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 11  --                                JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  EE  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
Em trabalho anterior, o primeiro co-autor analisou a problemática do 

custeamento das operações em uma empresa de radiodifusão (LLoonnddeerroo,,  DDaa  LLuuzz  &&  DDee  
RRoocccchhii,,  11999977), realizando uma comparação entre o Método das Seções Homogêneas, 
centrado no Mapa de Localização de Custos (BBoooonnss, RRoobbeerrttss  & RRoooozzeenn, 11999922) e o 
Custeamento Baseado em Atividades, desenvolvido segundo o enfoque francês, 
proposto por MMeevveelllleecc (11999955), que demonstrou a superioridade do último na avaliação 
dos objetivos de custeamento de uma  empresa de rádio comunicações, no caso os 
“Programas”. A vantagem do Custeamento Baseado em Atividades (ABC) se explicava 
por  permitir evidenciar os custos da complexidade, meta inatingível pelo Método das 
Seções Homogêneas. 

Entretanto, ao analisar uma segunda empresa de telecomunicações, os 
Autores concluíram que o Custeamento Baseado em Atividades (ABC) não é capaz de 
solucionar todos os problemas  de custeamento  que costumam ocorrer neste tipo de 
empreendimento. De modo especial e no que  se  refere às empresas  de 
telecomunicação, o Custeamento Baseado em Atividades (ABC) é falho em  indicar 
alternativas para  selecionar  os programas mais rentáveis, proporcionar os meios para 
alcançar a  redução integrada e permanente dos custos, melhorar a rentabilidade e a 
lucratividade. 

Este  trabalho é‚  de certa forma, uma continuação do citado trabalho 
anterior (LLoonnddeerroo,,  DDaa  LLuuzz  &&  DDee  RRoocccchhii,,  11999977). Com base nas observações colhidas em 
uma empresa comercial de televisão, os Autores propõem a substituição do enfoque do 
Custeamento Baseado em Atividades pelo método proposto por KKiinnggccootttt  (11999911). 

 
 22  --                                AALLGGUUMMAASS  VVAANNTTAAGGEENNSS    EE    LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS    DDOO    CCUUSSTTEEAAMMEENNTTOO  BBAASSEEAADDOO  EEMM  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  
É indiscutível que, quando conduzido sob o enfoque “francês” 

desenvolvido por MMeevveelllleecc (11999955), o Custeamento Baseado em Atividades (ABC) se 
adapta muito bem às necessidades gerenciais das empresas  prestadoras de serviços. 
Dentre as qualidades do método, se destaca a acurácia que pode ser obtida na 
imputação dos Custos Administrativos aos Portadores Finais. O Custeamento Baseado 
em Atividades detalha e analisa  os  custos  de administração e de comercialização em 
função das atividades  que  os ocasionou, enquanto nos métodos de custeamento mais 
tradicionais tais custos são imputados aos Portadores e Objetivos finais sob a forma de 
percentuais aos Custos de Conversão e/ou aos Custos Internos (KKllaauusseerr,,  11996600). 



Esta qualidade do Sistema de Custeamento Baseado em Atividades 
(ABC) ficou muita bem demonstrada no Boletim de Custos exemplificado no trabalho de 
LLoonnddeerroo,,  DDaa  LLuuzz  &&  DDee  RRoocccchhii  (999977), que reproduzimos  na ilustração 1. Nas empresas 
de prestação de serviços os custos administrativos podem alcançar valor superior aos 
 gastos  com a prestação dos serviços, o que justifica a necessidade de maior cuidado 
na imputação de tais custos. 

Entretanto, e apesar da maior acurácia na imputação, o Custeamento 
Baseado  em Atividades  não  explicita  as melhores alternativas que existem para a 
aplicação dos  fatores geradores de custos. Quando se trabalha com custos 
bloqueados elevados, encontrar a melhor forma de utilização dos recursos humanos e 
técnicos comprometidos com os rumos de ação que estão sendo seguidos é mais 
importante que a precisão que se possa aplicar na imputação dos custos por eles 
gerados. 

No  caso de uma estação transmissora de televisão, onde a quase 
totalidade  dos custos  se  origina  de  fatores de difícil eliminação, e onde uma redução 
de  custos mal  planejada  pode conduzir a uma contração mais que proporcional dos 
lucros, o estudo das oportunidades de utilização dos fatores geradores de custos se 
constituí em critério que não pode ser descuidado. 

O Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC) é o instrumento 
adequado para se lograr a identificação e o rastreamento de tais oportunidades 
alternativas para o emprego mais racional dos fatores de produção disponíveis. 

 
 33  --                                EESSTTRRUUTTUURRAA  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  DDEE  UUMM  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCUUSSTTEEAAMMEENNTTOO  BBAASSEEAADDOO  

EEMM  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
Ao sugerir uma Contabilidade Baseada em Oportunidades, KKiinnggccootttt  

(11999911) eximiu-se de propor uma técnica operativa. Entendemos que um Sistema de 
Custeamento Baseado em  Oportunidades  (OBC) pode ser  estruturado de forma 
semelhante ao adotado para o Custeamento Baseado em  Atividades  segundo o 
enfoque francês, proposto por MMeevveelllleecc (11999966). 

No enfoque francês, o Custeamento Baseado em Atividades (ABC) é 
desenvolvido sob a forma de um Sistema de Apuração e Análise de Custos (SAAC) 
pentafásico. A classificação se  justifica, pois neste enfoque encontramos as 
seguintes computações (ou fases de apropriação): 
 
1o)-   Por espécies de gastos (Análise  por  TTIIPPOOSS  DDEE  CCUUSSTTOOSS); 
2o)-   Pelo local de ocorrência dos custos (Análise por  CCEENNTTRROOSS  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE); 
3o)-  Distribuição dos custos incorridos pelos Centros de Responsabilidade entre as 

AATTIIVVIIDDAADDEESS; 
4o)-   Redistribuição dos custos das atividades entre os CCEENNTTRROOSS  DDEE  RREE--AAGGUUPPAAMMEENNTTOO 

(no Custeamento Baseado  em  Atividades)  ou entre as OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS 
existentes (no Custeamento Baseado em Oportunidades), por oposição ao 
consumo de atividades; e, 

5o)-  Imputação dos  custos  diretos extra-setoriais e dos custos originados  pelo 
consumo das diversas atividades aos OOBBJJEETTIIVVOOSS (ou PPOORRTTAADDOORREESS  FFIINNAAIISS), para 
compor o custo médio unitário. 

