram esses custos intangíveis tem sido relevante 

no desempenho das empresas e na obtenção, ou manutenção, do diferencial competitivo 

(Diehl, 1991). Nesse contexto, com o passar dos anos, as exigências do mercado em relação à 
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evidenciação dos intangíveis foram aumentando devido, entre outros fatores, ao aumento da 

importância relativa que os ativos intangíveis passaram a representar em relação ao ativo total 

das empresas, de uma forma geral, segundo afirmam Saiki e Antunes (2010). Como parte 

integrante da GEC, a identificação de custos intangíveis pode revelar oportunidades, tanto de 

redução de custos quanto de identificação de ativos intangíveis, o que auxilia na descoberta de 

oportunidades de receitas intangíveis (Abreu et al., 2009).  

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo conhecer como os estudos 

científicos acadêmicos desenvolvidos sobre custos ocultos e intangíveis é utilizado na prática 

empresarial. 

Este estudo se justifica pela escassez de trabalhos sobre custos ocultos e intangíveis 

em negócios voltados para a agricultura (Souza, Alberton, Marquezan & Monteiro, 2013). 

Adicionalmente, essa pesquisa pode identificar novos tipos de custos ainda não revelados 

pelos sistemas contábeis. Os resultados encontrados podem também auxiliar os gestores no 

aperfeiçoamento de processos e na busca pela evidenciação dos custos ocultos e intangíveis 

em seus sistemas de contabilidade de custos. Da mesma forma, o estudo ainda contribui com a 

pesquisa sobre a GEC ao demonstrar em qual extensão os conceitos teóricos são adotados na 

prática empresarial. 

Além desse capítulo introdutório, o artigo contempla, na segunda seção, o referencial 

teórico, que trata de custos ocultos, intangíveis e apresenta estudos relacionados. Na terceira 

seção são descritos os métodos de pesquisa, na quarta apresenta-se os resultados e na quinta 

as considerações finais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão Estratégica de Custos (GEC) 

 No período das décadas de 1970-1980, as críticas à contabilidade de custos 

sustentavam-se no fato de que suas práticas eram voltadas unicamente para o ambiente interno 

das empresas. A mesma crítica era direcionada à tradicional contabilidade gerencial, 

considerada como útil para uma realidade não mais existente. Como resposta a tais críticas, 

surgiu a Gestão Estratégica de Custos (GEC), um campo de conhecimento que agrega fatores 

relevantes para a sobrevivência de organizações em mercados de alta competição (Bacic, 

1994). Nesses mercados, o uso dos recursos produtivos requer métodos avançados de gestão 

de custos que sustentem o desempenho e a precisão (Maassen, 2010), que são 

disponibilizados pelas práticas da GEC.  

Para Shank e Govindarajan (1997), a relevância e utilidade da GEC estão no fato dela 

possibilitar análises mais amplas do que somente as de foco contábil. Para os autores, a GEC 

traz informações que auxiliam a empresa a aumentar sua competitividade.  

Kumar e Shafabi (2011) definem a GEC como uma filosofia para melhoria de custos e 

receitas. Para os autores, essa filosofia tem um papel relevante para o futuro da organização, 

devido a ideia de buscar continuamente soluções para a tomada de decisão mais acertada, 

criando maior valor ao cliente, ao menor custo possível. Ainda segundo Kumar e Shafabi 

(2011), a GEC envolve a redução de custos operacionais por meio da otimização das 

atividades que agregam valor e da eliminação daquelas que não agregam, visando reduzir a 

ocorrência de desperdícios, muitas vezes desconhecidos ou não evidenciados, tais como os 

custos ocultos.  

2.2 Custos Ocultos 

Miller e Vollmann (1985) evidenciam a mudança na proporção entre os custos diretos e 

os indiretos durante o século XIX. Os autores afirmam que, por causa do crescente 

investimento em novas tecnologias, a participação do custo indireto aumentou em relação ao 

custo direto. Segundo os autores, essa migração aconteceu, principalmente, porque com o 

passar do tempo menos custos de mão de obra direta tornou-se necessário dado o crescente 
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investimento em tecnologias produtivas, outrora não disponíveis. Nos indiretos, a percepção 

da origem da ocorrência dos custos é mais difícil e, por isso, eles acabam sendo atribuídos aos 

produtos através de regras gerais, como o volume produzido, por exemplo, gerando, além de 

distorções no processo de mensuração, o que os autores chamam de custos ocultos.  

Para Femenick (2005), custos ocultos são aqueles incorridos, porém, não evidenciados, 

podendo ser de origem externa ou interna. Podem-se citar como exemplos de origem externa 

os custos de transporte de apoio e o custo da burocracia, enquanto exemplos de origem interna 

são a localização desfavorável, a tecnologia defasada e os controles internos inadequados. O 

autor ainda afirma que esses custos representam não apenas falhas que ocasionam perdas, 

como a da não qualidade, mas, também, o custo de oportunidade. Um exemplo de custo de 

oportunidade dado pelo autor é quando o custo que determinada empresa pratica é maior do 

que os geralmente praticados no segmento em que ela está inserida. Para Silva e Severiano 

Filho (2011), a relevância dos custos ocultos vem crescendo pela sua influência e 

interferência no desempenho empresarial. A compreensão da relevância desses custos se faz 

importante para a elaboração do planejamento, do orçamento, das medidas de mensuração e 

de controle. 

Sobre a origem dos custos ocultos, Lima (1991) afirma que eles surgem a partir de 

disfunções que ocorrem nos processos das organizações. Disfunções são as diferenças entre o 

funcionamento esperado e o realizado em determinada atividade. Para o autor, as disfunções 

acabam acarretando custos ocultos porque, ao passarem despercebidos pelos processos da 

empresa, não são mensurados e tampouco controlados. Estas disfunções podem ser 

classificadas em três tipos que o autor considera evitáveis: (a) os sobressalários (salário pago 

sem contrapartida de horas trabalhadas); (b) o sobreconsumo (desperdício de materiais); (c) 

sobretempo (tempo investido para corrigir os eventos que geram as disfunções).  

