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Resumo 

Este trabalho trata de pós-modernidade e gestão de custos. Em primeiro lugar tenta 
descrever os desafios relacionados às mudanças estruturais percebidas atualmente no 
ambiente dos negócios. Como características destes tempos aponta a globalização e a 
tecnologia como principais motivadores da mudança. Apresenta o entendimento de pós-
modernidade e a respectiva relação com a gestão de custos e resultados. O entendimento 
das características assinaladas, que ainda não foram absorvidas inteiramente pelos sistemas 
de gestão de custos e resultados, é útil na tentativa de identificação de suas interferências 
com a eficácia na gestão. Mudança cultural, flexibilidade, informação e reflexividade são 
características discutidas com mais de profundidade. Se a organização consegue internalizar 
as características do meio externo pode obter ganhos de produtividade uma vez que poderá 
haver economia de energia – recursos econômicos – nos relacionamentos internos e 
externos nas atividades de troca de recursos no ambiente. 
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1 - Introdução. 

 

Vivemos em um tempo novo. Todos os dias as novidades são 

lançadas na mídia como forma de manter a atenção das pessoas ligadas a 

fatos de “abrangência” global. Percebe-se que os problemas antes 

circunscritos a um local agora são de interesse mundial. Parece que 

entramos na era da tecnologia e da comunicação e isto tem provocado 

mudança nas sociedades. Há um sentimento de que o relacionamento 

das pessoas já não se faz nas mesmas bases de há 20 ou 30 anos atrás. O 

uso intensivo e disseminado da tecnologia e as mudanças na sociedade 

provocadas por tal ocorrência são fatos dos quais ainda não se consegue 

precisar a profundidade e a extensão. 

É evidente que tais características dos tempos atuais afetam 

também os ambientes organizacionais e na gestão de custos e resultados. 

Então, quais as características culturais que interferem na gestão de 

negócios dos nossos tempos? Quais suas implicações no gerenciamento 

de custos? Este trabalho procura contribuir com algumas reflexões sobre 

a gestão de custos e resultados e algumas características sociais de 

nossos dias. 

 
1.1 - Contexto e situação-problema 

 

As diferentes formas de estruturação do contexto social e cultural da humanidade 

tem sido uma das características que identificam as épocas na história do homem. As eras 

da humanidade tem despertado o interesse de observadores de diversas áreas de 

conhecimento em razão das implicações diretas no comportamento e na maneira de pensar 

das sociedades e do indivíduo. Em cada época a forma de organização social e econômica, 

os valores partilhados, as crenças predominantes, os hábitos e costumes consubstanciam de 

maneira clara as fases que se sucedem na história da humanidade. A maneira de pensar e o 

comportamento individual ou coletivo pode ser indicado ou descrito sob muitos aspectos 

através das características que marcam e distinguem cada um dos momentos históricos 

vividos pela humanidade. Este comportamento bem como a maneira de pensar, considerado 
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os aspectos culturais implícitos, tem decisiva influência na forma de condução dos negócios 

e na eficácia econômica das organizações de cada época. 

Analisando as diversas formas de estruturação das sociedades humanas já 

caracterizadas ao longo da história parece relativamente insignificante o tempo que separa 

sistemas de organização social e econômicos diferentes como os vistos nos últimos séculos. 

Também é notório que o espaço temporal entre uma forma e outra de organização tem 

diminuído consideravelmente. 

Outra características dos tempos que nos chama a atenção refere-se ao fato de, se 

tomarmos o feudalismo da idade média e a forma de produção centrada na acumulação de 

capital de nossos dias poderíamos identificar características que sustentam a hipótese de 

que o homem do século XXI é em muitos aspectos diferente do homem do século XVII. Os 

hábitos, comportamentos e atitudes, os valores e crenças, utensílios e ferramentas, a 

estrutura de poder, a forma de organização social e da produção da riqueza, entre outros 

constitutivos da existência humana são razoavelmente diferentes e discriminantes do modo 

de vida de um e de outro tempo. 

O conceito de si, do outro e da coletividade tem feito o homem chegar a 

considerações um tanto ou quanto diversas ao longo do tempo. Os valores de cada época 

influenciam a maneira de pensar e, consequentemente, a maneira de organizar os recursos 

econômicos para a produção. Por outro lado a maneira de produção e o uso da tecnologia é 

influenciada diretamente pela maneira de pensar predominante que caracteriza cada época. 

Fazendo distinção entre filosofia e ciência Simonsen (1994, 3), comenta a este respeito: 

“Filosofia e ciência interagem em dois sentidos. De um lado, os modelos 
científicos costumam ser construídos de acordo com a maneira de pensar da 
época em que são elaborados, os paradigmas a que se refere Thomas Kuhn. Nesse 
sentido, a ciência anda a reboque da filosofia, sendo forçada a rever seus modelos 
quando muda a maneira de pensar. De outro lado, certas descobertas científicas 
mudam radicalmente os paradigmas do pensamento.” 

