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gerencial. São Paulo: EAESPIFGV, 1996. 114 p. (Dissertação de

Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV,

Área de Concentração: Contabilidade, Finanças e Controle).

Resumo: Trata da área de controladoria, comparando duas diferentes

teorias, Activity-Based Costing (ABC) e Teoria das Restrições (TOC),

e suas medidas de desempenho. Analisa a proposta das duas teorias

para a contabilidade gerencial (interna) sem abordar a contabilidade

para fins externos. O estudo é concentrado nos aspectos gerenciais, na

base teórica e na forma como as duas teorias dirigem as ações e

reações dos administradores e, conseqüentemente, como moldam as

estratégias das empresas. A Teoria das Restrições é explicada em

maior detalhe já que sua metodologia não é tão difundida quanto a do

ABC.

Palavras-Chaves: Custeio-Baseado em Atividade - Teoria das

Restrições - Paradigmas - Recurso com Restrição de Capacidade -

Atividade - Ganho - Direcionadores de Custos - Ótimos Locais -

Ótimo Global - etc.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Panorama Geral

A última década nos mostrou que o nosso meio-ambiente está cada vez mais

dinâmico. Esse dinamismo tem reflexos na nossa vida particular, com produtos e

serviços inovadores aparecendo a cada momento.

Esse dinamismo do meio-ambiente tem grande impacto no meio empresarial. As

empresas se vêem obrigadas a se adaptar aos novos tempos ou ficam fadadas ao

fracasso. À medida em que se tem um ambiente mais dinâmico as empresas não

podem parar, a inovação fica sendo um pré-requisito à sobrevivência.

Como prova disso, nós vemos gigantes "blue chips", como uma IBM, se deparando

com sérias dificuldades. Muitas empresas que eram consideradas intocáveis estão.se __

vendo em apuros, pois ficaram para trás. Muitas acreditaram que o que as Ievou a

ter sucesso era o suficiente para mantê-las com sucesso.

Hoje, e cada vez mais, não basta uma única mudança, não adianta muito mudar de

um patamar de competitividade para outro e depois estagnar, como muitos fazem;

isso só adia o problema. Esse ponto é muito reforçado pelos movimentos de

qualidade, é o que eles chamam de "melhoramento contínuo". A organização

precisa estar preparada para esse novo desafio, que antes de mais nada é uma

mudança de filosofia. Cada vez mais o sucesso pode durar pouco, a vantagem

conseguida pode ser dissipada em muito pouco tempo. A organização, bem como as

pessoas, tem que aprender a lidar com essa 'nova mudança'.
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o problema reside nessa 'nova mudança'.

"Nós vivemos num mundo que está se tomando cada vez mais complexo.

Infelizmente, nossos processos de raciocínio raramente acompanham essa

compexidade. Nós acabamos por nos persuadir que tudo é mais simples do que

realmente é, lidando com a complexidade pressupondo que ela não existe. "1

o ambiente está se tomando mais complexo e nós não conseguimos acompanhar

essa complexidade. As pessoas ficam tão apegadas a certos princípios que não

conseguem ver que as coisas estão mudando.

Porém, nem todos estão parados. Com um ambiente em constante mudança muitas

empresas estão mudando. Elas estão tentando acompanhar as mudanças e tentando

achar novas formas de competir, dessa maneira contribuindo para o dinamismo do

mercado. A grande maioria concorda que o foco no cliente é o melhor caminho para

o sucesso, e é com essa visão que novas formas de organização estão surgindo.

Novas formas que procuram maior flexibilidade e maior entendimento do mercado,

o que exige a participação de todos e o entendimento de todos sobre o que a

organização faz e para onde ela quer ir. Com a finalidade de satisfazer o

consumidor, verdadeiras revoluções estão acontecendo. Muitos pressupostos, antes

considerados verdades absolutas, estão sendo quebrados.

Essa 'revolução' está acontecendo aos poucos e os pioneiros serão os líderes de

amanhã, como uma DuPont, uma Ford e uma GM já foram. Muitas empresas que

foram líderes inquestionáveis, que quebraram paradigmas, não continuaram a •

mudar, não conseguiram ficar na liderança. Essas empresas não viram que o seu

paradigma estava passando. Elas não aprenderam a lição que elas mesmo deram, de

IMORGAN, Gareth. Images ofOrganization. Newbury Park: Sage Publications, 1986. p. 16



3

que não se pode estagnar. Não se pode parar num ponto achando que o sucesso está

garantido, pois a única coisa certa é a mudança.