Krishnan (2006) afirma que um único evento de atividade mal executada pode gerar 

diversas atividades que não agregam valor. Para o autor, estas atividades devem ser 

classificadas como custos ocultos. Souza et al. (2013) compartilham dessa ideia ao mencionar 

que a literatura relaciona custos ocultos à eventos que indicam problemas de comportamento 

das pessoas e falhas nos processos, não mensurados e evidenciados adequadamente.  

Em clássico artigo sobre o tema, Miller e Vollmann (1985) criticam a forma tradicional 

de alocação dos custos indiretos aos produtos. Os autores afirmam que essa forma é 

direcionada por critérios de rateio geralmente arbitrários, o que faz com que custos de difícil 

mensuração sejam alocados por uma regra genérica para os produtos. Como alternativa, os 

autores entendem que são as atividades que geram a maior parte dos custos indiretos e, 

portanto, os processos que demandam a realização destas atividades é que deveriam 

direcionar a alocação desses custos a cada produto ou processo. Segundo os autores, através 

das atividades é possível identificar a ocorrência de custos ocultos. As afirmações dos autores 

vão ao encontro do que contempla o Custo Baseado em atividade (ABC). Esse entendimento é 

corroborado por Cooper e Kaplan (1992), ao afirmarem que o ABC considera as atividades 

como geradoras de custo. 

O motivo pelo qual empresas raramente medem e identificam os custos ocultos é que 

eles se encontram espalhados pela organização (Lima, 1991). Para o autor, a soma desses 

custos dispersos, que individualmente são de pouca expressão numérica, pode gerar custos 

relevantes. Para facilitar a identificação, os elementos que geram os custos ocultos deveriam 

ser classificados em rubricas específicas e poderiam ser acompanhados por meio de 

indicadores nas diferentes áreas em que são gerados. O Quadro 1 resume algumas dessas 

classificações. 

 Quadro 1. Classificação dos custos ocultos  

Elementos de 

custos ocultos 
Descrição Exemplos 



 4 

Má gestão 

Ausência de planejamento, gerando perda de 

oportunidade ou sacrifício pelo abandono de uma 

ação. São gastos decorrentes de decisões baseadas 

em análises superficiais, utilização de sistemas e 

processos obsoletos, existência de liderança omissa 

e ausente. 

 Custos com projetos 

inacabados. 

 Custos com a desistência de 

projetos mal planejados. 

Não qualidade 

Decorre do refazer, do corrigir, dos desperdícios 

dos itens produzidos. São considerados: gastos com 

devoluções, trocas de produtos defeituosos; 

retoques, descarte de refugos. 

 Retrabalho em peças 

produzidas. 

 Substituição de peças ou 

produtos. 

Rotatividade 

de 

Pessoas 

Resulta da falta de direcionamento adequado para 

os talentos internos e um clima organizacional 

ruim. Compreende gastos da formação, 

investimentos efetuados em pessoal, contratações e 

demissões. 

 Falta de treinamento de 

novos funcionários ou de 

funcionários substitutos. 

Mal controle 
São gastos gerados pela desconfiança e criação de 

controles em excesso ou inexistente. 

 Controles duplos 

(geralmente por setores 

diferentes). 

Acidente de 

trabalho 

Normalmente decorrente do não uso de 

equipamentos de proteção ou de procedimentos 

inadequados de segurança para a execução das 

atividades. 

 Custos com funcionários 

afastados e funcionários 

para reposição. 

Set-up 
Custo do set-up relacionado às falhas e ao mau uso 

do tempo de preparação do processo produtivo. 

 Custo com pessoal parado 

devido ao set-up. 

 Tempo extra para regulação 

das máquinas. 

Espera 

Ocasionado por procedimentos e métodos não 

integrados às dimensões das demandas do processo 

produtivo. 

 Custo com paradas por falta 

de matéria-prima; processo 

desbalanceado. 

Ociosidade 
Refere-se ao não funcionamento no tempo certo ou 

da capacidade disponível de determinado processo. 

 Custos por lentidão com 

máquinas sem manutenção. 

 Capacidade subutilizada. 

Estoque 

Fruto do armazenamento do produto acabado sem 

necessidade, gerando gastos adicionais com 

manutenção e acondicionamento. 

 Custo com manutenção de 

estoques desnecessários. 

 Custo com seguro de 

estoques desnecessários. 

Obsolescência 

Resulta do uso de máquinas e equipamentos que 

tiveram o tempo de vida expirado, exigindo 

manutenção corretiva adicional 

 Custos com tempo extra por 

máquinas de tecnologia 

defasada. 

  Fonte: Adaptado de Lima (1991) 

Miller e Vollman (1985), por sua vez, classificam os custos ocultos em quatro 

operações: de logística, de balanceamento, de qualidade e de mudança.  

A primeira é relacionada à movimentação de materiais, como por exemplo, as 

atividades de logística interna que podem gerar custos ocultos ao não entregar o material 

correto no momento necessário para a produção. A segunda refere-se às atividades de manter 

o equilíbrio entre gestão das compras e processamentos de ordens de venda. Nesse quesito 

cita-se, como exemplo de custos ocultos, a compra de materiais em excesso que permaneçam 

em estoque mais tempo do que o necessário e o atraso no processamento de ordens. A terceira 

classificação trata dos custos relacionados à qualidade do produto, como a mão de obra 

contratada para a inspeção de qualidade. Pode haver consequências negativas para a imagem 

da empresa quando a falta de qualidade não é identificada antes do envio do produto ou da 

prestação do serviço. A última categoria refere-se às mudanças nas especificações e no 

processo de fabricação. Mudanças de desenho no produto podem ocasionar alterações 

significativas nas operações de logística, balanceamento e de qualidade, porque alterações na 

especificação dos materiais podem também alterar fornecedores e insumos, o que afeta todo o 

ciclo operacional.  