 
Com  respeito a estas tabulações e computações, e para o caso 

específico do Custeamento Baseado em Oportunidades, cabem os comentários que 
serão feitos a seguir. 
 
 



Ilustração 1 
 

Boletim de Custos nO Canal de transmissão Data do cálculo  
Sociedade Rádio Cultura Boca do Monte 381 / 94 Ampl. Modulada 19 – 10 - 1994 
Linha de programação Denominação do 

porgrama 
Patrocinador Agenciador Duração do contrato 

Esportiva Camp. nacional Sapatos Boldo Biazus Publicid. 01.09 a 30.09 
Horários de apresentação Pontuação IBOPE Base de cálculo Calculista 

Dias da semana Horário 
4as e sábados 20:30 até 22:15 

  
00,,8855  ((JJuunn..  9944))  

  
MMêêss  

  
DDáállvviiaa  BBeerrttiiooggaa  

Detalhamento dos custos 
 

Centros de Reagrupamento e atividades 
Indutor de custos 

utilizado 
Volume 
de IC 

Custo 
unitário do 

indutor 

Valor em R$ 
( D x E ) 

A B C D E F 
10.001 Serviços Gerais 

Acesso as instalações 
Segurança patrimonial 

 
Ingressos empresa  
Valor dos bens 

213
223

 
1,0045 
0,1000 

213,95
222,95

10.002 Gerência do Pessoal 
Organização & Métodos 
Assist. aos funcionários 

 
Relatórios técnicos 
Horas de trabalho 

12
33

 
2,9976 
1,2422 

35,97
40,99

10.003 Administração Materiais 
Gerência dos Materiais 
Distribuição de materiais 

 
Vlr. dos estoques 
Requis. materiais 

136
78

 
0,1000 
2,7626 

13,60
215,48

10.004 Transportes 
Transporte de pessoal 

 
Quilometragem 120

 
2,7979 225,74

20.012 Recursos Técnicos 
Montagem de programas 

 
Hora trabalho 11

 
110,3028 1.279,33

20.045 Emissão 
Monitoramento 
Transmissão sinais AM 

 
Hr. de transmissão 
Hr. de transmissão 

15
15

 
36,2847 

406,1812 
544,27

6.092,71
30.111 Administração interna 

Gerenciam. do pessoal 
Contabilizações 

 
Valor da folha 
Lanç.contábeis 

400
96

 
0,10000 
0,2749 

40,00
26,39

30.222 Administ. Mercadológica 
Captação de clientes 
Controle dos contratos 
Adm. dos patrocinadores 
Ger. crédito e cobrancas 

 
NO de contratos 
NO de retransmis. 
NO de entrevistas 
NO faturas emitidas 

1
15
12
1

 
317,5980 
10,3240 

119,6090 
14,3945 

317,60
154,86

1.435,30
14,39

Custo próprio 10.983,53
Custos especiais de venda e margem de lucro: 
Comissão da agenciadora ( 20 %) + Outros Custos Especiais de Venda (2,5 %) + Percentagem 
para formação do lucro (10 %)  =  32,5 %  do valor da fatura  5.288,36

 
Valor da fatura mensal 
 

16.271,89

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 33..11  --                              AA  AANNÁÁLLIISSEE  PPOORR  TTIIPPOOSS  DDEE  CCUUSSTTOOSS  

No Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC), os custos são 
subdivididos em 
 
A).-   CCUUSSTTOOSS  EEXXTTRRAA--SSEETTOORRIIAAIISS; 
         Custos diretos e evitáveis, que somente ocorrerão no caso de uma  determinada 

oportunidade vir a ser aproveitada; e, 
B).-   CCUUSSTTOOSS  SSEETTOORRIIZZAADDOOSS 
         Que  são os custos programados ou incorridos pelos Centros de  

Responsabilidade. Estão ligadas as estruturas organizacionais da Entidade ou ao 
planejamento de médio e longo prazo e, na maior parte dos casos, não 
apresentarão modificações significativas no curto prazo, pois são pouco afetados 
pela escolha das oportunidades logísticas. 

 
 33..22  --                                  AA  AANNÁÁLLIISSEE  PPOORR  CCEENNTTRROOSS  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  

Os Centros de Responsabilidade são lugares de custos delimitados pelo 
critério  da supervisão independente. Quando a Entidade opera um Sistema de Custos 
Padrão, esta computação determina os valores de custos orçados  e/ou autorizados 
que cada Supervisor poderá aplicar, para o perfeito funcionamento de seu 
Departamento ou Secção, no cumprimento dos planos e metas fixados. 

 
  33..33  --                                    AA  AANNÁÁLLIISSEE  PPOORR  AATTIIVVIIDDAADDEESS  OOUU  TTRRAANNSSAAÇÇÕÕEESS  

No Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC), a análise 
das atividades e/ou transações desenvolvidas pelos Centros de Responsabilidade 
constitui o primeiro passo para  imputação dos Custos Setoriais aos Portadores Finais. 
O custo  imputado a cada Centro de Responsabilidade é distribuído entre as diversas 
atividades desenvolvidas pelo setor, e para cada Atividade  se  elege um Indutor de 
Custos (IC) adequado. O custo total de cada atividade é dividida pelo volume do Indutor 
de Custos, para se determinar o custo médio unitário de cada Atividade. 

 
  33..44  --                                    AA  AANNÁÁLLIISSEE  PPOORR  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

O Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC) parte do pressuposto 
que os fatores produtivos  existentes, e cujo consumo ou aplicação explicam á 
composição da estrutura de custos  da Entidade, poderão  ser  utilizados sob diversas 
formas. Estas formas de aplicação dos fatores  de  custos constituem as 
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  ((BBoottttaarroo,,  11998833)). 