Algumas empresas estão mudando a nossa concepção de organizações, como uma

DuPont fez no começo deste século com a criação da empresa integrada

verticalmente. Não só empresas estão mudando alguns pressupostos como pessoas

também. Edward Deming é um exemplo de pessoa que mudou nossas concepções

sobre organizações. Ele é um dos grandes responsáveis pela grande competitividade

dos japoneses (os únicos que o ouviram no final da década de 40).

Todas essas mudanças no ambiente empresarial tem impacto na contabilidade

gerencial. Esse impacto fica evidente quando analisamos as severas críticas que a

contabilidade gerencial vem sofrendo.

"A explosão em tecnologia está mudando a base da competitividade por todo o

mundo. Para poder competir, as empresas têm que oferecer produtos sofisticados a

um baixo preço, enquanto mantém alta qualidade e excelente serviço ao consumidor

(pequenos "lead-times")... Um papel particularmente importante, mas não muito

bem entendido, é o do sistema de contabilidade de custos. Hoje, a informação não

está sendo providenciada de uma forma que possa ajudar a administração a

identificar, priorizar, e resolver problemas. Administradores de produção estão

sendo orientados a tomarem importantes decisões apesar das informações

disponíveis da contabilidade de custos, e não porque ela é relevante."2

Críticas que têm como fundamento principal as mudanças no ambiente, que não

tiveram contra-partida na contabilidade gerencial. A estrutura da contabilidade

gerencial continua a mesma do começo do século.

2BERLINER e BRIMSON. Cost Management for Today's Advanced Manufacturing. Boston:
Harvard Business SchooI Press, 1988. p. 19
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"Até 1925 quase todas as práticas da contabilidade gerencial usadas hoje já tinham

sido desenvolvidas: custeio para mão-de-obra, material, e 'overhead'; orçamentos

para caixa, receita, e capital; orçamentos flexíveis, previsão de vendas, custo

padrão, análise de variância, preços de transferência, e medidas de desempenho para

divisões... Naquele ponto as inovações parecem ter parado... A falha destes sistemas

em acompanhar o ritmo da evolução dos produtos e tecnologias acabaram levando

aos problemas descritos no começo deste capítulo: custo dos produtos distorcidos,

informação de controle de processo atrasada e demasiadamente agregada, e medidas

de desempenho de curto prazo que não refletem o aumento ou diminuição na

posição econômica da empresa."3

o mercado e, conseqüentemente as empresas, mudaram muito desde o começo do

século. Porém, a contabilidade gerencial não mudou. Essa estagnação tomou

irrelevante a informação prestada pela contabilidade gerencial. O mercado, e as

empresas, continuam mudando, mas agora a contabilidade gerencial também está

mudando. Existem novas propostas que tentam resolver os problemas que a atual

contabilidade gerencial não consegue resolver, novas propostas que tentam se

adaptar às novas realidades do mercado.

1.2. Objetivo da Contabilidade Gerencial

Qualquer organização precisa de um sistema de informação que oriente e motive os

gerentes a irem na direção da meta da mesma. Eles precisam saber em que direção

dirigir seus esforços, para levarem a organização cada vez mais próxima da sua

meta.

3JOHNSON, H. Thomas e KAPLAN, Robert S. Relevance Lost. the rise and fali ofmanegement
accounting. Boston: Harvard Business School Press, 1991. p. 12
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Podemos usar uma bússola como analogia à ·contabilidade gerencial. A bússola

mostra a direção em que estamos indo, e podemos então nos certificar se estamos

agindo corretamente ou se precisamos fazer alterações no nosso rumo. No caso de

estarmos indo na direção errada, ela fornece a direção correta.

No caso das empresas capitalistas, a meta é ganhar dinheiro no presente, bem como

no futuro. As medidas de desempenho usadas para verificar se a empresa está

alacançando a sua meta são basicamente o Lucro Líquido (LL) e o Retomo sobre o

Investimento(RSI). Essas duas medidas dão a posição da empresa em relação a sua

meta, porém não são de muita utilidade para a tomada de decisões locais. Para o

dia-a-dia dos gerentes é necessário ter um elo de ligação entre as ações locais dos

gerentes e a lucratividade da empresa. A contabilidade gerencial deve fazer a

conexão entre as ações locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para que

estes possam saber que ações são interessantes para a empresa. Medindo

corretamente o impacto de ações locais no desempenho global da empresa, a

contabilidade gerencial também serve como agente motivador, pois premia as

pessoas que contribuem significativamente ao objetivo da empresa.