 5 

Lima (1991) observa que após serem identificados, os custos ocultos devem ser 

tratados adequadamente e, para tanto, sugere a adoção de algumas ferramentas para evitar 

custos ocultos futuros:  

 Contrato de atividades periodicamente negociáveis (CAPN): consiste em um 

acordo temporário feito entre um assalariado e seu superior hierárquico direto para 

atingir objetivos prioritários da sua atividade. Esse contrato visa a modificar a 

dialética conflito-cooperação no seio da organização, de forma a aumentar a zona 

de convergência dos atores. 

 Painel de gestão socioeconômica: painel construído de acordo com três princípios: 

os objetivos estratégicos; indicadores de resultado imediato e de criação de 

potencial de natureza qualitativo, quantitativo e financeira. 

 Matriz de competências: quadro sinóptico que onde se podem visualizar as 

competências efetivas disponíveis de um grupo de pessoas objetivando melhorar a 

adequação formação-emprego, observar a qualidade e eficácia coletiva de um 

serviço. 

 Matriz de autoanalise da gestão do tempo: ferramenta de gestão que visa identificar 

as tarefas realizadas pelo pessoal durante a jornada de trabalho com o objetivo de 

melhorar a gestão do tempo;  

 Plano de ações prioritárias (PAP): corresponde a uma ferramenta de formulação e 

gestão das ações a realizar por cada unidade da organização, em um semestre, de 

forma a atingir os objetivos prioritários definidos a partir de grandes linhas de 

ação derivadas da estratégia. 

2.3 Custos Intangíveis 

A opção de investimento em fatores intangíveis proporciona uma visão alternativa 

para o negócio, pois incorpora elementos que podem ser diferenciais às organizações, tais 

como o capital intelectual, a motivação funcional, a imagem ou a reputação (Abreu et al., 

2009).  

A partir de 2010, segundo Saiki e Antunes (2010), a total convergência da 

contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) propiciou as condições para que os ativos intangíveis 

sejam mais bem reconhecidos e evidenciados, inclusive em uma conta específica no grupo do 

Ativo no Balanço Patrimonial. Todavia, esse processo não se apresenta de forma tão simples 

assim.  

De acordo com esta nova norma, os intangíveis são entendidos como ativos 

incorpóreos e agregados de benefícios econômicos futuros que somente devem ser 

reconhecidos se atenderem, inicialmente, a três pontos, forem: (a) identificáveis; (b) 

controláveis; (c) capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Atendidos os critérios 

iniciais, o intangível será registrado na contabilidade se o seu custo puder ser mensurado com 

segurança Iudícibus et al. (2013), Saiki e Antunes (2010) complementam que a nova norma 

não permite evidenciar, ainda, a grande parte dos ativos intangíveis gerados internamente, a 

que muitos identificam como Capital Intelectual. Nesse ponto, as autoras ressaltam que antes 

da divulgação dos respectivos pronunciamentos, havia uma expectativa bastante positiva por 

parte dos estudiosos, mas que a capacidade de inovação, relacionamento com os stakeholders, 

riscos ambientais inerentes ao negócio, processos e estruturas organizacionais, entre outros, 

ainda não ocupam efetivamente o seu lugar no Balanço Patrimonial  

De acordo com Diehl (1997) custos intangíveis são as parcelas de sacrifício financeiro 

absorvida na formação e ou manutenção de um ativo intangível. Segundo o autor, é possível 

calcular custos intangíveis considerando os recursos empregados e os comparando com o 

benefício gerado pela ação daquele ativo. O autor ainda relaciona alguns ativos intangíveis 
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com seus respectivos custos: (a) patentes e custos de desenvolvimento; (b) marca registrada e 

custos de propaganda e registro; (c) imagem mercadológica e custo de treinamento; (d) moral 

de RH e custos da política de pessoal. 

Malavskia, Lima & Costa (2010) afirmam que os recursos intangíveis podem ser 

encontrados no âmbito da cultura organizacional, na forma de rotinas organizacionais, know-

how dos funcionários e nas definições de marca e imagem da organização. Os autores 

fornecem uma lista de ativos intangíveis (direitos de propriedade intelectual, banco de dados, 

licenças, softwares, concessões, goodwill, relacionamentos internos e externos, força de 

trabalho, tecnologia, habilidades, dentre outros) e destacam que os recursos não geram valor 

sozinhos, pois necessitam ser combinados e mobilizados via serviços em atividades e 

processos.  

Para Wernke e Bornia (2001) ainda é importante considerar os custos para reduzir ou 

eliminar os impactos sobre o meio ambiente. Os autores interpretam os custos ambientais 

como uma variação dos custos intangíveis pois estão diretamente ligados à imagem das 

organizações e recomendam o controle deles. Joshi, Krishnan & Lave (2001) acrescentam que 

os custos com a regulamentação ambiental não são geralmente evidenciados apesar de serem 

reconhecidos como custos intangíveis pelas empresas, salvo em situações de litígio. 

2.4 Constructos 

As características dos custos ocultos e intangíveis estão sintetizadas no Quadro 2. Elas 

foram agrupadas conformes os seguintes constructos: (a) compreensão; (b) origens dos custos 

ocultos; (c) classificação dos custos ocultos; (d) tratamento dos custos ocultos; (e) custo com 

formação de ativos intangíveis; (f) custos com manutenção de ativos intangíveis. 