Em cada época os relacionamentos entre as pessoas se processam de forma 

claramente distinta em função do quase infindável número de relacionamentos entre as 

variáveis que compõem o meio social humano. Como resultado dos diferentes 

relacionamentos percebe-se que a visão de mundo bem como o próprio conceito de 

humanidade se altera a cada época levando o homem a buscar novos conceitos e aplicação 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Surgem novos valores até então não 

observados ou considerados secundários que passam a dar a tônica da vida e ditam as 

normas para o comportamento do indivíduo. 
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Em nossos dias a maneira como o homem se relaciona com a coisa econômica ou 

com o poder implícito nela tem caracterizado seu comportamento na coletividade. A busca 

ou aquisição de formas mais eficazes de acumulação de bens tem movido as sociedades 

tanto no ocidente como no oriente o que caracteriza, ao menos em parte, o atual processo de 

globalização. A competitividade econômica das nações, ou das empresas transnacionais na 

visão de gestão, tem sido relevada como a importância número um das sociedades atuais. 

Por esta discussão podemos ter a impressão, equivocada em nossa opinião, de que a 

sobrevivência das nações e das empresas só depende da superação econômica das outras. 

A constatação é que as pessoas tem sido influenciadas por características próprias 

da época atual – conteúdo, quantidade e velocidade de informações e o nível de tecnologia 

que atingem o homem comum em sua rotina. Estas ocorrências tem gerado novas posturas 

do homem frente à coisa econômica. Percebe-se haver o fortalecimento ou prevalência de 

valores culturais como: atualização tecnológica, desempenho econômico, reconhecimento 

do status social pela riqueza possuída, entre outros. Esta situação exige formas diferentes de 

estruturar o relacionamento do homem com o homem e do homem com os recursos 

econômicos no empreendimento que busca a satisfação das necessidades humanas. Tanto as 

necessidades naturais como as criadas pelas relações em sociedade. 

É quase unânime a constatação de que as mudanças tem se processado em rapidez 

e descontinuidade como nunca houve na história da humanidade. Esta constatação vem de 

diversos setores da sociedade, até daqueles considerados tradicionalistas como a igreja 

católica. O papa João Paulo II (1990, 13) escreve: “É deveras grande a diversidade das 

situações e das problemáticas que existem hoje no mundo, aliás caracterizadas por uma 

aceleração crescente de mudança”. É facilmente percebido que a característica de 

aceleração crescente de mudança, a que se refere o papa, é fruto da velocidade com que a 

informação se difunde entre as pessoas e da avidez destas em adquiri-las. A difusão de 

informação nos níveis atuais, por sua vez, somente é possível com o desenvolvimento dos 

meios de produção e de divulgação de informação – a tecnologia. 

A informação tem sido considerada mercadoria nos tempos atuais assim como o 

emprego da tecnologia eletrônica ou de computador na sua produção e fornecimento como 

fator de qualidade. Segundo Lyon (1998, 79): 

“Hoje, por exemplo, pode-se considerar que mais da metade da força de trabalho 
dos Estados Unidos trabalha em setores de serviços e de informações, incluindo 
computação, televisão, meios de comunicação, anúncios, jornalismos, 
contabilidade e editoração” 

Como tem sido difundido por alguns autores, estas características 

da sociedade atual são indicativos das mudanças culturais e o prelúdio 
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de uma nova época da humanidade. Alguns chamam-na de pós-

modernidade (Harvey, 1996; Jameson, 1996; Lyon, 1998; Connor, 1996; 

entre outros); outros de modernidade radicalizada (Giddens, 1991). 

A influência da tecnologia e da comunicação no modo de pensar 

do indivíduo é tão significativa nas mudanças sociais e culturais que, em 

muitos casos, a dificuldade de adaptação a este novo modo de pensar e 

viver não se refere somente à quebra de paradigmas. As mudanças 

exigem do indivíduo nova forma de estruturar seu raciocínio para 

adaptação ao novo ambiente. Jameson (1996, 64) assim expressa esta 

dificuldade: 
“A inferência é que nós mesmos, os seres humanos que estão nesse espaço 
(social), não acompanhamos essa evolução; houve uma mutação no objeto que 
não foi, até agora, seguida de uma mutação equivalente no sujeito. Não temos 
ainda o equipamento perceptivo necessário para enfrentar esse novo hiperespaço, 
como o denominarei, e isso se deve, em parte, ao fato de que nossos hábitos 
perceptivos foram formados naquele tipo de espaço mais antigo a que chamei 
espaço do alto modernismo” 

Esta constatação nos leva a pensar que as características do cenário atual devem 

ser interpretadas e consideradas na gestão dos empreendimentos econômicos uma vez que 

tem como uma de suas principais fontes a forma e o fluxo também crescente de 

informações que atingem coletivamente e individualmente as pessoas no contexto interno e 

externo das organizações. Não somente pelo fato de haver maior volume de informação 

sendo produzida e consumida, más, principalmente, pelo impacto que a forma como esta 

informação tem sido produzida, transmitida e assimilada pelas pessoas. 