1.3.Histórico da Contabilidade Gerencial

1.3.1. Surgimento da Contabilidade Gerencial

A contabilidade gerencial, como nós a conhecemos hoje, nasceu da necessidade das

empresas em suprir informações que antes eram fornecidas pelo mercado. Essa

necessidade surgiu quando as empresas constataram que poderiam lucrar mais

internalizando alguns processos de conversão, que antes eram realizados no

mercado.
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Com a internalização de alguns processos a empresa começou a ficar mais

complicada, e apareceu a necessidade de se controlar melhor as suas operações.

Surgiu a necessidade de medidas que ligassem as decisões gerenciais ao lucro da

empresa, algo que desse aos gerentes uma base para saber se as suas ações estavam

levando a empresa na direção do seu objetivo, o lucro.

Esta transformação teve origem no final do século passado, e essa nova informação

contábil enfocava a eficiência com que essas empresas, que tinham apenas uma

única atividade econômica, usavam seus recursos nos seus processos internos.

No final do século XIX os processos internos se tornavam mais complexos,

exigindo uma reformulação da contabilidade gerencial. As empresas começaram a

ter dificuldades em obter informações precisas sobre as eficiências dos seus

processos. Essa nova demanda por informações fez surgir a 'administração

científica'. Esse movimento, formado por engenheiros mecânicos como Frederick

w. .Taylor, estava interessado em analisar sistematicamente os fatores de

produtividade das empresas.

"Os objetivos dos engenheiros, trabalhando a maior parte do tempo entre 1880 e

1910 em empresas com uma única atividade econômica, era controlar a eficiência

de processos de produção interna muito complexos e de indicar as fontes do lucro

de uma empresa. "4

Eles não só cnaram sistemas de medição de custos incorridos como também

criaram sistemas de determinação de padrões, nos quais as taxas de consumo de

materiais e de mão-de-obra eram pré-determinadas.

4JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost ... p. 43
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1.3.2. Evolução da Contabilidade Gerencial

O desenvolvimento da contabilidade gerencial foi perturbado quando se começou a

utilizá-la para diferentes objetivos. As informações sobre padrões foram usadas por

engenheiros e contadores para três diferentes objetivos, nas duas primeiras décadas

antes da primeira grande guerra.

A administração científica usava os padrões para monitorar o trabalho fisico e a

eficiência de material, o primeiro objetivo. Avaliando a eficiência dos processos.

Outros engenheiros usavam os padrões para controlar os custos incorridos, o

segundo objetivo, de onde apareceram as análises de variância entre os custos

padrões e os reais. A diferença entre o primeiro objetivo e o segundo era que o

último avaliava a rentabilidade global da organização, se preocupando com a

contribuição das partes ao objetivo global. Neste ponto é importante ressaltar que os

defensores desse objetivo consideravam custos dos produtos todos os custos

incorridos na empresa, não só os custos de fabricação. Eles advogavam que era

necessário revelar o consumo dos produtos em cada recurso.

O terceiro objetivo para o qual o custo padrão foi utilizado, foi desenvolvido por

contadores. Eles reconheceram a utilidade do custo padrão em simplificar a tarefa

de valorizar os estoques, sempre visando as demonstrações financeiras externas.

o segundo e o terceiro objetivos exigiam algum método que ligasse os custos da

empresa aos produtos. Porém o terceiro objetivo visava as demonstrações externas,

que não exigiam informações precisas sobre os custos individuais dos produtos. Isto

porque, para fins externos, o que interessava era a medição do lucro como um todo

e a valorização dos estoques, números estes que podem ser encontrados só com as

informações agregadas dos custos.
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Esse fato é de extrema importância pOIS o segundo objetivo exigia uma

determinação muito precisa dos custos dos produtos individuais, para que se

pudesse determinar os produtos mais estratégicos para a empresa. A alocação neste

caso tinha que ser muito mais precisa e era bem mais trabalhosa, pois a taxa de

consumo de cada produto nos diversos fatores tinha que ser determinada. Aqui não

podia haver uma única base de alocação, como mão-de-obra direta, pois cada

produto tinha uma taxa de consumo diferente para cada recurso.

Uma única base de alocação só seria recomendável, para o segundo objetivo, se a

empresa tivesse uma linha homogênea de produtos. Isso porque os produtos

utilizariam os recursos de forma semelhante. A divergência também não seria muito

grande se a única base de alocação usada fosse uma parcela significativa dos custos

totais e a parcela alocada não tivesse grande relevância no contexto geral.

Podemos concluir que para os contadores preocupados com demonstrações

financeiras externas a base de alocação não tinha grande importância, podia ser uma

única base mesmo para empresas com produtos heterôgeneos que o seu objetivo

seria alcançado. Porém, para os engenheiros preocupados em fornecer informações

para a tomada de decisão, determinar corretamente as bases de alocação era o

primordial.