Quadro 2 - Constructos  

Tema Constructos Item testado Autor 

Custos ocultos 

Compreensão 

Relevância dos custos 

ocultos 

Silva & Severiano Filho 

(2011) 

Percepção de onde eles 

possam ser encontrados 
Miller & Vollman (1985) 

Origens dos custos 

ocultos 

Ideia do que origina os 

custos ocultos 

Lima (1991), Krishnan 

(2006), Souza et al (2013) 

Classificação dos custos 

ocultos 

Não qualidade 
Lima (1991); Freitas et al 

(2006); Lobo (1999) 

Rotatividade de pessoas 
Lima (1991); Freitas et al 

(2006); Lobo (1999) 

Mal controle Freitas e et al (2006) 

Acidente de trabalho 
Lima (1991); Freitas et al 

(2006); Lobo (1999) 

Set-up Freitas e et al (2006) 

Espera 
Freitas et al (2006); Lobo 

(1999) 

Ociosidade 
Freitas et al (2006); Lobo 

(1999) 

Estoque Freitas et al (2006) 

Obsolescência Freitas et al (2006) 

Tratamento dos custos 

ocultos 

CAPN Lima (1991) 

Painel de socioeconômico Lima (1991) 

Matriz de competências Lima (1991) 

Matriz de autoanálise da 

gestão do tempo 
Lima (1991) 

PAP Lima (1991) 

Custos intangíveis 
Custo com formação de 

ativos intangíveis 
Patentes Diehl (1997) 

Marca registrada Diehl (1997) 
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Custo com manutenção 

de ativos intangíveis 

Imagem mercadológica Diehl (1997);  

Moral de RH Diehl (1997) 

Custos ambientais e com 

externalidades 
Wernke & Bornia (2001) 

Fonte: Autores citados 

 

Observa-se no Quadro 2 a utilização predominante de dois autores na classificação e 

tratamento dos dados dos custos ocultos. Há outras classificações de custos ocultos citadas 

por Pedrosa Neto (2009), como a de Nakamura que conta com 57 características e a de 

Zaffani que identificou 45 classificações, no entanto, essas classificações tem um alto grau de 

subjetividade e por isso não foram utilizadas nesse estudo. 

2.5 Estudos Relacionados 

O Quadro 3 apresenta uma síntese dos estudos já realizados sobre o tema. Esses 

estudos foram selecionados a partir de pesquisas nas bases EBSCOHost e Scopus com 

publicação entre 2013 e 2016. As buscas foram realizadas por meio da menção nos resumos 

das seguintes palavras chave: custos ocultos, custos invisíveis, custos intangíveis, hidden 

costs, invisible costs e intangible costs. Nessas análises foi identificado que os termos 

procurados foram muitas vezes utilizados de forma ampla e em artigos de revistas de diversas 

áreas do conhecimento, como política pública e biologia, onde aparecem no sentido de 

contrapartida ou ônus de determinada escolha, mas não se referenciando a custo no sentido 

econômico da palavra como é aqui tratado no âmbito deste estudo. 

Quadro 3 – Estudos relacionados a custos ocultos e intangíveis  

Autores Objetivo Principais  Resultados 

Mansour  (2016) 

Demonstrar os efeitos da condição de 

trabalho no nível de estresse dos 

funcionários 

Condições inapropriadas de trabalho 

amplificam o nível de estresse dos 

funcionários, o que influencia 

significativamente  a produtividade 

Porto et al (2016) 
Analisar o impacto causado pelos 

custos ocultos da não qualidade. 

Identificação de custos ocultos relevantes 

nos processos produtivos de uma fábrica 

de colchões. 

Monteiro (2015) 

Identificar os fatores geradores de 

custos ocultos no Exército Brasileiro 

em atividades de uma de suas 

unidades de auditoria interna. 

Revela uma gestão ineficiente dos custos 

ocultos de auditoria da sua incapacidade  

em identificar fraudes 

Gomes et al (2015) 

Identificar os custos ocultos no 

processo de fabricação de produtos 

de uma indústria de bebidas. 

O trabalho conclui que os custos ocultos 

representam um valor relevante e que 

não são efetivamente controlados por não 

serem medidos 

Dutra e Bornia (2015) 

Apresentar a gestão estratégica dos 

custos invisíveis em empresas estatais 

de energia elétrica. 

Elaboração de um constructo teórico que 

utiliza a gestão estratégica dos custos 

invisíveis como uma alternativa para 

estatais de energia elétrica maximizarem 

custos 

Frick, Goetzen & 

Simmons (2013) 

Testar os impactos do trabalho em 

equipe e pagamentos relacionados a 

performance sobre a produtividade, 

acidentes de trabalho e taxas de 

absenteísmo. 

Estudo conclui que incentivos por 

desempenho aumenta o custo oculto de 

não qualidade e o absenteísmo e faz com 

que as máquinas fiquem menos tempo 

para manutenção. 

Pacheco et al (2013) 

Verificar os métodos de formação de 

ativos intangíveis em clubes de 

futebol. 

Foi identificado que o clube de futebol 

pesquisado utiliza técnicas de 

identificação de formação de jogadores 

de futebol. 

Fonte: Autores Citados 
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Por meio da análise dos artigos em referência foi possível perceber que os estudos 

sugerem a necessidade de pesquisas futuras no intuito de aprofundar o conhecimento sobre o 

tema. O estudo de Frick, Goetzen & Simmos (2013) vai ao encontro do que afirma Krishnan 

(2006) quando alerta para os resultados indesejados que atividades falhas podem gerar. Os 

resultados do estudo de Pacheco et al (2013) vão ao encontro do estudo de Diehl (1997) que 

alerta para a importância de considerar os custos com a formação de ativos intangíveis.  

O estudo de Monteiro (2015) conclui que a auditoria não foi suficiente para encontrar 

ineficiências e fraudes, o que, segundo os autores são causadas por disfunções entre o 

comportamento a estrutura. Esse entendimento é corroborado por Lima (1991). A pesquisa de 

Gomes et al (2015) traz contribuição para o assunto estudado, concluindo que os custos 

ocultos não são efetivamente controlados, porém, concorda com o estudo de Silva e Severiano 

Filho (2011) sobre a importância de medi-los nas organizações. Dutra e Bornia (2015) fazem 

uma contribuição teórica sobre custos ocultos. O estudo demonstra a necessidade de avanço 

nos sistemas de custos. Essa afirmação vai ao encontro de Welgacz et al (2009) que 

concluíram que os sistemas contábeis atuais não estão preparados para evidenciar os custos 

ocultos.  