Vários autores sugerem que as mudanças trazidas pela tecnologia e pela nova 

forma de comunicação tem como conseqüência direta o surgimento de um novo modo de 

pensar da sociedade. Assim, novos conceitos sobre a coletividade e o ser individualmente 

são discutidos e difundidos, fazendo uma conseqüente diferenciação na maneira de 

considerar os recursos econômicos. Uma prova deste fenômeno em nossos dias é o 

surgimento e a rapidez com que empresas recém-criadas se fortalecem economicamente ao 

passo que outras se desestruturam. Em geral as empresas que surgem e se desenvolvem 

rapidamente são aquelas cujas estratégias de ação estão mais congruentes com os valores 

partilhados pela sociedade. As que desaparecem são na verdade vítimas de sua 

incapacidade de adaptação às novas exigências culturais. 
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Neste contexto de mudança, e a partir das interações que a empresa faz com o 

ambiente externo no processo de troca de recursos econômicos, muitas outras 

características do ambiente externo passam a influenciar significativamente o desempenho 

das atividades internas bem como o processo e a forma de estruturação e obtenção dos 

resultados. Desta maneira, a configuração da cultura interna bem como a forma de gestão 

devem estar adequados para os novos tempos a fim de que a otimização dos recursos 

econômicos absorvidos e gerados pela empresa possa manter ou aumentar o nível de 

eficácia do empreendimento e garantir sua continuidade. Vale dizer que a informação sobre 

o desempenho de áreas e produtos, objetivo principal da gestão de custos e resultados 

econômicos deve estar congruente com o novo contexto cultural. 

1.3 - Objetivos do Trabalho 

 

Como já foi descrito, o nível de eficácia das organizações econômicas é 

influenciado diretamente pela forma de como as pessoas se identificam no meio social, do 

qual o econômico faz parte. O conceito de si, da coletividade e, principalmente, a forma de 

pensar em cada tempo tem diretas implicações na gestão e na condução dos negócios 

empresariais. A cada nova situação ou nova definição da estrutura social com respectivas 

alterações nas formas dos relacionamentos entre os indivíduos, grupos sociais e com a coisa 

econômica há a necessidade do estabelecimento de novas formas de ação ou princípios que 

norteiam a gestão dos empreendimentos econômicos tendo em vista sua continuidade pelo 

atingimento de níveis crescentes de eficácia. 

O objetivo deste trabalho é analisar aspectos da cultura pós-moderna e interpretá-

los quanto à gestão de custos em empreendimentos econômicos. Para tanto, procura-se 

identificar ou interpretar alguns dos elementos que caracterizam a pós-modernidade e 

aspectos que podem estar relacionados à gestão de custos. Pretende-se oferecer uma 

reflexão sobre a gestão de custos a partir de uma ótica de estudos recentes da sociologia 

sobre o ambiente cultural dos tempos atuais. 

 

2 - Uma Tentativa de Interpretação da Pós-Modernidade 

 

Várias características dos tempos atuais tem sido discutidas por autores da área de 

gestão de negócios. Uma que tem obtido espaço na discussão é a globalização. 
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2.1 - A globalização 

 

Muitos trabalhos da área de contabilidade, controladoria, administração e 

economia de empresas que tem sido divulgados atualmente tem colocado o fenômeno da 

globalização como um dos principais influenciadores das mudanças organizacionais. São 

conhecidas as afirmações de especialistas que dizem que a globalização é inevitável aos 

países que querem modernizar sua economia. Somente desta maneira, dizem, é possível 

obter padrões de qualidade de vida mais elevados para toda a população. Para estes, as 

economias nacionais e, portanto, as empresas, devem somente se adaptar ao novo fenômeno 

fazendo com que suas estruturas produtivas se tornem mais eficientes e eficazes sob pena 

de não suportarem a concorrência das empresas que já atuam em contextos econômicos 

mais competitivos. 

Porém, há pesquisadores que vêem o fenômeno da globalização pelo enfoque 

econômico com visão divergente quanto seu efeito. Hirst (1998, 103-9), afirma: 

“A versão mais radical da tese da globalização afirma que as economias 
nacionais foram simplesmente incorporadas a mercados mundiais e que o poder 
dessas forças de mercado anula, ou torna desnecessária, qualquer possibilidade 
de gestão pública eficiente, seja por Estados-nações, acordos internacionais ou 
instituições supranacionais. Assim, indicadores de uma determinada espécie, 
relativos ao comércio e investimentos crescentes entre nações, são usados para 
justificar uma espécie inteiramente diversa de proposição, de que uma economia 
mundial verdadeiramente transnacional se desenvolveu.” 

No entanto, para o mesmo autor este processo de internacionalização da economia 

ocorre desde meados do século XIX tendo sido observado três fases de crescimento 

econômico desde 1870 até 1979. Após este período inicia-se um processo de investimentos 

diretos externos por parte das potências industrializadas e aumento dos índices de comércio 

internacional. 

Arrighi (1996, 1), comentanado também sobre o fenômeno da globalização e 

colocando novas luzes sobre a situação atual, escreve: 

“Nossa tese é a de que, de fato, a história do capitalismo está atravessando um 
momento decisivo, mas essa situação não é tão sem precedentes quanto poderia 
parecer à primeira vista. Longos períodos de crises, reestruturação e 
reorganização – ou seja, de mudanças com descontinuidade – têm sido muito mais 
típicos da história da economia capitalista mundial do que os breves momentos de 
expansão generalizada por uma via de desenvolvimento definida, como a que 
ocorreu nas décadas de 1950 e 1960.” 