Por outra parte, o aproveitamento de uma Oportunidade irá requerer o 
consumo  de diversos  Custos  extra-setoriais e de Atividades, que poderão já estar 
sendo realizadas pelos  Centros de Responsabilidade, ou que deverão ser criadas. 
 
  33..55  --                                  AA  AANNÁÁLLIISSEE  PPEELLOOSS  PPOORRTTAADDOORREESS  FFIINNAAIISS    

Nesta fase, o custo total atribuído ou previsto para cada oportunidade 
selecionada é distribuído entre os diferentes produtos e/ou serviços que serão obtidos, 
quando tal alternativa for realizada. 

 
  44  --                                OO  PPRROOCCEESSSSOO  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  DDEE  TTEELLEE--DDIIFFUUSSÃÃOO  

Apresentada a sistemática do Custeamento  Baseado em Oportunidades 
(OBC), será conveniente analisarmos agora o processo operacional de uma estação 
transmissora de televisão. 



O processo de geração e transmissão dos produtos de uma estação 
transmissora de televisão (tele-difusora) pode ser esquematizado no modelo geral de 
comunicações proposto por SShhaannnnoonn  &&  WWeeaavveerr  (11996699), desde que sejam introduzidas 
pequenas modificações no esquema original, conforme se vê na ilustração 2. 

Damos a seguir uma explicação sucinta sobre os elementos do modelo: 
 
1).-   A fonte dos dados e informações transmitidas é o AANNUUNNCCIIAANNTTEE, que se utiliza da 

emissora  para  enviar suas  mensagens e faze-las chegar até os destinatários. 
As mensagens tanto  pode  ser de natureza comercial como de cunho pessoal; 

2).-   O TTRRAANNSSMMIISSSSOORR é um conjunto de dispositivos eletromecânicos e eletrônicos que 
recebem  os  diversos elementos componentes das mensagens dos AANNUUNNCCIIAANNTTEESS  
(imagens, cores, música, palavras, etc., e os transformam  em sinais adequados 
 para transmissão através de um  canal  de  radiofreqüência. Esta operação 
constitui a CCOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO das mensagens); 

3).- A freqüência de transmissão constitui o CCAANNAALL. Como em todo e qualquer sistema 
de comunicação, o CCAANNAALL é o meio empregado para transmitir as mensagens, 
desde o TTRRAANNSSMMIISSSSOORR até os RREECCEEPPTTOORREESS. 

 
Durante a transmissão ou nos terminais (TTRRAANNSSMMIISSSSOORR  e RREECCEEPPTTOORREESS), 

os sinais são destruídos ou perturbados por DDIISSTTOORRÇÇÕÕEESS. A ilustração 2 apresenta duas 
fontes de DDIISSTTOORRÇÇÕÕEESS (ou de RRUUÍÍDDOOSS) atuando sobre o CCAANNAALL, o TTRRAANNSSMMIISSSSOORR e os 
RREECCEEPPTTOORREESS, distorcendo os sinais. 
 
4).-   Os RREECCEEPPTTOORREESS  são aparelhos eletrônicos, capazes de executar operação inversa 

daquela realizada pelo TTRRAANNSSMMIISSSSOORR. Eles convertem os sinais  de 
radiofreqüência em imagens e sons audíveis. Esta  operação constitui a 
DDEECCOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO das mensagens; 

5).-   Os OOUUVVIINNTTEESS são os destinatários das mensagens transmitidas pela emissora de 
teledifusão. Eles  podem interromper a qualquer momento a comunicação, 
desligando o RREECCEEPPTTOORR. 

 
De vital importância no modelo que estamos discutindo é o conceito de 

DDIISSTTOORRÇÇÃÃOO  (ou ruído). Na Teoria Geral da Informação se conceitua “distorção” (ou 
ruído) como distúrbios  que  não constituem  qualquer  parte  das  mensagens 
originadas em uma determinada fonte. Devemos reconhecer e distinguir: 
 
a).-    As DDIISSTTOORRÇÇÕÕEESS  MMEECCÂÂNNIICCAASS que consistem na  destruição  e/ou perda de sinais ou 

símbolos; e, 
b).-   As  DDIISSTTOORRÇÇÕÕEESS  SSEEMMÂÂNNTTIICCAASS, que são fatores perturbadores não dos sinais, mas 

do  significado da  informação a ser transmitida pelos sinais. 
 

Em  nossa  opinião, no caso  que estamos estudando, a mais  grave 
forma de “distorção semântica” é o insucesso da decodificação. Quando o ouvinte não 
entende ou se desagrada  do conteúdo das mensagens, ele desliga o receptor ou 
passa a sintonizar um outro transmissor, interrompendo o processo de comunicação. 

As  emissoras de rádio e televisão tanto podem ser constituídas sob a 
 forma  de empresa  com fins lucrativos como de instituições com fins ideais. Em 
qualquer caso, dentre seus  objetivos deve  estar o constante e permanente 
aperfeiçoamento de seus serviços. Para  atingir  esta  meta,  será necessário  verificar 
continuamente a opinião dos ouvintes,  e através de um processo  de retroalimentação,  
 



 
Ilustração 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
avaliar os desempenhos alcançados e propor as ações corretivas que se fizerem 
necessárias para melhora, desde o ponto de vista dos ouvintes, a qualidade das 
mensagens transmitidas. 