Mansour (2016) encontra relação positiva entre custo o intangível e o aumento dos 

níveis de estresse causados por condições inapropriadas de trabalho relacionando e 

produtividade. Esse achado está de acordo com Diehl (1997), que sugere analisar a relação 

custo/benefício para fatores intangíveis. O estudo de Porto et al. (2016) analisou os processos 

produtivos e identificou custos médios mensais de qualidade representam cerca de 7% do 

lucro. Os achados desse estudo estão de acordo com o trabalho de Krishnan (2006) que 

recomenda identificar os custos dos eventos de falha que resultam em não qualidade. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

Este estudo se caracteriza como descritivo, com abordagem qualitativa e foi 

desenvolvido na modalidade de estudo de caso em uma empresa das cinco unidades de uma 

multinacional norte-americana montadora de equipamentos agrícolas no Brasil situada no Rio 

Grande do Sul. A unidade industrial pesquisada possui cerca de 500 funcionários e um 

faturamento anual próximo a R$700 milhões. A produção dessa unidade é destinada para todo 

o mercado latino americano, porém, predominantemente para o mercado Brasileiro e da 

América Latina. 

Inicialmente, a coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada com 

perguntas abertas, observação in loco e análise documental, seguindo-se as orientações de Yin 

(2015).  Da mesma forma, foram observados documentos que comprovam as informações das 

entrevistas, tais como políticas internas, planilhas e e-mails. As visitas à fábrica foram feitas 

na companhia do gerente de produção. 

Um protocolo foi desenvolvido para formalizar a entrevista como forma de coleta de 

dados da pesquisa, constando o objetivo da pesquisa, o roteiro de entrevistas, as informações 

do entrevistados, a duração e a data das entrevistas. 

Considerando-se o objetivo do estudo, optou-se por entrevistar o Controller, o Gerente 

de Recursos Humanos, o Gerente de Produção e o Gerente de Vendas e Marketing da 

unidade, em função de suas experiências profissionais, seus níveis de responsabilidade e 

formação acadêmica. 

Posteriormente, os achados dessa fase foram categorizados e comparados com o 

arcabouço teórico referenciado na seção 2 desse artigo e, também, em confronto com os 

achados empíricos dos estudos mencionados. As entrevistas foram gravadas e transcritas para 

a análise dos resultados. As evidências foram selecionadas conforme em constructos 

apontados no Quadro 2 (. Além disso, a análise das transcrições baseou-se nas técnicas de 
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análise de conteúdo recomendadas por Bardin (2010); quais sejam: pré-análise; exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

Vale mencionar que, como é inerente a qualquer estudo de natureza qualitativa, os 

achados desta pesquisa se limitam à empresa objeto de estudo não cabendo, portanto, 

qualquer tipo de generalizações, mas, por outro lado, os achados servem de orientação a 

estudos posteriores e, também, como conhecimento adicional no campo da contabilidade de 

custos. 

4    APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

4.1 Constructos e Análise dos Custos Ocultos 

No Construto Compreensão, com o intuito de entender como a empresa classifica a 

relevância dos custos ocultos, foi perguntado se a empresa trabalha com a hipótese de incorrer 

em custos não evidenciados (ocultos). O Controller entende que por tratar-se de uma indústria 

complexa há ainda custos por ser descobertos e alguns já foram identificados na teoria, mas 

são de extrema complexidade de identificação empírica pela dificuldade de obter dados 

confiáveis. Essa resposta vai ao encontro do que sugere Silva e Severiano Filho (2011), que 

afirmam que os custos ocultos, por vezes, não são gerenciados pela dificuldade de sua 

medição, mesmo que reconhecidos pela organização. 

Sobre a percepção de onde esse tipo de custos pode ser encontrado, o Gerente de 

Produção acredita que a maior parte deles está nas atividades indiretas, já que as atividades 

produtivas diretas são melhor controladas pela sua natureza de alocar esforços diretamente ao 

produto final. Essa informação corrobora a afirmação de Miller e Vollman (1985), os quais 

afirmam que são os custos indiretos que geram, na maior parte, os custos ocultos. Quando 

perguntado se a utilização de um sistema de custeio ABC ajudaria na identificação dos custos 

o Controller respondeu de forma afirmativa, no entanto, ressaltou que o investimento para 

implementar esse método custeio seria proibitivo e a organização tem dúvidas se a redução 

dos custos ocultos compensaria esse investimento. 

No Construto Origens dos Custos Ocultos, o Controller entende que eles são 

originados, em última análise, da falta de alinhamento com a estratégia da empresa. Ele ainda 

ressalta que, mesmo mantendo a qualidade do produto e atingindo seu custo planejado, seria 

possível que cada funcionário reduzisse custos desnecessários ou, ao menos, evitasse novos 

custos se todos estivessem completamente alinhados com a estratégia financeira da empresa. 

Essa informação vai ao encontro do que afirma Lima (1991) sobre as disfunções, como a 

diferença entre a atividade esperada e a atividade executada de fato. Também para esses 

autores, sem as disfunções não haveria custos ocultos.  

No Constructo Classificação dos Custos Ocultos, foi utilizada a classificação proposta 

por Lima (1991) e os resultados foram os seguintes: (a) a não qualidade é um item 

classificado pela empresa como custo oculto, no entanto, o Controller afirma que em algumas 

atividades esse custo é de difícil mensuração; (b) ele explica que a não qualidade originada no 

fornecedor somente é percebida na fase de testes do produto, ou seja, passa por todas as 

etapas produtivas até que seja descoberto e, portanto, todos os custos indiretos incorridos 

devem ser levados em consideração, inclusive para o reembolso por parte do s fornecedores. 

Nesse sentido, foi possível verificar relatórios gerenciais e notas de débito enviadas aos 

fornecedores fazendo cobranças indenizatórias pela atividade interna de recebimento e 

processamento de materiais defeituosos. As afirmações do entrevistado são corroboradas por 

Krishnan (2006) que identifica os custos indiretos de não qualidade como custos ocultos 

importantes. 