Para este autor o ponto de partida dos ciclos sistêmicos de acumulação do 
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desenvolvimento do capitalismo para atingir o status de sistema mundial é a expansão 

financeira observada no término da expansão comercial havida no final do século XIII e 

início do século XIV. Assim, pode-se observar que o fenômeno da globalização não é novo 

e, portanto, as empresas transnacionais já estão enfrentando concorrência internacional há 

algum tempo. Desta forma, queremos entender que a recente onda de globalização por si só 

não seria capaz de provocar as mudanças sociais e culturais que observamos. 

As mudanças no sistema de produção capitalista são perceptíveis e periodicamente 

exigem das organizações, ou das pessoas que as administram, esforço de adaptação. Para 

analisar a necessidade de mudança na forma de gestão das organizações Arrighi (1996, 89) 

cita Pirenne nos seguintes termos: 

“O grupo de capitalistas de uma dada época não surge do grupo capitalista da 
época precedente. A cada mudança da organização econômica, deparamos com 
uma quebra da continuidade. É como se os capitalistas ativos até aquele momento 
se reconhecessem incapazes de se adaptar às condições suscitadas por 
necessidades antes desconhecidas, e que requereriam métodos não empregados 
até então. Eles se retiram da luta e se transformam numa aristocracia, a qual, 
quando volta a desempenhar algum papel no curso dos acontecimentos, só o faz 
de maneira passiva, assumindo um papel de sócia silenciosa. (Pirenne, 1953, 
p.501-02)” 

Parece então, um tanto ou quanto comum, que diante de novas realidades 

estruturais na sociedade e na economia haja um alternância ou surgimento de novas 

maneiras ou paradigmas de gerir a coisa econômica com substituição das pessoas que não 

obtém a adaptação necessária aos novos desafios impostos pelo ambiente. 

Além da expansão da atividade comercial entre as nações, como vimos já 

existirem há algum tempo, percebe-se que a rotina diária das pessoas, principalmente nas 

economias em que os novos paradigmas já estão mais disseminados, tem se alterado 

substancialmente em função do desenvolvimento tecnológico e da geração e consumo de 

informações em velocidades crescentes, possibilitadas pelo próprio desenvolvimento da 

tecnologia. 

A constatação de alguns autores como Jameson (1996), Harvey ( 1996), Lyon 

(1998) e Connor (1996) entre outros é de que estamos diante de um contexto cultural 

realmente novo no qual a reflexão sobre a globalização é apenas parte do novo contexto. 

Estes autores identificam os tempos atuais como pós-modernidade, e apresentam vários 

argumentos que sustentam a idéia de que o modelo de sociedade que vivemos atualmente é, 

ou está caminhando para ser, em certos sentidos, diferente do que havia a tempo atrás. 
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2.2 - A Pós-Modernidade 

 

Os autores visitados neste texto afirmam que a apreensão do contexto cultural dos 

tempos no qual vive o observador é tarefa difícil. Para Connor (1996,11): 

“São bem conhecidas as dificuldades de apreensão do contemporâneo. Afirma-se 
com freqüência que só se pode obter e aproveitar o conhecimento sobre coisas de 
alguma maneira acabadas e encerradas ... Essa formulação baseia-se num sentido 
da separação inerente entre experiência e conhecimento, uma crença de que 
quando experimentamos a vida, só podemos compreendê-la parcialmente e de 
que, quando tentamos compreender a vida, deixamos de experimentá-la de fato. 
De acordo com esse modelo, o ato de conhecer está sempre condenado a chegar 
tarde demais à cena da experiência.” 

A dificuldade é semelhante à de um viajante que quer precisar sua localização sem 

dispor de um lugar ou equipamento adequado que lhe possibilite visualizar o horizonte, 

acima do nível das coisas mais próximas. Consciente desta situação e do risco do viés na 

análise do contemporâneo o mesmo autor (1996, 13) tenta entender o pós-modernismo: 

“...não se pode dizer que o conceito de pós-modernismo tenha se cristalizado 
antes da metade dos anos 70, quando afirmações sobre a existência desse 
fenômeno social e cultural tão heterogêneo começaram a ganhar força no interior 
e entre algumas disciplinas acadêmicas e áreas culturais, na filosofia, na 
arquitetura, nos estudos sobre o cinema e em assuntos literários”. 

Os autores relacionam várias características que fundamentam seus pontos de vista 

sobre o fenômeno. Harvey (1996, 45), buscando argumentos a favor da pós-modernidade 

cita Huysses que diz: 

“O que aparece num nível como o último modismo, promoção publicitária e 
espetáculo vazio é parte de uma lenta transformação cultural emergente nas 
sociedades ocidentais, uma mudança da sensibilidade para a qual o termo ‘pós-
moderno’ é na verdade, ao menos por agora, totalmente adequado. A natureza e a 
profundidade dessa transformação são discutíveis, mas transformação ela é. Não 
quero ser entendido erroneamente como se afirmasse haver uma mudança global 
de paradigma nas ordens cultural, social e econômica; qualquer alegação dessa 
natureza seria um exagero. Mas, num importante setor da nossa cultura, há uma 
notável mutação na sensibilidade, nas práticas e nas formações discursivas que 
distingue um conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições 
do de um período precedente”. 