1.3.3. Perda de Relevância

Esse conflito entre as necessidades de informação interna e externa poderia ser

resolvido adotando-se duas contabilidades em separado, uma para cada objetivo.

Mas nós não podemos nos esquecer do momento histórico em que esse conflito

surgiu. No começo deste século, não havia computadores, o levantamento de dados

contábeis e a elaboração de relatórios eram manuais. Alguns procedimentos
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advogados na época nem podiam ser postos em prática pela grande dificuldade de se

colher os dados: quando a informação estivesse disponível já não seria mais útil.

Além do aspecto prático, ainda havia o econômico: duas contabilidades não eram

economicamente viáveis.

Então, era necessário se definir qual objetivo era mars importante e

conseqüentemente, qual deveria ser melhor atendido. Nesse contexto é que o

mercado de capitais entra em cena.

Com o aumento de importância dos mercados de capitais, as demonstrações

financeiras para uso externo tiveram maior influência sobre os métodos de

contabilidade gerencial. Foi assim que a contabilidade gerencial começou a ser

formulada para este objetivo, valorizar os estoques. Passou-se da contabilidade

gerencial para a contabilidade de custos.

No começo, as discrepâncias em nível gerencial, para tomada de decisão, não eram

significativas. Isso porque a base única de alocação dos custos era a mão-de-obra

direta, que era uma grande parte do custo total.

Porém, ao longo dos anos, o comportamento e a constituição dos custos das

empresas mudaram significativamente. Hoje em dia a mão-de-obra direta não tem

10% de participação no custo total (na maioria dos casos). Mesmo diante deste fato

a grande maioria das empresas continua usando-a como única base de alocação. Nós

esquecemos o porquê da existência da contabilidade gerencial, não nos lembramos

que antes tínhamos apenas uma contabilidade porque não tínhamos como

operacionalizar varios métodos ao mesmo tempo. Nós não soubemos aproveitar os

avanços da informática.
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Dessa forma, a contabilidade de custos atual não fornece informações para a tomada

de decisão. Ela só atende ao objetivo das demonstrações externas. O verdadeiro

objetivo da contabilidade gerencial foi esquecido, prover os gerentes com

informações que possam orientá-los sobre a contribuição das suas ações ao objetivo

da empresa.

Mas muitos continuam usando-a para fins internos. Usamos informações distorcidas

e, consequentemente, tomamos decisões erradas. "Essas distorções do desempenho

econômico são manifestações de um problema maior: o uso nos sistemas de

controle interno das empresas de práticas e convenções contábeis desenvolvidas

para relatórios externos. "5

Como conseqüência a contabilidade gerencial perdeu sua credibilidade, muitas

pessoas não acreditam mais na sua eficácia. Com o ambiente em constante mudança

as empresas não podem ter informações distorcidas. Se a sua contabilidade

gerencial não estiver adequada aos novos tempos ela não terá como competir. Uma

boa contabilidade gerencial não é receita para o sucesso, mas é um pré-requisito

para se ter sucesso.

"Um excelente sistema de contabilidade gerencial não vai sozinho garantir o sucesso

nos mercados de hoje... Mas um sistema de contabilidade gerencial ineficaz pode

minar o desenvolvimento de produtos, aprimoramento de processos, e esforços de

marketing. Onde um sistema de contabilidade gerencial prevalece, o melhor

resultado ocorre quando os administradores entendem a irrelevância do sistema e se

desviam dele criando sistemas de informações personalizados."6

5KAPLAN, Robert S. Yesterday's Accounting Undennines Production. Harvard Business Review,
July/August 1984. p. 99
6JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 4
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A contabilidade gerencial precisa evoluir, se adaptar aos novos tempos. Ela precisa

recuperar o tempo perdido. "O que ocorreu, todavia, nos últimos 20 anos, foi a

sucessão de fatores ambientais que a contabilidade gerencial ignorou."7

Com esses fatores em mente é que começamos a examinar duas metodologias

fundamentalmente diferentes, o Activity-Based Costing (ABC) e a contabilidade

gerencial da Teoria das Restrições (TOC), que se auto-intitulam como melhor

alternativa para substituir a contabilidade gerencial convencional.