Para o Gerente de RH, a rotatividade de pessoas representa um custo oculto, porém, 

não muito relevante. O entrevistado afirma que os níveis baixos de rotatividade (turn over) 

não são historicamente preocupantes, mas que os custos com disputa jurídica trabalhista são 
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evidenciados. Também neste caso foi possível analisar relatórios gerenciais que confirmaram 

os baixos níveis de rotatividade de pessoas (aproximadamente 2% no ano). O Gerente de RH 

afirma ainda que custo de treinamento formal é monitorado para novos funcionários, mas que 

os custos com treinamentos informais não são. Essa afirmação vai de encontro à 

recomendação de Lobo (1999) ao afirmar que os custos de rotatividade de pessoal e de 

treinamento devem ser classificados e gerenciados como custos ocultos.  

O Controller e o Gerente de Produção afirmam que, apesar de entenderem que o mau 

controle seja considerado para a empresa como um custo oculto, a subjetividade nesse quesito 

e a dificuldade em identificar o fato gerador impossibilitam sua mensuração. Essa evidência 

vai de encontro com Freitas et al. (2006), que afirmam ser importante entender e controlar o 

custo da execução de tarefas para identificar os seus custos ocultos. 

O Gerente de RH afirma que a empresa entende que acidentes geram custos ocultos, 

mas a principal preocupação é com o bem-estar do funcionário. O entrevistado reconhece 

ainda que a empresa não acompanha os custos indiretos de cada acidente. Essa evidência vai 

de encontro ao que afirma Freitas e Severiano Filho (2007) para os quais todos os custos com 

os acidentes devem ser evidenciados. 

Conforme o Gerente de Produção, na empresa estudada o setup não é um custo oculto 

relevante porque, segundo o entrevistado, a fábrica foi projetada para montar todos os tipos de 

produtos sem que precise ser ajustada para a produção de novos produtos. Assim, essa classe 

de custos ocultos não se aplica à empresa estudada. 

Sobre o item espera, o Gerente de Produção afirma reconhecê-lo como um custo 

oculto e informa que essa disfunção é acompanhada em relatório de variação da produção. Foi 

possível verificar o relatório onde, com frequência mensal, o entrevistado realiza a 

comparação entre os tempos executados e os tempos padrão, definidos pela cronoanálise feita 

pelo departamento da engenharia da produção, para todas as tarefas produtivas. Esse relatório 

evidencia o custo da variação dos tempos projetados e executados. O achado vai ao encontro 

de Freitas et al (2006) que consideram como custo oculto a espera em função de atividades 

não sincronizadas. 

Segundo o Controller, a ociosidade da produção é evidenciada frequentemente. A 

partir dos tempos padrão e da quantidade de unidades produzidas é possível calcular a 

produtividade. O Gerente de Produção concorda com o Controller e acrescenta que a 

ociosidade na produção é acompanhada através de sistema interno atualizado em intervalos de 

1 minuto. Foi possível verificar relatórios de contabilidade gerencial mostrando a disfunção 

das áreas produtivas no que se refere ao custo de mão de obra esperado. Na visita feita à 

fábrica também foi possível observar o sistema interno de controle de produção mencionado 

pelo Gerente de Produção. Segundo os entrevistados, nas áreas administrativas, no entanto, 

esse custo não é fácil de medir, e, portanto, não é acompanhado pela empresa. Essa evidência 

é corroborada por Freitas et al. (2006) que recomenda que as empresas acompanhem os custos 

com ociosidade na produção. 

Quando questionado sobre o custo relacionado com o estoque, o Gerente de Produção 

declara que considera os níveis de estoque um dos indicadores mais observados pela liderança 

da organização. Adicionalmente, o Controller entende que a contabilidade gerencial carece de 

ferramentas que possam identificar os custos ocultos que o excesso ou a falta de estoque 

podem gerar. O entrevistado ainda relata que um dos custos ocultos relacionados ao estoque é 

sua gestão. Ele afirma ser difícil chegar ao custo marginal da gestão do estoque. Isso, na visão 

do Controller, poderia ajudar as empresas a tomar decisões no lançamento de novos produtos 

que necessitem da adoção de novos componentes. Essa afirmação vai ao encontro do que 

afirmam Freitas, Almeida & Costa (2008) de que a gestão do estoque pode ocasionar custos 

ocultos. 
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O Gerente de Produção afirma que a obsolescência é controlada pela empresa. 

Também foi possível observar formulários de aprovação de baixa de estoque obsoleto e 

relatórios de acompanhamento de custos de obsolescência como formas de controle. O 

entrevistado afirma que as equipes responsáveis pelo gerenciamento do estoque são cobradas 

por manter nível mínimo de obsolescência. Essa evidência é corroborada por Lobo (1998), o 

qual afirma que o controle da obsolescência é uma das atividades que devem ser executadas 

para a redução dos custos ocultos. 

No construto de Tratamento dos Custos Ocultos, perguntou-se sobre o contrato de 

atividades periodicamente negociáveis (CAPN). O Gerente de Recursos Humanos comentou o 

CAPN que a empresa utiliza. Nesse sistema, são registrados os resultados esperados das 

atividades de cada funcionário. Os resultados esperados são revistos anualmente pelo superior 

hierárquico, mas são acompanhados trimestralmente buscando cooperação dos membros da 

equipe. Essa informação vai ao encontro do recomendado por Lima (1991), que afirma que os 

resultados parciais devem ser acompanhados frequentemente. 

Segundo o Gerente de RH, o painel de gestão socioeconômica não é uma ferramenta 

utilizada pela empresa em questão. Esse achado vai de encontro ao que recomenda Lima 

(1991) que afirma que cada membro da empresa que tenha responsabilidades hierárquicas tem 

a necessidade de um painel de pilotagem adaptado às suas funções e à zona de sua 

responsabilidade. 