É forte a sensação, a partir de observações e discussões, das mudanças havidas nos 

últimos anos quanto à estrutura cultural de nossa sociedade globalizada e uso intenso de 

tecnologia. Sendo assim, necessitamos de auxílio das observações experientes de diversos 
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analistas da cultura para entendermos a mudança que se processa de forma estrutural, já que 

nosso objetivo é entendê-la bem como suas influências na forma de gestão de custos atuais. 

A maioria dos autores que analisa as mudanças sociais em curso toma a arquitetura 

ou a forma da produção cultural do final do século XX como ponto de partida. Neste 

sentido, Jameson (1996, 28) afirma: “... de fato foi dos debates sobre arquitetura que 

minha concepção do pós-modernismo começou a emergir”.  

A preocupação dos autores com a arquitetura ou forma da produção cultural se dá 

em razão desta expressar o sentimento predominante na cultura de uma época e por se 

caracterizar como sinal visível possibilitando a comparação com a produção de outras 

épocas. Apesar de se referirem à fachada e lay out de edifícios construídos em anos mais 

recentes com características diferentes dos construídos nas décadas anteriores às de 70 e 80, 

os autores relacionam a forma arquitetônica das edificações a outras manifestações da 

cultura como a pintura, escultura, teatro, cinema e televisão. 

Sob a influência do sistema de produção capitalista a imagem de um produto e a 

percepção de utilidade que este pode despertar no consumidor tem se tornado um quesito 

importante da expressão cultural de nossos tempos. Assim, nascem e se fortalecem práticas 

de associar a produtos fabricados em escalas mundiais como carros, telefones, tênis etc., 

atletas também mundialmente conhecidos fazendo-os estrelas de maior grandeza do sistema 

de produção no capitalismo de nosso dias. Para Harvey (1998, 312): 

“As estrelas da mídia, por exemplo, podem receber altos salários, mas ser 
espantosamente exploradas pelos seus agentes, gravadoras, magnatas da mídia 
etc. Tal sistema de relações monetárias assimétricas vincula-se à necessidade de 
mobilizar a criatividade cultural e a inventividade estética não somente na 
produção de um artefato cultural, mas também em sua promoção embalagem e 
transformação em algum tipo de espetáculo de sucesso.” 

Sendo assim, verifica-se uma característica cultural do pós-moderno, citada pelo 

próprio Harvey (1998), na atividade capitalista de nossos dias: o efêmero, o passageiro, o 

fugaz, o descartável. Esta nova condição cultural, pela relevância dos valores associados ao 

sucesso profissional mensurados pelo montante do patrimônio das estrelas, faz das pessoas 

comuns inseridas neste novo cenário, ao qual Harvey (1998, 312) identifica o surgimento 

de uma nova classe social ou novo estrato da classe média, partícipes de uma sociedade do 

descarte. A esta idéia o mesmo autor (1998, 258) acrescenta: 

“No domínio da produção de mercadorias, o efeito primário foi a ênfase nos 
valores e virtudes da instantaneidade (alimentos e refeições instantâneos e 
rápidos e outras comodidades) e da descartabilidade (xícaras, pratos, talheres, 
embalagens, guardanapos, roupas etc.). A dinâmica de uma sociedade ‘do 
descarte’, como a apelidaram escritores como Alvin Toffler (1970), começou a 
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ficar evidente durante os anos 60. Ela significa mais do que jogar fora bens 
produzidos (criando um monumental problema sobre o que fazer com o lixo); 
significa também ser capaz de atirar fora valores, estilos de vida, relacionamentos 
estáveis, apego a coisas, edifícios, lugares pessoas e modos adquiridos de agir e 
ser.” 

Na citação acima podemos perceber outros traços de nossa cultura atual e como as 

coisas que compõem a rotina diária das pessoas, as características da cultura, influenciam a 

maneira de pensar e agir. Há evidente identificação que a atual sociedade busca a quebra 

sistemática e rotineira de valores de gerações anteriores. Busca-se a novidade pelo simples 

fato de ser novo. Muda-se pelo fato de mudar. O efeito objetivo da mudança é fator 

secundário. Para Lyon (1998, 11) esta condição do capitalismo já havia sido identificada 

por teóricos da economia, quando afirma: 

“O fato de retomarmos teóricos precedentes nos revela o quanto eles previam do 
que hoje chamamos de ‘pós-moderno’. Karl Marx, por exemplo, mostrou que a 
transformação radical e constante da produção significava que ‘tudo que é sólido 
se desfaz em ar’. Nada está imune aos efeitos corrosivos do capitalismo.” 

Nesta corrente de pensamento encontramos a afirmação de Jameson (1996) para 

quem a caracterização da cultura dos tempos atuais é na verdade: “A lógica cultural do 

capitalismo tardio”. 

Esta nova situação merece ser melhor investigada. Seria insensatez de nossa parte 

querer apresentar neste trabalho ponto de vista exaustivo sobre as questões levantadas. 

Nossa intenção é de contribuir com a discussão apontando algumas observações de autores 

da sociologia interpretando-as no que se relaciona com a gestão de custos, uma vez que esta 

é uma área de conhecimento multidisciplinar. Como há características distintas da cultura 

do ambiente externo é necessário que a gestão de custos nos aspectos de mensuração, 

informação e identificação seja congruente com tais características. 