Estas peculiaridades de operação de uma emissora de teledifusão 
justificam as modificações que foram introduzidas no modelo de SShhaannnnoonn  &&  WWeeaavveerr  
(11996699), e que são comentadas a seguir: 
 
6).-   Os AANNUUNNCCIIAANNTTEESS não operam diretamente o TTRRAANNSSMMIISSSSOOr.   Eles delegam está 

atribuição ao OOPPEERRAADDOORR, que é o proprietário e/ou administrador da estação 
transmissora; 

7).-  Quando a mensagem chega ao RREECCEEPPTTOORR com elevado grau de DDIISSTTOORRÇÇÃÃOO  
SSEEMMÂÂNNTTIICCAA, se apresentando  confusa,  ininteligível  ou  desagradável, o OOUUVVIINNTTEE 
desliga ou dessintoniza seu RREECCEEPPTTOORR. Cumpre  então  que o OOPPEERRAADDOORR  
disponha de meios para detectar esses problemas; 

8).-   O OOPPEERRAADDOOr dispõe de dois instrumentos para avaliar a qualidade de seus sinais: 

Operador Ouvintes 
  T

ra
ns

m
iss

or
 

    
 R

ec
ep

to
r avaliação   da    

receptividade   
 
Monitoramento 

       Anunciante Distorção mecânica Distorção semântica 



a).- O monitoramento dos sinais transmitidos, em um receptor semelhante ao 
utilizado pelos OOUUVVIINNTTEESS, para detectar as distorções mecânicas; e, 

b).- A   avaliação da  receptividade  alcançada  junto aos  OOUUVVIINNTTEESS  pelas 
transmissões. Esta avaliação do grau de distorção semântica é realizada com 
o auxílio de pesquisas de opinião. 

 
A avaliação e análise dos dados coletados na operação anterior 

permitem realizar o processo de retroalimentação, através do qual se determinam quais 
os procedimentos gerenciais necessários para um melhor desempenho do sistema. 

 
  55  --                                AA    EESSTTRRUUTTUURRAA    DDOOSS  CCUUSSTTOOSS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  DDEE  UUMMAA  EEMMPPRREESSAA  DDEE  TTEELLEE--

DDIIFFUUSSÃÃOO  
Conforme  seria  de  se  esperar, as  singularidades  do processo 

operacional condiciona  a  estrutura  dos custos das empresas de telecomunicações. 
Diferentemente  do  que  ocorre  nas indústrias transformadoras, a preocupação deve 
ser com o melhor aproveitamento dos fatores geradores de custos, e não com a 
minimização dos custos. 

Custo é um recurso sacrificado ou desperdiçado na obtenção de um 
específico objetivo. O custo é usualmente mensurado como o valor monetário que deve 
ser pago para adquirir bens e serviços (HHoorrnnggrreenn,,  FFoosstteerr  &&  DDaattaarr, 2001).  

Freqüentemente confunde-se o custo (consumo físico) com sua 
expressão monetária. A Contabilidade de Custos deve evidenciar e relevar o consumo 
de recursos econômicos (fatores geradores de custos), que permanecem estocados até 
o momento de sua aplicação ou utilização nos processos de administração, produção e 
comercialização. Qualquer plano de melhoria, redução ou otimização dos custos passa 
necessariamente pela eliminação daqueles fatores geradores de custos que, por seu 
volume, falta de utilidade prática ou efeito sobre os produtos e serviços exsumidos, 
agem desfavoravelmente sobre a formação dos resultados e retornos. Entretanto, a 
eliminação desses fatores que se tornaram ou irão se tornar desnecessários quase 
sempre é impossível em curto prazo, e, na maior parte dos casos, também se torna 
difícil de fazer em médio prazo. 

Em uma empresa de tele-difusão, um programa de redução de custos 
não é tarefa fácil e deve ser conduzida com extremos cuidados e bom senso (SSppiicceerr,,  
PPoowweellll  &&  EEmmmmaannuueell, 11999966). Existem quase sempre grandes dificuldades de se 
eliminarem os fatores geradores de custos que se tornaram desnecessários, pelos 
seguintes motivos: 
 
1O).-  A receita operacional, necessária para cobrir custos e gerar lucros, não decorre 

diretamente da produção e venda do serviço prestado aos ouvintes (os 
programas), mas das mensagens dos anunciantes (propaganda) neles inseridas; 

2O).- O valor que o anunciante está disposto a pagar não tem relação direta com o 
custo do programa que veiculará sua mensagem, mas com o número de ouvintes 
que sintonizarão o programa; 

3O).- A sintonia do programa pelos ouvintes, e conseqüentemente a percepção das 
mensagens dos anunciantes depende diretamente da qualidade da programação, 
e esta, por sua vez, depende da qualidade dos sinais transmitidos/recebidos; 

4O).-  A qualidade dos sinais será tanto maior quanto menor for o nível de distorção das 
mensagens;  

5O).- Se ocorrer redução no nível de audiência, com a conseqüente diminuição das 
receitas operacionais, retornar ao patamar anterior será um processo lento, caro e 
demorado. Muitas vezes, sequer será possível retornar; e, 



 
6O).- A geração e transmissão de um sinal com baixa distorção exigem instalações 

adequadas, equipamentos sofisticados e pessoal técnico habilitado. Os 
profissionais que atuam na linha de produção devem contar, entre suas 
habilidades, talento e carisma; e, 

7o).-  No quadro funcional, alguns talentos carismáticos, profissionais cuja popularidade 
garante a audiência aos programas, percebem altas remunerações. A 
manutenção destes talentos, embora muito cara, é necessária pois eles garantem 
a audiência1. Além disso, se forem dispensados logo serão cooptados por algum 
concorrente, e isto significará perda da audiência.   

 
Nas empresas tele-difusoras, o aumento da lucratividade requer, na 

maior parte dos casos, bem mais que de uma redução coordenada, integrada e 
permanente dos custos, um melhor aproveitamento dos fatores geradores dos custos. 
Substituir os fatores geradores que ficaram ociosos por outros, mais adequados a um 
novo rumo de ação, é processo demorado e oneroso. A eliminação antecipada dos 
fatores geradores que se tornaram supérfluos, por afetar diretamente a qualidade dos 
sinais transmitidos e, por conseqüência, reduzir os níveis de audiência, conduzirá 
quase sempre a relações custo/benefício desfavoráveis. 

Outrossim, somente em casos excepcionais se poderá aumentar o Nível 
de Atividade (NdA) de uma empresa tele-difusora. O canal é uma concessão 
governamental, e, em qualquer caso, as transmissões não poderão ultrapassar vinte e 
quatro horas diárias2. Além disso, existe a exigência de um número mínimo de horas de 
transmissão, uma porcentagem do tempo deve ser utilizado para a veiculação de 
programas noticiosos. 