Quando perguntado sobre a matriz de competências, o Gerente de RH afirma ser uma 

ferramenta importante para o gerenciamento das necessidades de competências da 

organização. De acordo com o entrevistado, a ferramenta ajuda a identificar as competências 

necessárias que são exigidas de cada posição e as compara com as oferecidas à companhia 

pelos seus funcionários. O gerente destaca que a partir dessa ferramenta são tomadas decisões 

como matriz de treinamentos, plano de sucessão e mudanças na estrutura dos recursos 

humanos. A afirmação é corroborada por Lima (1991) que afirma ser a adequação da relação 

competência-emprego um dos objetivos da matriz de competências. 

O Gerente de Produção afirma que a empresa não utiliza a matriz de autoanálise da 

gestão do tempo e informa que esse gerenciamento fica a cargo de cada gerente. Na produção 

os tempos são medidos e a produtividade é calculada e atrelada à remuneração variável do 

funcionário, o que, segundo o entrevistado, aumenta a motivação do funcionário para ser o 

mais produtivo possível. Essa afirmativa vai de encontro ao recomendado por Lima (1991) 

que sugere o uso da matriz de autoanálise para gerenciar os tempos dos funcionários. 

Segundo o Gerente de RH, assim como a matriz de autoanálise, o plano de ações 

prioritárias (PAP) não é utilizado formalmente, porém, informalmente os líderes da empresa 

reúnem-se de forma frequente para redefinir as ações prioritárias e estas são divulgadas 

oportunamente. Esta afirmação vai também de encontro ao que sugere Lima (1991) que 

recomenda a formalização do PAP. 

Os dados apresentados na Quadro 5 resumem os resultados da pesquisa relacionada 

aos custos ocultos. 

Quadro 5. Análise dos constructos dos custos ocultos 

Constructo Item testado Relação com a literatura 

Compreensão 

Relevância dos custos 

ocultos 
Convergente 

Percepção de onde eles 

possam ser encontrados 
Convergente 

Origens dos custos ocultos 
Ideia do que origina os 

custos ocultos 
Convergente 

Classificação dos custos 

ocultos 

Não qualidade Convergente 

Rotatividade de pessoas Divergente 

Mau controle Divergente 
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Acidente de trabalho Divergente 

Setup Não aplicável 

Espera Convergente 

Ociosidade Convergente 

Estoque Convergente 

Obsolescência Convergente 

Tratamento dos custos 

ocultos 

CAPN Convergente 

Painel de socioeconômico Divergente 

Matriz de competências Convergente 

Matriz de autoanálise da 

gestão do tempo 
Divergente 

PAP Divergente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2 Constructos e Análise dos Custos Intangíveis 

Quanto ao Construto de Formação de Ativos Intangíveis, segundo o Gerente de 

Vendas e Marketing, ao lançar uma nova tecnologia, o custo com marcas e patentes é 

considerado. Essa informação vai ao encontro do que afirma Diehl (1997), que contempla em 

seu modelo de avaliação de intangíveis as patentes e as marcas registradas como parte 

importante do custo no desenvolvimento de ativos intangíveis. 

Quanto ao Constructo Manutenção de Ativos Intangíveis, quando perguntado ao 

Gerente de Vendas e Marketing sobre a imagem da empresa no mercado ele respondeu que 

ela é cuidadosamente preservada e que os custos intangíveis são devidamente identificados. 

Além de sempre estar presente nas feiras agropecuárias mais importantes do país, a empresa 

investe no relacionamento e no treinamento com a rede de concessionárias para que estes 

representem bem a marca da empresa e os custos com esses eventos são controlados. De 

acordo com o entrevistado, e conforme observado em planilhas de controle de orçamento e 

em e-mails de comunicação aos concessionários, pode-se comprovar que a empresa evidencia 

esse tipo de custo. Esse achado é corroborado por Diehl (1997) que afirma que custos com a 

manutenção da imagem mercadológica são importantes para quantificar os custos intangíveis.  

O Gerente de RH afirma que parte dos custos incorridos com a manutenção do moral 

dos funcionários é difícil de se identificar, mensurar e evidenciar por estar ligado a fatores 

bastante subjetivos. No entanto, o entrevistado afirma que o departamento de RH controla o 

orçamento de despesas para eventos de melhoria do clima organizacional. Também foi 

possível verificar o relatório de acompanhamento do orçamento do RH, onde consta o 

controle de gastos incorridos com campanhas, eventos e melhorias apontados em pesquisas de 

clima anteriores pelos funcionários. Essa afirmação vai de encontro ao que afirma Diehl 

(1997) de que a incorporação de fatores intangíveis deve ser precedida de levantamento dos 

custos associados e não somente dos desembolsos. No caso da empresa estudada somente o 

orçamento não é suficiente para mostrar o custo total que a empresa incorre para manter o 

moral dos funcionários elevado ou o impacto caso isso não ocorra 

Sobre os custos ambientais, o Controller afirma que eles são acompanhados. O 

entrevistado menciona que os dispêndios da empresa para controlar os efeitos no meio 

ambiente são devidamente registrados em centros de custos. Quando perguntado sobre as 

externalidades, o entrevistado entende que esses custos são difíceis de ser mensurados, mas 

afirma que quando o risco de multa ambiental por efeito negativo ao meio ambiente causado 

pela empresa é reconhecido são feitas provisões para que o efeito econômico seja considerado 

no resultado da companhia e a devida correção da origem do risco é encaminhada à área 

responsável. Essas afirmações são corroboradas por Wernke e Bornia (2001) e Joshi, 

Krishnan & Lave (2001) que entendem que os custos que as empresas causam ao meio 

ambiente são de difícil mensuração. De acordo com Wernke e Bornia (2001) os sistemas 

contábeis ambientais necessitariam de mudanças consideráveis para o gerenciamento 
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detalhado dos custos ambientais. Essa evidência também vai ao encontro do resultado do 

estudo de Joshi e Krishnan (2001) que encontrou evidências de que apenas uma pequena parte 

dos gastos com as regulamentações ambientais são evidenciados. 

Os dados apresentados na Quatro 5 resumem os resultados da pesquisa relacionada aos 

custos ocultos. 