7CHALOS, Peter. Cost Management in the New Manufacturing Age. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1992. p. 3
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2. ACTIVITY -BASED COSTING (ABC)

2.1. Histórico

Embora muitas pessoas só tenham ouvido falar do ABC recentemente, este sistema

já era advogado por alguns contadores no início do século, e na década de 60

algumas empresas começaram a usá-lo.

o método apregoado pelo ABC vem da administração científica, que usou a análise

de atividades para seus estudos de tempos e movimentos.

o ABC teve maior reconhecimento a partir do final da década de 80 até hoje por

causa da crise no sistema tradicional de custeio. Coma crescente competitividade

dos japoneses a indústria americana se viu ameaçada, e teve que procurar saídas

para a sua crise. Uma das saídas apontadas foi o ABC, que foi então muito

desenvolvido por acadêmicos e empresas e está sendo utilizado em larga escala por

empresas.

o ABC é considerado um aprimoramento do sistema tradicional de custeio, onde os

pressupostos que não são mais válidos, foram substituídos por pressupostos mais

atuais. Os defensores do ABC afirmam que ele fornece melhores informações para

custeio de produtos e para gerenciar custos.

Existem duas versões do ABC. A primeira foi desenvolvida com o objetivo de

melhorar o custeio de produtos e dessa forma, melhorar a determinação do melhor

mix de produtos. liA primeira versão do ABC preocupava-se em como melhor

apropriar o consumo de recursos da empresa aos diversos grupos de atividades, que,
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por sua vez, eram, aproximadamente da mesma forma, consumidos pelos

produtos. "8

o uso dessa primeira versão possibilitou um aprimoramento do ABC. A segunda

versão do ABC foi criada para atender a dois objetivos: 1. Custeio - precificação,

mix de produtos, terceirização etc; 2. Aperfeiçoamento de processos - que não era

atendido na primeira versão do ABC.

2.2. Conceitos Básicos

o ABC propõe a utilização de várias bases de rateio para resolver o problema de

perda de relevância da informação dada pela contabilidade gerencial. Conforme já

discutimos (página 9), quando as empresas escolheram uma contabilidade gerencial

que atendesse às necessidades externas em detrimento das internas não houve perda

de relevância da informação no nível interno. Isso porque as empresas tinham uma

linha de produtos homogênea, conseqüentemente a utilização dos recursos pelos

produtos era muito parecida, e os custos rateados não tinham grande peso nos custos

totais, isto é, os custos variáveis correspondiam à maior parte dos custos totais.

Porém hoje as empresas possuem linhas de produtos bem distintas, e a composição

de seus custos é completamente oposta ao que era no começo do século: os custos

variáveis não têm grande participação nos custos totais. O que os defensores do

ABC dizem, é que o ABC resolve esses problemas usando várias bases de rateio.

Com isso a informação gerencial se toma relevante, auxiliando os gerentes a

tomarem decisões que têm impacto positivo no lucro da empresa.

8NAKAGAWA, Masayuki. ABC - Custeio Baseado em Atividade. São Paulo: Ed. Atlas, 1994. p. 68
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"Sistemas de custeio tradicionais enfocam no produto no processo de custeio. Os

custos são rastreados aos produtos porque se pressupõe que todo item do produto

consome os recursos. Bases de rateio convencionais então medem só os atributos

individuais dos itens do produto: a quantidade de mão-de-obra direta ou horas

máquinas ou dólares de material consumidos. Em contraste, atividades são o foco

do processo de custeio nos sistemas ABC. Os custos são rastreados das atividades

para os produtos baseados na demanda dos produtos impostas nessas atividades

durante o processo de produção. Então, as bases de alocação usadas no ABC são

medidas das atividades realizadas. Isso pode incluir horas de tempo de setup ou

número de vezes que foi manipulado."9

No ABC o custo de um produto é a soma dos custos de todas as atividades

necessárias para produzi-lo e vendê-lo. Dessa forma, precisamos descobrir quais

atividades os produtos consomem, quanto dessas atividades eles consomem e

quanto custam essas atividades.

Antes de mais nada, precisamos definir o que é atividade. "...atividade pode ser

definida como um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias,

materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos.

Em sentido mais amplo, entretanto, a atividade não se refere apenas a processos de

manufatura, mas também à produção de projetos, serviços etc., bem como às

inúmeras ações de suporte a esses processos.«io

Para podermos identificar o consumo dos recursos pelas atividades e destas pelos

produtos, precisamos estabelecer o fator que determina esse consumo, que é

9COOPER, Robin. The Rise of Activity-Based Costing - Part One: What Is an Activity-Based Cost
System? Journal Of Cost Management for the Manufacturing Industry, Summer 1988. p. 45
IÜNAKAGAWA, M. ABC. ..p.42
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chamado de direcionador de custo. Porém não precisamos estabelecer

direcionadores de custo para todas as atividades da empresa.