 

3 - Aspectos da Pós-Modernidade e a Gestão de Custos 

 

Como resultante da crise de energia acentuada no ano de 1973 as organizações 

econômicas foram pressionadas a encontrar tecnologias de produção que usassem fontes de 

energia alternativas. Este fato pode ser indicado como o início da busca por inovação 

tecnológica que colocou em funcionamento todo o estoque de conhecimentos armazenados 

ou guardados nos centros de pesquisa (Santos, 1987). Este é o início de um processo de 

utilização intensiva de tecnologia e do conhecimento que a gera em todos os setores da vida 

humana. Há unanimidade entre os autores em indicar o início da década de 1970 como o 
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período que esta revolução científica, com implicações sociais, teve início. Santos (1994, 

27) afirma: 

“A atividade produtiva passou a ser cada vez mais um momento determinado de 
um amplo processo social de pesquisa e desenvolvimento, invenção e inovação, 
planejamento macro e micro-econômico, publicidade e mercados. O processo de 
produção, a organização do trabalho passaram a exigir amplos processos de 
gestão das relações sociais, da educação, do treinamento, da saúde, da habitação, 
do lazer, da comunicação social global e específica. Em todos esses setores, a 
forma científica do conhecimento passou a ocupar um papel central e articulador 
do conjunto da vida econômica, social, política e cultural.” 

A quebra do paradígma da estabilidade substituído pelo paradígma da mudança 

com descontinuidade (Fischer, 2000) tem por fundamento a mudança cultural imposta pelo 

uso intensivo e generalizado da tecnologia na dinâmica da globalização. É o mesmo 

fundamento da crítica aos antigos modelos de mensuração e informação de custos e a 

conseqüente busca por novos modelos que contemplem a nova realidade cultural, havida na 

década de 80. Na seqüência apresentamos três características obtidas na bibliografia 

consultada sobre o contexto cultural e a tentativa de interpretação destas na gestão de custos 

e resultados. 

 

3.1 – A Flexibilização nos Sistemas Sociais e na Mensuração de Valores Para a Gestão 

 

Harvey (1998, 304), como forma de resumir algumas características dos tempos 

atuais apresenta um quadro no qual compara a “Modernidade Fordista versus pós-

modernidade flexível, ou a interpretação de tendências opostas na sociedade capitalista 

como um todo”. A seguir reproduzimos parte do quadro, nos aspectos inerentes ao escopo 

deste trabalho. 

Modernidade fordista Pós-modernidade flexível 

Economias de escala / código mestre / hierarquia 
homogeneidade/divisão detalhada do trabalho 

Poder do Estado / sindicatos 
Estado do bem-estar social / metrópole 

Ética / mercadoria-dinheiro 
Deus Pai / materialidade 

Produção / originalidade / autoridade 
Operário / vanguardismo 
Política de grupo de interesse /semântica 

economias de escopo / idioleto / anarquia 
diversidade / divisão social do trabalho 

poder financeiro / individualismo 
neoconservadorismo / contra-urbanisação 

estética / dinheiro contábil 
O Espírito Santo / imaterialidade 

Reprodução / pastiche / ecletismo 
Administrador / comercialismo 
Política carismática / retórica 
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Centralização / totalização 
Síntese / negociação coletiva 

Descentralização / desconstrução 
Antítese / contratos locais 

 

Com o uso da tecnologia a flexibilidade passa a ser uma característica dos sistemas 

nos tempos atuais. Neste sentido, como forma de efetivar a mudança nos ambientes de 

negócios a flexibilidade passa a ser uma qualidade necessária nos processos de produção 

econômicos. Harvey (1998, 140), afirma: 

“A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto 
com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho 
dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” 

O escopo da mudança percebida atinge vários aspectos da vida social. 

Evidentemente a flexibilidade nos sistemas econômicos, como característica forte dos 

processos econômicos dos novos tempos, precisa ser identificada, mensurada e informada 

para a tomada de decisões eficazes na gestão dos empreendimentos. 

A idéia de flexibilidade em processos de produção ou agregação de valor parece 

estar relacionada à característica da individualidade comprometida com a estrutura global 

da organização. Ou seja, é necessário voltar o foco da atenção na gestão de custos para a 

unidade de produto obtida a partir da estrutura produtiva. Na empresa é necessário que a 

visão de entidades distintas no meio organizacional – produtos, lotes, turnos de trabalhos, 

setores, departamentos, divisões, etc. -, bem como a correta identificação dos valores 

econômicos – receitas e custos –, relacionados a cada uma delas, seja privilegiada nos 

informes para a gestão ao invés da carreação de custos aos produtos das entidades 

enfileiradas anteriormente no processo produtivo sem direta ou objetiva identificação. 