Igualmente, as empresas tele-difusoras também devem cumprir regras 
quanto à qualidade do conteúdo de seus programas, sob pena de perderem a 
concessão. Existem casos de empresas que, na ânsia de conseguir maior número de 
espectadores/ouvintes, e das verbas publicitárias correspondentes, terminaram por 
obter o efeito inverso; perderam os anúncios de produtos dirigidos para as classes de 
maior poder aquisitivo, e enfrentaram a pressão de campanhas contra o baixo nível dos 
programas3. 

Em síntese; o objetivo básico de uma empresa comercial de tele-difusão 
é operar com lucratividade, gerando e transmitindo sinais de qualidade e com baixos 
níveis de distorção, e as ações gerenciais conduzindo à manutenção e crescimento dos 
níveis de audiência; a composição dos fatores geradores de custos que são aplicados 
na consecução destes objetivos faz com que, nessas empresas, o problema central na 
apuração e análise dos custos seja encontrar a melhor forma de utilizar os recursos 
disponíveis, a redução dos custos constituindo um objetivo secundário no curto e/ou 
médio prazo. Dito de outra forma, a solução está em encontrar e optar pela melhor 
alternativa de emprego, e não pela eliminação dos fatores geradores de custos que se 
tornaram dispensáveis, mas que são de difícil eliminação. 

A acurácia e detalhamento oferecidos pela Custeamento Baseado em 
Atividades (ABC) deverão ser substituída pela objetividade do Custeamento Baseado 
em Oportunidades (OBC). 
 
  66  --                                      EEXXEEMMPPLLOO  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  

Os Autores tiveram sua atenção despertada para as possibilidades de 
aplicação do Custeamento Baseado em Oportunidades nas Empresas de Teledifusão, 
ao analisar uma emissora independente e de penetração local. Descreveremos a seguir 
o caso, tomando a liberdade de atribuir denominação fictícia para a referida empresa. 



 
  66..11  --                              AA  EEMMPPRREESSAA  

A TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. é uma empresa independente, sem vinculação com 
redes regionais, e opera um canal baixo de VHF4. Quando de sua criação, em 1965, o 
conglomerado jornalístico ao qual ela foi incorporada, possuía dois jornais e três radio-
difusoras. 

A TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA.. começou a operar comercialmente somente em 
1980, quando o conglomerado jornalístico já começava a enfrentar os graves 
problemas financeiros que levariam a seu fechamento em 1987. As empresas 
permaneceram inativas até 1992, quando foram compradas por um grupo empresarial 
agro-pastoril e industrial, sem experiência anterior nos mercados jornalísticos e das 
telecomunicações. Fato digno de nota, os novos proprietários e administradores não 
dispensam igual atenção às empresas que passaram a gerenciar, e sob este aspecto a 
TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA., é a mais descuidada. 

Parte deste procedimento parece ter sido motivado pelo fato da aquisição 
dos equipamentos e a estruturação da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. serem apontados como os 
principais motivos da crise financeira que ocasionaria a falência do grupo e posterior 
mudança na estrutura do poder, vinte anos depois. Com a reativação da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  
LLTTDDAA., seus principais problemas logo se tornaram evidentes para os novos gestores: 
 
a).-    Baixa qualidade visual dos sinais, típico dos canais baixos; 
b).-    Equipamento obsoleto; 
c).-    Desestímulo das equipes técnica e administrativa, conseqüência do longo período 

de inatividade. 
 
Havia muito pouco a fazer com relação aos dois primeiros itens, cujas 

causas e efeitos estavam altamente correlacionadas. Quando gerado em equipamento 
moderno e bem ajustado, a qualidade visual do sinal transmitido por um “canal baixo” 
sequer chega a ser notada, e não chegaria a prejudicar o nível de audiência. Mas os 
equipamentos que estavam sendo reativados contavam mais de vinte anos e sua 
manutenção era cara, muitos componentes já tinham ultrapassado o tempo de 
utilização previsto e começava a se tornar difícil encontrar peças para reposição. A 
solução ideal seria a substituição imediata, mas isso demandaria grandes desembolsos 
financeiros, que os novos proprietários não dispunham. 

O terceiro problema poderia ser abordado, e sua resolução, embora 
difícil, poderia ser tentada, por não envolver grandes desembolsos financeiros e/ou 
novos custos. 
 
  66..22  --                              AANNÁÁLLIISSEE  DDAA  EESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  CCUUSSTTOOSS  EEXXIISSTTEENNTTEE  NNAA  EEMMPPRREESSAA  

Uma análise preliminar demonstrou que, considerando-se as receitas 
operacionais obtidas, os custos da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. eram excessivamente altos. 
Entretanto, todas as alternativas existentes para sua redução esbarravam no fato que a 
eliminação dos fatores geradores ociosos e/ou desnecessário traria uma redução mais 
que proporcional  no faturamento. 

A Demonstração de Resultados apresentada na ilustração 3, embora 
simplificada apresenta uma Demonstração de Resultados do Exercício simplificada, 
com os valores típicos que eram apurados na fase inicial da análise. Referidos valores 
serão comentados a seguir. 

 
  
 



Ilustração 3 
 

Composição das receitas e dos  custos TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. 
Demonstração do Resultado do Exercício  Total Extra-setoriais setorizados Evitáveis 
Receitas 
Operacionais (faturamento) 7.796.850,00

 

Custos Variáveis de Comercialização 
135 – Comissões aos agenciadores  
152 – Imposto sobre Serviços   

1.559.370,00
701.716,50

 

Vendas  líquidas 5.535.763,50  
Custo de Prestação dos Serviços  
203 – Depreciações 
226 – Material cenográfico 
229 – Materiais Comuns 
231 – Salários Diretos de Produção  
232 – Ordenados e Salários Auxiliares  
240 – Encargos Previdenciários. 
266 – Energia Elétrica 
267 – Luz, água e telefones 
268 – Manutenção, Conservação e Reparos 
269 – Prêmios de Seguros 
270 – Serviços Prestados por Terceiros 
299 – Pequenos Custos  