"O ABC, em suma, procura atribuir aos produtos individuais a parcela de despesas

indiretas consumida por cada um deles, além obviamente das despesas diretas que

usualmente incidem em cada produto...Quer os recursos consumidos sejam

acumulados em lotes (ordens de produção) ou atividades de suporte dos produtos ou

atividades de suporte das facilidades, o ABC se utiliza de bases de distribuição que

procuram refletir quanto desses recursos incidem em cada produto."11

Uma grande diferença do ABC em relação ao custeio tradicional, é incluir todas as

despesas no rateio dos custos, não só os custos de fabricação. O fato do ABC usar

várias bases de rateio faz com que os custos sejam agregados em células menores o

que, consequentemente, fornece melhores informações sobre a variação dos custos.

Também são usadas bases de rateio que não estão diretamente relacionadas a
II

J

11
I

volume.

Se a empresa produzir apenas um produto, o uso do custeio tradicional não trará

problemas. Os problemas aparecem quando é necessário se dividir as despesas entre

mais de um produto. Nesse caso o ABC fornece melhores informações.

A implantação do ABC pressupõe a criação de um grupo de trabalho na empresa,

formado pelas pessoas chaves da organização. Eles terão como tarefa fornecer as

informações necessárias ao modelo, a fim de determinar as taxas de alocação das

despesas que serão aplicadas a cada um dos produtos da empresa. Esse grupo de

trabalho deverá ter um caráter permanente, pois deve atualizar regularmente os

dados.

llCOGAN, Samuel. Activity-Based Costing CABe), a poderosa estratégia empresarial. São Paulo:
Pioneira, 1994. p. 4



16

o ABC pode ser aplicado em grande escala e com grande número de detalhes, isto

é, um maior número de direcionadores de custo e maior detalhes das atividades, ou,

usando um modelo mais simplificado, com um menor número de direcionadores de

custos. Isso é importante pois, para muitas empresas, a aplicação do ABC em sua

versão mais completa é inviável, porque o custo de se implantar essa versão é muito

grande (algumas empresas podem ter mais de cem atividades custeáveis).

Com um bom entendimento das atividades o administrador pode descobrir onde há

espaço para melhoramentos, reduzindo e/ou eliminando atividades e,

conseqüentemente, reduzindo os custos da empresa.

Vamos ver a aplicação de um sistema ABC simplificado.

2.3. Exemplo de uso do ABC12

A empresa analisada aqui faz placas de circuito impresso. Cada uma dessas placas

tem partes inseridas (diodos, capacitadorese circuitos integrados). A placa passa por

6 atividades:

1. Manuseio de materiais.

2. Operação de início.

3. Inserções mecânicas.

4. Inserções manuais.

5. Solda.

6. Teste de qualidade.

12HORNGREN, Charles T. e FOSTER, George. Cost Accounting, a managerial emphasis. Sétima
edição. Englewood Cliffs: Prentice Hall Intemational Editions, 1991. p. 153
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Os direcionadores de custos e as taxas de aplicação de custos para calcular os custos

indiretos de manufatura de uma placa seguem:

T b I 1 T d r da e a - axas ea pncacao e custos
Área da atividade Direcionador de custo usado como Taxa de aplicação

base de aplícaeão de custo do custo indireto
1. Manuseio de Número de partes $ 1 por parte

materiais
2. Operação de Número de placas $ 20 por placa

início
3. Inserções Número de partes inseridas por $ 0.50 por parte
mecânicas máquina
4. Inserções Número de partes inseridas $ 4 por parte

manuais manualmente
5. Solda Número de placas - $ 30 por placa

6. Teste de Horas de teste $ 50 por hora
_qualidade

Vamos usar como exemplo o caso do manuseio de materiais para mostrar como a

taxa de aplicação do custo indireto é calculada.

Taxa de aplicação = manuseio de materiais ($ orçado) I número de partes no ano

(orçado)

Neste caso o custo orçado do manuseio de materiais para o ano é de $ 300.000. Já, o

número de partes orçado para o ano é de 300.000. Logo, a taxa de aplicação neste

caso é de $ 1 por parte.

Cada vez que uma placa passa pela atividade de manuseio de materiais, $ 1 é

multiplicado pelo seu número de partes e somada ao seu custo.
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T b I 2 C . das I da e a - usteío placas e CIrCUItoImpresso
Placa A Placa B

Materiais Diretos 300 280
Manuseio de materiais 81 121
(A, 81 partes; B, 121

_partes.)
Operação Inicial (A, 1 20 20

placa; B, 1 placa)
Inserções Mecânicas (A, 35 45

70 inserções; B, 90
inserções)

Inserções Manuais (A, 10 40 120
inserções; B, 30

inserções)
Solda (A, 1 placa; B, 1 30 30

placa)
Teste de qualidade (A, 1,5 75 125

horas; B, 2,5 horas)
Total 581 741

A conclusão é que a placa do tipo A tem um custo menor que a do tipo B, porque,

segundo os direcionadores de custo, a placa A exige menos dos recursos da

empresa.