Neste sentido, o conceito de Margem de Contribuição, discutido em livros de 

contabilidade de gestão e que apresenta o potencial de contribuição na geração de lucro de 

cada entidade, deve ser preferido neste ambiente de negócios ao rateio ou “rastreamento” 

de custos fixos a produtos, linhas, processos, ou clientes, defendidos como estratégicos por 

modelos de mensuração e informação de custos disponíveis no mercado. No ambiente de 

flexibilidade, características dos tempos atuais, nada pode ser mais flexível, em termos de 

mensuração e informação de custos para a gestão de negócios, do que a margem de 

contribuição, identificada às diversas entidades econômicas do contexto organizacional 

(Parisi, Cornachione Jr., Vasconcelos, 1999, 361) 
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3.2 – A Informação Como Elemento Característico Para a Gestão Eficaz 

 

A informação assumiu papel primordial na operacionalização da tecnologia no 

ambiente flexível. Como parte do contexto que considera a formação educacional como 

referência do potencial de desempenho de um indivíduo, a informação relaciona a 

tecnologia ao nível de produtividade de uma nação (Krugman, 1996) e exige do indivíduo a 

qualificação profissional capaz de agir no ambiente flexível. A informação tem sido 

considerada como a mercadoria por excelência da nova sociedade. Lyon (1998, 75) diz que: 

“O desenvolvimento da escrita fez com que as gerações precedentes 
estabelecessem relações em grande escala, o que foi ampliado, e muito, pela 
imprensa. Mas o processo se acelerou durante o século vinte à medida que 
primeiro o telégrafo, depois os telefones, o rádio, a TV e agora os computadores e 
as telecomunicações apareceram em rápida sucessão, facilitando tudo, desde a 
cobertura global ao vivo da Supercopa até a circulação constante de capital ao 
redor do mundo numa bolsa de valores em operação ininterruptamente.” 

A informação disponibilizada em tempo real pela tecnologia do computador nos 

diversos níveis de gerenciamento deve ser entendida como primordial tendo em vista os 

níveis de necessidade de informações dos gestores no novo contexto cultural. Os desafios 

gerenciais fazem com que as decisões cada vez mais se aproximem de níveis hierárquicos 

inferiores – do “chão da fábrica” - transformando o funcionário atual em um gerente de 

recursos (Drucker, 1997). Este novo gerente chega ao ambiente organizacional já inserido 

no novo contexto cultural a partir do uso de tecnologia e de informação em sua formação 

escolar. O novo ambiente no qual se forma o profissional de nossos dias faz com que este 

se apresente nas organizações com necessidades informacionais maiores dos que seus 

antecessores. Assim, modelos de simulação e de apuração de resultados bem como o acesso 

a bancos de dados devem ser disponibilizados a este  profissional na realização de suas 

atividades diárias sem restrições ao nível hierárquico que ocupa. 

Com relação à informação de custos ou resultados, confirmando nosso ponto de 

vista apresentado no item anterior, os modelos de simulação e apuração devem ser 

fundamentados em conceitos que possibilitem a identificação da contribuição econômica 

que cada decisão ou opção possível pode gerar e agregar de valor para a entidade em 

questão. Com isso ratifica-se o uso da Margem de Contribuição nos modelos de informação 

de custos ou resultados nos diversos eventos que os gestores no desenvolvimento das 

atividades inerentes à missão da entidade de sua responsabilidade. Tal informação, para 

contribuir com os níveis de eficácia desejados, deve estar disponibilizada em tempo real a 
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partir do uso de tecnologia de processamento de dados compatível com o conhecimento e 

necessidades dos gestores usuários. 

 

3.3 – A Reflexividade da Informação de Custos e o Resultado Econômico 

 

Como terceiro ponto ou característica de nossos tempos consideramos agora a 

reflexividade pela íntima relação que esta mantém com a informação ou o conhecimento a 

cerca de uma determinada situação. Giddens (1991) diz que esta existe desde as sociedades 

pré-modernas as quais a fundamentavam na tradição. Para estas sociedades o fundamento 

da ação e do comportamento das pessoas encontra-se na maneira como foi feito 

rotineiramente por outros em vezes anteriores, reconhecido pelo poder da autoridade que o 

intituiu. Assim, nesta condição não se questiona o que se está fazendo uma vez que “sempre 

se fez desta maneira”. Pode-se inferir daí que o ambiente organizacional em que se 

fundamenta o que se faz em função do passado encontra-se em uma condição de pré-

modernidade. Pode haver então, choques ou desperdício de energia – recursos econômicos -

nos relacionamentos que este ambiente realiza com o ambiente externo.  

Para Giddens há distintiva característica a respeito da reflexividade em nossos 

dias, uma vez que esta assume caráter diferente com o advento da modernidade. Como 

conseqüência do acesso à informação, característica que analisamos no tópico anterior, o 

indivíduo realiza maior análise crítica de sua ação ou comportamento com base na 

informação renovada que lhe dá “conhecimento novo” da situação. Giddens (1991, 45) 

afirma que “A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 

sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre 

estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter.” Para ele, em todas 

as culturas as descobertas sucessivas, ou seja, o novo conhecimento que perpassa todos os 

níveis hierárquicos, passa a instruir as práticas sociais rotineiras. Porém, na modernidade o 

convencional é revisado de forma radical para se aplicar a todos os aspectos da vida 

humana. 