 
Quadro 5. Análise dos constructos dos custos intangíveis 

Constructos Item testado Relação com a literatura 

Custo com formação de 

ativos intangíveis 
Patentes Convergente 

Marca registrada Convergente 

Custo com manutenção 

de ativos intangíveis 

Imagem mercadológica Convergente 

Moral de RH Divergente 

Custos ambientais e com 

externalidades 
Convergente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3 Discussão Consolidada dos Resultados 

O Quadro 6 sintetiza os achados desse estudo. Nele são apresentados de forma 

quantitativa os resultados da pesquisa de acordo com os construtos definidos na Tabela 1.  

Tabela 1-  Frequência absoluta e relativa da ocorrência dos construtos testados 

Constructo 
Frequência absoluta (frequência relativa) 

Não 

aplicável 
Divergente  Convergente 

Compreensão   2  

Origem dos custos ocultos   1 

Classificação dos custos ocultos 1  3  5  

Tratamento dos custos ocultos  3  2  

Formação de ativos intangíveis   2  

Manutenção de ativos intangíveis 1 1  2  

Total 1  7  14  

Fonte: Dados da pesquisa  

Apesar da não disponibilidade de uma adequada base estatística, os dados coletados 

indicam que 14, dos 22 itens testados, são utilizados conforme a literatura recomenda, 

enquanto sete deles não são utilizados na extensão recomendada e um item não se aplica à 

realidade da empresa pesquisada. Percebe-se também que os construtos com maior frequência 

absoluta de não adequação com as recomendações da literatura científica são a classificação e 

tratamento dos custos ocultos e que o construto tratamento dos custos ocultos tem a maior 

frequência relativa de não adequação.  

O Quadro 6 sintetiza os achados desse estudo. Nele são apresentados de forma 

quantitativa os resultados da pesquisa de acordo com os construtos definidos no Quadro 6.  

Quadro 6 – Graus de aderência à literatura. 

Tema 
Constructos Item testado 

Grau de 

convergência 

Custos ocultos 

Compreensão 

Relevância dos custos 

ocultos 
Alta 

Percepção de onde eles 

possam ser encontrados 
Alta 

Origens dos custos ocultos 
Ideia do que origina os 

custos ocultos 
Alta 

Classificação dos custos 

ocultos 

Não qualidade Alta 

Rotatividade de pessoas Baixa 
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Mal controle Baixa 

Acidente de trabalho Baixa 

Setup Não aplicável 

Espera Alta 

Ociosidade Alta 

Estoque Média 

Obsolescência Alta 

Tratamento dos custos ocultos 

CAPN Alta 

Painel socioeconômico Baixa 

Matriz de competências Alta 

Matriz de autoanálise da 

gestão do tempo 
Baixa 

PAP Baixa 

Custos 

intangíveis 

Custo com formação de ativos 

intangíveis 

Patentes Média 

Marca registrada Média 

Custo com manutenção de 

ativos intangíveis 

Imagem mercadológica Alta 

Moral de RH Baixa 

Custos ambientais e com 

externalidades 
Média 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve por objetivo analisar como o conhecimento científico sobre os 

custos ocultos e intangíveis é utilizado na prática em uma empresa de equipamentos agrícolas.  

Para atingir tal objetivo foram entrevistados os controller, o gerente de produção, o gerente de 

RH e o gerente de Vendas e Marketing. Também foram analisados documentos gerenciais e 

contábeis, como planilhas de controle, comunicados internos, relatórios de fechamento de mês 

e e-mails. Além disso, foi feita visita à fábrica na companhia do gerente de produção com o 

propósito de entender melhor os esclarecimentos dos entrevistados. 

A concentração dos resultados em custos ocultos se deu em vista da maior 

disponibilidade das informações sobre o tema na unidade pesquisada. Nessa unidade, as 

informações sobre custos ocultos estão presentes em maior número e com maior nível de 

detalhe do que os referentes aos custos intangíveis, que são analisados à nível regional, onde a 

corporação centraliza as informações de todas as duas unidades fabris do Brasil. Também é à 

nível corporativo que se encontram os responsáveis pela divulgação das demonstrações 

contábeis da empresa. Mesmo sem acesso às informações de nível regional, optou-se por 

apresentar o conhecimento gerado na pesquisa sobre custos intangíveis considerando a 

limitação das fontes de informação disponíveis na unidade pesquisada. 

Em linhas gerais fica identificada a baixa utilização dos procedimentos 

correspondentes indicados pela literatura. As principais explicações para a não utilização ou 

para a utilização apenas parcial do conhecimento disponível são: (a) a dificuldade em obter 

informações sobre o fato gerador dos custos ocultos; (b) a subjetividade na mensuração dos 

custos ocultos; (c) a subjetividade na identificação dos custos intangíveis incorridos além dos 

desembolsos, que são facilmente identificáveis. Portanto, a empresa opta por controlar os 

indicadores não financeiros que mais diretamente estão ligados e conduzem à gestão e 

redução dos custos ocultos e dos intangíveis. Na visão dos entrevistados o investimento para 

evidenciação desses custos não superaria o benefício que eles trariam. No entanto, não foi 

possível observar análises que embasassem essa afirmação.  

Conclui-se assim, que pelo menos o nível identificado o sistema atual atende as 

necessidades da empresa, o que não significa, conforme os entrevistados, a falta de interesse 

em rever essa posição no futuro. De outra parte também é possível prever que há ainda um 
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longo espaço de tempo a ser percorrido parra que os desenvolvimentos teóricos estejam 

presentes com mais intensidade nesta empresa pesquisada. Isso também merece uma análise 

mais objetiva sobre como as empresas interpretam e avaliam a utilidade dessas informações. 

Datas as limitações que naturalmente envolvem o tema, recomenda-se, como estudos 

futuros, pesquisas que utilizam uma maior e mais diversificada amostra permitirá um estudo 

de característica longitudinal para o tema. Também, a utilização de uma amostra mais 

abrangentes, incluindo-se empresas de diferentes segmentos de atuação, pode também trazer 

dados e informações com maior capacidade de situar a aderência empresarial ao que prescreve 

a literatura. 
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