Nesse exemplo não se usou a mão-de-obra direta como base para rateio, mas sim 6

bases de rateio diferentes, para que se pudesse espelhar melhor o consumo dos

recursos da empresa pelos produtos.

2.4. Conclusão

Como já vimos na sessão 1.2 (página 4), o objetivo da contabilidade gerencial é o de

fazer a conexão entre as ações locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para

que esses possam saber que ações suas levam a empresa em direção a sua meta.
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Para fazer isso o ABC usa o custo do produto, que é rastreado usando-se vários

direcionadores de custos. Para se tomar uma decisão no ABC precisamos

quantificar o impacto da decisão nos custos da empresa, isto é, no consumo das suas

atividades.

o cerne do ABC é o rastreamento dos custos das atividades para os produtos

baseados na demanda dos produtos impostas nessas atividades durante o processo

de produção. Com isso, várias bases de rateio podem ser usadas, dependendo da

complexidade do processo produtivo. No ABC, os administradores devem

concentrar seus esforços na eliminação/redução de atividades, para que se possa

diminuir os custos da empresa.



3. TEORIA DAS RESTRIÇÕES (Theory of Constraints - TOC)

3.1. Histórico

A TOe teve início no final da década de 70, quando o fisico Israelense, Eliyahu

Goldratt, foi convidado por um amigo a ajudá-lo a administrar sua empresa.

Goldratt não conhecia nada de administração, mas aceitou o desafio e usou os

métodos de solução de problemas que aprendeu na física para tentar melhorar a

situação da empresa do amigo.

O grande desafio nessa empresa era a logística de produção, e Goldratt elaborou um

método de administração da produção totalmente novo, mesmo porque ele não tinha

conhecimento de nenhum método existente. Goldratt ficou intrigado com o fato de

os métodos da administração da produção tradicionais não fazerem muito sentido

lógico.

O método elaborado foi muito bem sucedido, e outras empresas se interessaram em

aprender a técnica. Goldratt então se dedicou a elaborar mais o seu método e a

disseminá-lo. Em meados da década de 80 escreveu um livro sobre sua teoria. O

livro, "A Meta", foi escrito na forma de um romance e mostra a dificuldade de um

gerente de fábrica em administrar sua empresa. No desenrolar da história o gerente

vai descobrindo os princípios da teoria de Goldratt e a empresa recupera sua

competitividade. O sucesso do livro foi, e ainda é, enorme. Muitas empresas leram o

livro e começaram a aplicar os princípios da TOe o mais rápido possível. No livro,
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Goldratt critica os métodos de administração tradicionais, incluindo a contabilidade

gerencial.

Muitas empresas que implementavam a logística de produção de Goldratt

melhoravam tão significativamente a produção que problemas começavam a

aparecer em outras áreas da empresa. Então Goldratt elaborou soluções para outras

áreas das empresas, como logística de distribuição e gerenciamento de projetos.

Porém ele percebeu que as empresas precisavam de algo mais fundamental que

apenas soluções prontas: toda vez que uma empresa aplicava as soluções que ele

tinha criado ela dava um salto em competitividade, mas depois estagnava.

Ele então decidiu ensinar às pessoas o raciocínio lógico que usava para resolver

problemas. Para ele, as empresas precisavam aprender a resolver seus próprios

problemas para que pudessem garantir o seu futuro. Goldratt explicitou as

ferramentas de raciocínio lógico que usava intuitivamente e passou a ensiná-las

desde 1991. O processo de raciocínio explicitado por Goldratt é o mesmo raciocínio

que os fisicos usam, mas mesmo na fisica esses processos não forma, explicitados.

Hoje em dia a TOe é composta de dois campos, os Processos de Raciocínio de um

lado, e os aplicativos específicos (como logística de produção, desenvolvidos

usando os Processos de Raciocínio) do outro. Os processos de raciocínio da TOe

ultrapassaram os limites da Administração e são ensinados em cursos de Física,

Medicina, Direito etc.