Giddens (1991, 45), complementa: “Diz-se com freqüência que a modernidade é 

marcada por um apetite pelo novo, mas talvez isto não seja completamente preciso. O que 

é característico da modernidade não é uma adoção do novo por si só, mas a suposição da 

reflexividade indiscriminada.” Assim, a condição de disseminação da informação a 

respeito do comportamento, resultado de decisões, estabelece uma nova característica no 

ambiente organizacional no qual as ações são realizadas fundamentadas por aspectos do 

presente, do agora, e não mais da tradição ou do que se faz por que foi dito para ser feito. 
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Em termos de gestão de custos a informação a respeito do potencial de geração de 

lucro de cada entidade na organização, através da disponibilização do valor de margem de 

contribuição, pode inserir a organização em contexto com características mais atuais e ter 

como resultante uma cultura mais voltada para a eficácia empresarial. Esta situação pode 

ser considerada a partir do efeito do conhecimento novo, da informação renovada, inserido 

na rotina das ações e do comportamento disseminado em todos os níveis de participação 

dos indivíduos gestores do processo de agregação de valor econômico em qualquer 

organização. 

 

 

5 – Conclusão 

 

Este trabalho procurou discutir algumas características culturais dos tempos pós-

modernos e suas implicações com a gestão de custos. Uma vez descritas tais características 

pode-se perceber a natureza das mudanças que tem afetado o ambiente das organizações. A 

flexibilidade, a informação e a reflexividade foram tratadas com um pouco mais de atenção. 

Os conceitos de Margem de Contribuição, disponibilização da informação através 

de meios adequados para gerar confiança e aumentar o nível de eficácia das decisões bem 

como o efeito da reflexividade nos ambientes organizacionais. Estes ambiente devem ser 

vistos tanto em nível de setores e departamentos bem como no de organizações e grupos 

econômicos, uma vez que os relacionamentos sociais que se processam a partir da 

informação de custos e resultados impactam o nível de eficácia dos empreendimentos. 

É nosso entendimento que as discussões teóricas a respeito da gestão de custos já 

desenvolvidos é suficiente para dar conta dos desafios que se apresentam. No entanto é 

necessário a interpretação destes tendo como referência estudos do contexto social em que 

as organizações estão inseridas. Esta foi nosso intenção neste trabalho. Evidentemente, com 

o desenvolvimento dos sistemas e de novos conceitos serão necessárias reflexões que 

atualizem ou mesmo dêem nova interpretação sobre o tema. Outras características dos 

tempos atuais, além das apresentadas, merecem também considerações nos sistemas e 

modelos de gestão. Porém, não poderiam ter sido tratados neste trabalho devido às 

restrições que se apresentaram. 

 

4 - Referências Bibliográficas 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 17 / 18 - 
 

 

Arrighi, Giovanni (1996): “O longo século XX - dinheiro, poder e as origens de nosso 

tempo”. Unesp, São Paulo.  

Catelli, Armando (1999): “Controladoria - enfoque da gestão econômica”. Atlas, São 

Paulo. 

Crozatti, Jaime (1998): “Cultura organizacional e gestão econômica – um estudo em áreas 

de controladoria de bancos públicos.” São Paulo. Dissertação (Mestrado em 

Controladoria e Contabilidade). Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo.  

Drucker, Peter F (1997): “Sociedade pós-capitalista”. 7a. ed. Pioneira, São Paulo. 

Fischer, Rosa Maria (2000): “Mudança e Desenvolvimento Organizacional”. Notas de aula 

ministradas no curso de pós-graduação em controladoria e contabilidade. São 

Paulo: FEA/USP 

Giddens, Anthony. (1991): “As conseqüências da modernidade”. Unesp, São Paulo.  

Guerreiro, Reinaldo. (1995): “A teoria das restrições e o sistema de gestão econômica: uma 

proposta de integração conceitual.”. São Paulo (Livre-docência em controladoria e 

contabilidade). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo.  

Harvey, David (1998): “Condição pós-moderna - uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural” 7a. ed. Loyola, São Paulo. 

Hirts, Paul (1998): “Globalização: mito ou realidade?” In: FIORI, José L. et ali (org.) 

Globalização: o fato e o mito. EdUERJ, Rio de Janeiro. 

João Paulo II (1990): “Vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo”. 7a.ed. Paulinas, 

São Paulo:  

Jameson, Fredric (1996): “Pós-modernismo – a lógica cultural do capitalismo tardio”. 

Ática, São Paulo. 

Krugman, Paul R. (1996): “Pop internationalism”. MIT Press, Cambridge.  

Lyon, David (1998): “Pós-modernidade”. Paulus, São Paulo. 

Parisi, Claudio; Edgard Bruno Cornachione Jr. e Vasconcellos, Marco Tullio de Castro 

(1999): “Modelos de Identificação e Acumulação de Resultados”, in Catelli, Armando 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 18 / 18 - 
 

(coordenador): Controladoria – uma abordagem da Gestão Econômica GECON. Atlas, 

São Paulo, pags. 348-365. 

Santos, Theotonio (1987): “Revolução Científico Técnica e Acumulação do Capital” 

Vozes, Petrópolis.  

Santos, Theotonio (1994): “Economia Mundial – Integração Regional & Desenvolvimento 

Sustentável”. 2a. ed., Vozes, Petrópolis.  

Simosen, Mario Henrique (1994): “Ensaios analíticos”. 2ª ed. Ed. F.G.V., Rio de Janeiro. 

 