38.980,00
19.849,00
2.682,00

1.070.100,00
234.600,00
978.525,00
25.401,60
3.519,40

92.485,80
5.940,00

18.000,00
2.784,00

2.492.866,80

0,00
19.849,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00
0,00

 
38.980,00 

0,00 
2.682,00 

1.070.100,00 
234.600,00 
978.525,00 
25.401,60 
3.519,40 

92.485,80 
5.940,00 

0,00 
2.784,00 

 

0,00
19.849,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00

Custo da Administração Geral  
303 – Depreciações 
327 – Papelaria e Material de Expediente  
329 – Materiais Comuns 
332 – Ordenados e Salários Auxiliares  
334 – Honorários da Diretoria 
340 – Encargos Previdenciários 
359 – Impostos e Taxas Diversos 
366 – Energia Elétrica 
367 – Luz, água e telefones 
369 – Prêmios de Seguros 
370 – Serviços Prestados por Terceiros 
399 – Pequenos Custos  

1.436,00
7.266,60
1.637,80

465.672,00
175.000,00
480.504,00

5.240,00
18.982,80
5.670,50

924,80
7.500,00
2.240,00

1.172.073,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
1.436,00 
7.266,60 
1.637,80 

465.672,00 
175.000,00 
480.504,00 

5.240,00 
18.982,80 
5.670,50 

924,80 
7.500,00 
2.240,00 

 

450,00
0,00
0,00

67.360,00
0,00

50.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.500,00
0,00

Custo da Administração Comercial  
403 – Depreciações 
427 – Papelaria e Material de Expediente  
429 – Materiais Comuns 
432 – Ordenados e Salários Auxiliares  
440 – Encargos Previdenciários. 
461 – Anúncios, Propaganda e Publicidade 
462 – Condução, Estadas e Hospedagens 
463 – Créditos Incobráveis 
464 – Despesas Bancárias e Financeiras 
465 – Despesas Legais e de Cartório 
467 – Luz, água e telefones 
469 – Prêmios de Seguros 
499 – Pequenos Custos  

2.100,00
7.980,00

916,00
845.518,00
634.138,50
298.130,50
23.450,00

758,00
34.780,00
1.980,00

10.805,90
576,00

1.497,20
1.862.630,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

 
2.100,00 
7.980,00 

916,00 
845.518,00 
634.138,50 
298.130,50 
23.450,00 

758,00 
34.780,00 
1.980,00 

10.805,90 
576,00 

1.497,20 
 

0,00
0,00
0,00

15.927,00
11.945,25

0,00
12.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Custo total 5.527.570,80  185.551,25
Resultado operacional do exercício 8.192,70  

 



Quando se pretende implantar um Sistema de Custeamento Baseado em 
Atividades (ABC), e mais especialmente um Sistema de Custeamento Baseado em 
Oportunidades (OBC), interessa conhecer os custos extra-setoriais, isto é, aqueles 
custos que podem ser imputados diretamente a um Portador ou Objetivo final, sem 
necessidade de imputação prévia a alguma atividade ou oportunidade. Tais custos são 
também, em sua quase totalidade, diretos e evitáveis. 

Observe-se que a classificação de um item de custos como evitável tem 
sempre um alto grau de subjetividade, e deve considerar aspectos tais como o período 
de tempo abrangido pela análise, as outras opções existentes para a utilização dos 
fatores e, sobretudo e de forma especial, a finalidade da análise. 

No caso da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA., tomou-se um horizonte de planejamento 
de dois anos e constatou-se que os únicos itens e valores de custos que poderiam ser 
eliminados, sem correr o risco de reduzir a qualidade dos sinais gerados e transmitidos, 
seriam os indicados na última coluna da ilustração 3. A redução de R$ 185.551,25, 
representa apenas 3,36% do montante dos custos totais, e está longe de ser 
satisfatória. 

Diante de situações semelhantes à que foi apresentada, cabe perguntar 
qual o interesse de detalhar os custos e aplicar maior acurácia na imputação dos custos 
setoriais. Pois se a lucratividade é insatisfatória, mas não se pode incrementar as 
vendas e nem eliminar os fatores que geram os custos, qualquer análise baseada nas 
atividades carece de utilização prática. 

A solução será encontrar outras aplicações para os fatores econômicos 
existentes, utilizando o Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC). 
 
  66..33  ––                          OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO        DDOO        SSIISSTTEEMMAA      DDEE    CCUUSSTTEEAAMMEENNTTOO      BBAASSEEAADDOO      EEMM  

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  
Na implantação de um Sistema de Custeamento Baseado em 

Oportunidades (OBC), a fase mais crítica é a escolha das oportunidades que deverão 
ser aproveitadas. Recomenda-se avaliar um mínimo de cinco (DDee  RRoocccchhii, 11999955): 
 
a).-   Duas OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  LLOOGGÍÍSSTTIICCAASS, isto é, dois rumos de ação para o curto prazo, 

que possam ser seguidos utilizando-se somente os fatores geradores de custos já 
disponíveis; 

b).-   Duas OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  TTÁÁTTIICCAASS, consumindo os fatores existentes e que, quando 
da reposição, facilitem a substituição dos fatores estocados por outros mais 
adequados e rentáveis; e, 

c).-  Uma OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEE  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA, planejada para o longo prazo, e com a 
eliminação de todos os fatores inadequados ou carentes de utilização. 

 
Uma das oportunidades logísticas corresponde ao prosseguimento no 

rumo de ação que vem sendo seguido, e a outra a uma melhor adequação dos fatores 
já existentes5. Esta segunda oportunidade logística, no caso da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA., 
estaria representada pela atual situação, detalhada na ilustração 3, depois de se 
proceder a eliminação dos custos evitáveis, considerados desnecessários. 

As oportunidades táticas indicam as alternativas existentes para conduzir 
a empresa até seus objetivos estratégicos. Como tais objetivos estratégicos somente 
podem ser alcançados em longo prazo, as oportunidades táticas devem ser entendidas 
como caminhos existentes para se alcançar a meta colimada no planejamento 
estratégico da organização. 

Embora se pesquise inicialmente um mínimo de cinco oportunidades, 
apenas uma oportunidade logística (planejamento para o curto prazo), uma 



oportunidade tática (planejamento para o médio prazo) e uma oportunidade estratégica 
(planejamento dos objetivos estratégicos da empresa para o longo prazo) serão 
selecionadas. A oportunidade logística indica o ponto de partida, e a oportunidade 
estratégica onde se pretende chegar – ou até onde será possível chegar. Pretender 
percorrer simultaneamente vários caminhos, para chegar simultaneamente a vários 
lugares (diferentes objetivos estratégicos) é um evidente absurdo. 

     Conseqüentemente, a proposta do Custeamento Baseado em 
Oportunidades (OBC) poderá ser esquematizada da seguinte forma  

  
 

PPOONNTTOO  DDEE  PPAARRTTIIDDAA  CCAAMMIINNHHOO  AA  PPEERRCCOORRRREERR  MMEETTAA  CCOOLLIIMMAADDAA  
OOppoorrttuunniiddaaddee  llooggííssttiiccaa  OOppoorrttuunniiddaaddee  ttááttiiccaa  OOppoorrttuunniiddaaddee  eessttrraattééggiiccaa  

  
EEnnccoonnttrraarr  aa  mmeellhhoorr  ffoorrmmaa  
ddee  uuttiilliizzaaççããoo  ddooss  ffaattoorreess  
ggeerraaddoorreess  ddee  ccuussttooss  
eexxiisstteenntteess  

  
AAddeeqquuaarr  pprrooggrreessssiivvaammeennttee  
ooss  ffaattoorreess  ggeerraaddoorreess  ddee  
ccuussttooss  ààss  mmeettaass  ddoo  
ppllaanneejjaammeennttoo  eessttrraattééggiiccoo  

  
OOttiimmiizzaarr  aa  eessttrruuttuurraa  ee  
ttaammaannhhoo  ddooss  ffaattoorreess  
ggeerraaddoorreess  ddee  ccuussttooss  ee  aass  
ffoorrmmaass  ddee  ssuuaa  uuttiilliizzaaççããoo  

 
 

No plano operacional, as propostas selecionadas são apresentadas em 
demonstrativos semelhantes ao apresentado na ilustração 4. 
  
  77  --                                  NNOOTTAASS  FFIINNAAIISS  EE  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

Uma Administração eficiente deve estar atenta para oportunidades. Isto 
requer que ela se mantenha continuamente alerta para seus mercados e com as 
oportunidades existentes dentro da tecnologia utilizada pela empresa.  Isto exige que 
se esteja atento para qualquer oportunidade de redução dos custos, diretos 
ou indiretos. Isto significa ficar aberto para as mudanças necessárias e para os novos 
caminhos solicitados pelas decisões. Em lugar do comportamento de um olhar para 
traz, os gerentes necessitam de uma visão voltada para a frente (KKiinnggccootttt, 11999911). 

O gerenciamento racional do processo produtivo de uma empresa de 
tele-difusão pode ser definido como o melhor aproveitamento do tempo de transmissão, 
otimizando a aplicação dos recursos humanos e técnicos disponíveis. O Custeamento 
Baseado em Oportunidades (OBC) pode indicar os caminhos existentes para se 
alcançar tal meta. 

Aspecto fundamental que deve ser levado em conta na análise dos 
custos de uma empresa de tele-difusão é o da eliminabilidade (SScchhiilllliinnggllaaww,,  11996622). 
Nessas empresas, a maior parte dos custos é causada pelo consumo ou aplicação de 
fatores econômicos de difícil eliminação em curto/médio prazo e, conseqüentemente, a 
redução integrada e permanente dos custos, ou uma modificação relevante na estrutura 
dos custos totais, sem alterar negativamente as receitas operacionais, demanda 
períodos de tempo relativamente longos.  

Inexistindo a possibilidade de modificar racional e positivamente os 
custos, a acurácia oferecida pelo Custeamento Baseado em Atividades (ABC) deixa de 
ter significado, e a utilização do Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC) ganha 
relevância. 

Entretanto, e embora ambos os sistemas tenham muito em comum, e até  
compartilhem as mesmas fases iniciais, a implantação de um Sistema de Custeamento 
Baseado em Oportunidades (OBC) costuma encontrar resistências que não ocorrem 
com o Custeamento Baseado em Atividades (ABC). 

 



Ilustração 4 
 

Oportunidade 
Logística 

Oportunidade tática Oportunidade 
estratégica 

  
  
  
  
TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. 
Oportunidades a explorar no próximo qüinqüênio  

 
Otimizar emprego 
dos recursos 
existentes 

 
Substituir o 
transmissor e 
vender espaços 
para terceiros 

 
Reformar todas 
as instalações, e 
passar a operar 
em redes e com 
transmissão a 
cabo 

Receitas operacionais 
Venda de espaços publicitários 
Venda de serviços 

7.796.850,00
 

7.796.850,00 
735.000,00 

8.531.850,00 

9.750.000,00
750.000,00

10.500.000,00
Custos Variáveis de Comercialização 
135 – Comissões aos agenciadores  
152 – Imposto sobre Serviços 

1.559.370,00
701.716,50

2.261.086,50

 
1.559.370,00 

767.866,50 
2.327.236,50 

1.950.000,00
945.000,00

2.895.000,00
Custo de Prestação dos Serviços  
Depreciações,  Material cenográfico, Materiais Comuns, 
Salários Diretos de Produção, Ordenados e Salários 
Auxiliares,Encargos Previdenciários, Energia Elétrica, 
Luz, água e telefones, Manutenção, Conservação e 
Reparos, Prêmios de Seguros, Serviços Prestados por 
Terceiros, Pequenos Custos  2.473.017,80

 
 
 
 
 
 

2.653.017,80 3.101.750,00
Custo da Administração Geral  
Depreciações, Papelaria e Material de Expediente, 
Materiais Comuns, Ordenados e Salários Auxiliares, 
Honorários da Diretoria, Encargos Previdenciários, 
Impostos e Taxas Diversos, Energia Elétrica, Luz, água e 
telefones, Prêmios de Seguros, Serviços Prestados por 
Terceiros, Pequenos Custos  1.006.371,64

 
 
 
 
 
 

1.035.284,70 1.115.250,00
Custo da Administração Comercial  
Depreciações, Papelaria e Material de Expediente, 
Materiais Comuns, Ordenados e Salários Auxiliares, 
Encargos Previdenciários, Anúncios, Propaganda e 
Publicidade, Condução, Estadas e Hospedagens, 
Créditos Incobráveis, Despesas Bancárias e Financeiras,  
Despesas Legais e de Cartório, Luz, água e telefones, 
Prêmios de Seguros, Pequenos Custos  1.862.630,10

 
 
 
 
 
 
 

1.785.180,00 1.975.000,00
Custo total 7.603.106,04 7.800.719,00 9.087.000,00
Resultado operacional do exercício 193.743,95 731.131,00 1.413.000,00

 
 
 
A resistência ao Custeamento Baseado em Oportunidades (OBC) 

costuma ser mais forte naquelas empresas que estão enfrentando crises 
organizacionais, ou que as enfrentaram recentemente. Ou seja; justamente naquelas 
empresas que poderão obter maiores benefícios com a utilização da referida técnica. 

A explicação para este paradoxo está na própria natureza humana. Se o 
Custeamento Baseado em Oportunidades indicar oportunidades que não foram 
exploradas, isto significa que houve falhas no comportamento gerencial. E ninguém 
gosta de reconhecer ou confessar seus próprios erros. 



Os erros de gerenciamento da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. haviam começado 
quando de sua criação. Para os administradores do conglomerado jornalístico que a  
criaram em 1965, uma tele-difusora parecia o complemento natural para seus jornais e 
radio-emissoras. Eles somente se deram conta das singularidades do mercado 
televisivo e das diferenças entre televisão, rádio e imprensa escrita quando já tinham 
desembolsado grandes valores e montado uma empresa, que ainda iria exigir muito 
mais para entrar em funcionamento. 

Os novos proprietários não souberam corrigir a situação. Possuíam 
agora um jornal de grande circulação e respeitabilidade, e poderiam utiliza-lo para 
divulgar e alavancar a tele-difusora coligada, mas não o fizeram. A TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA. 
ocupava parte de sua programação com a exibição de filmes antigos (muitos bons, 
diga-se de passagem), mas o jornal pertencente ao grupo empresarial não divulgava a 
programação ...  

  Outro grande problema, que ficou evidenciado pelo Custeamento 
Baseado em Oportunidades, foi o mau gerenciamento dos recursos humanos. Quando 
ocorre a fusão ou incorporação de uma empresa, sempre surgem conflitos entre os 
novos gestores e os funcionários inseridos na antiga estrutura. Restam então duas 
alternativas; dispensar os desajustados com a nova situação e eliminar o foco do 
problema, ou procurar entende-los, conquista-los e inseri-los de forma produtiva na 
nova estrutura. 

Na mudança de comando, os novos proprietários não souberam gerir 
racionalmente o quadro funcional da TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA.. Não podiam prescindir do 
quadro funcional altamente especializado (o concessionário de um canal de televisão 
está obrigado a transmitir, sob pena de perder a concessão), mas não corrigiram os 
procedimentos inadequados que caracterizava a gestão anterior; o resultado foi uma 
série de ações trabalhistas perdidas, e que se traduziram em elevadas despesas. 

Desnecessário observar que a TTVV  TTAAQQUUAARRYY  LLTTDDAA., tomada como 
exemplo, deve ser considerada um caso extremo, pois seus problemas se originaram 
em uma série de erros de planejamento e a uma sucessões de gestores 
despreparados. Qualquer empresa, por mais bem organizada que seja, deve procurar 
oportunidades não aproveitadas, equaciona-las, e utilizar as possíveis soluções em seu 
planejamento estratégico. 

Outrossim, a aplicação do Custeamento Baseado em Oportunidades 
(OBC) não se restringe ao tipo de empresa utilizada para exemplo, e nem é de 
aplicação exclusiva para empreendimentos com elevados custos bloqueados. Ele 
poderá ser aplicado em qualquer empresa com objetivo de lucro, como em instituições 
de fins ideais e na Contabilidade Governamental. 

 
 

NNOOTTAASS  
  
 1 –   No jargão técnico, são chamados de “ancora” (anchor man). 
 2 –   No caso brasileiro, a exploração comercial de canais de radio e tele difusão foram 

regulamentados pelo Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117,- de 27 
de agosto de 1962). Referido diploma legal estatui, em seu artigo 38O e 
parágrafos; “d”, que: “os serviços de informação, divertimento, propaganda e 
publicidade das empresas de radiodifusão estão subordinados às finalidades 
educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses 
do País;”; “e” que “as emissoras de radiodifusão, excluídas as de televisão, são 
obrigadas a retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos 



Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de 
noticiário preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;”; “f” que “as 
empresas, não só através da seleção de seu pessoal, mas também das normas 
de trabalho observadas nas estações emissoras, devem criar as condições mais 
eficazes para que se evite a prática de qualquer das infrações previstas na 
presente lei;”; “g” que “a mesma pessoa não poderá participar da direção de mais 
de uma”. concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de 
radiodifusão, na mesma localidade;, e “h”, que “as emissoras de radiodifusão, 
inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um 
mínimo de 5% (cinco por cento) de seu tempo para transmissão de serviço 
noticioso”. O artigo 124 determina que “o tempo destinado na programação das 
estações de radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25% 
(vinte e cinco por cento) do total”.   

  3 –  A Campanha "Quem financia a Baixaria é Contra a Cidadania" foi criada pela 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal no Brasil em 2002. 
Periodicamente, é divulgado um ranking dos piores programas, incitando as 
empresas patrocinadoras a não relacionarem seus produtos com a programação 
que incita a violência, vulgaridade ou humilhação de seres humanos. 

 4 – São reservados dez canais na faixa de VHF (Very High Frequency) para a 
transmissão de sinais de televisão. Os canais 2, 3, 4 e 5 constituem os canais 
“baixos”, enquanto os canais 7, 8, 9, 10, 11 e 12 são conhecidos como os canais 
“altos”. 

 5 –  Em um caso real, uma oportunidade logística que não deve ser ignorado é a 
opção por encerrar definitivamente as atividades e vender a empresa.  
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