Esse histórico da Toe mostra por que muitos ainda a consideram como apenas

aplicável à produção. O livro "A Meta", que até agora tem sido o maior divulgador

da teoria, é baseado nos problemas de logística de produção, e os outros aplicativos

da Toe e, mais recentemente, os Processos de Raciocínio, vieram muito tempo

depois e ainda não foram tão divulgados e implementados.
./
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Para tentar superar esse obstáculo na disseminação da TOC como um todo, Goldratt

escreveu, em 1994, um outro livro (no mesmo estilo de "A Meta") "Mais Que

Sorte ...um processo de raciocínio". Dessa vez elaborando a história em tomo dos

problemas mais estratégicos das empresas, usando os Processos de Raciocínio.

Na década de 80, Goldratt acusou a contabilidade de custos de ser a inimiga número

um da competitividade no mundo ocidental. Com isso ele ganhou muitos opositores

à TOC, mas também chamou muito a atenção daquelas pessoas que não

acreditavam mais na contabilidade de custos como fornecedora de informações.

3.2. Conceitos Básicos

Neste estudo vamos lidar com a contabilidade gerencial para empresas industriais,

por isso vamos delinear resumidamente os conceitos básicos da TOC para logística

de produção e ver como a contabilidade gerencial da TOC se encaixa nesse

contexto.

A TOC é baseada no princípio de que existe uma causa comum para muitos efeitos,

de que os fenômenos que vemos são consequência de causas mais profundas. Esse

princípio nos leva a uma visão sistêmica da empresa.

A TOC encara qualquer empresa como um sistema, isto é, um conjunto de

elementos entre os quais há alguma relação de interdependência. Cada elemento

depende um do outro de alguma forma, e o desempenho global do sistema depende

dos esforços conjuntos de todos os elementos do sistema. Um dos conceitos mais
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fundamentais é o reconhecimento do importante papel da restrição de qualquer

sistema.

"O primeiro passo é reconhecer que todo sistema foi constituído para um propósito,

não criamos nossas organizações sem nenhum propósito. Assim, toda ação tomada

por qualquer parte da empresa deveria ser julgada pelo seu impacto no propósito

global. Isso implica que, antes de lidarmos com aprimoramentos em qualquer parte

do sistema, primeiro precisamos definir qual é a meta global do mesmo e as

medidas que vão permitir que possamos julgar o impacto de qualquer subsistema e

de qualquer ação local nessa meta global."

"A restrição de um sistema é nada mais do que sentimos estar expresso nessas

palavras: qualquer coisa que impeça um sistema de atingir um desempenho maior

em relação à sua meta ... Na nossa realidade qualquer sistema tem muito poucas

restrições (isso é o que está provado em "A Meta", pela analogia dos escoteiros) e ao

mesmo tempo qualquer sistema na realidade tem que ter pelo menos uma

restrição. "13

A afirmação de que todo sistema tem que .ter pelo menos uma restrição é explicada

pelo fato de que se não houvesse algo que limitasse o sistema no que rege ao

desempenho em ralação à sua meta, o seu desempenho seria infinito. Se uma

empresa não possuisse uma restrição, seu lucro seria infinito.

A partir desse raciocínio foi criado o processo de otimização contínua da TOe (para

restrições físicas), sempre enfocando os esforços em direção à meta de qualquer

sistema. Esse processo contém 5 etapas:

13GOLDRATT, Eliyahu. What is this thing caIled the Theozy ofConstraints. and how should it be
implemented. Croton-on-Hudson: North River Press, 1990. p. 4
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1. Identificar a(s) Restrição(s) do Sistema.

2. Decidir como Explorar a(s) Restrição(s) do Sistema.

3. Subordinar tudo o mais à decisão acima.

4. Elevar a(s) Restrição(s) do Sistema.

5. Se no passo anterior uma Restrição foi quebrada, volte à primeira etapa, mas Não

deixe que a Inércia cause uma Restrição no Sistema.

1. Identificar a Restrição do Sistema.

Numa linha de produção haverá sempre um recurso que limita o desempenho de

toda a linha, como numa corrente há sempre um elo mais fraco. Para poder

aumentar o desempenho do sistema, aumentar a resistência da corrente, é necessário

identificar o elo mais fraco. Numa linha de produção o recurso que estabelece o

fluxo máximo é chamado de Recurso com Restrição de Capacidade (RRC)14.

"Quando isso for alcançado ...o próximo passo fica óbvio. Nós acabamos de pôr as

mãos nas poucas coisas que são escassas, limitadas até o ponto que restrigem o

sistema como um todo. Então vamos estar certos de que não desperdiçaremos o

pouco que temos. Em outras palavras; o passo número 2 é:"lS

2. Decidir como Explorar a Restrição do Sistema.

O recurso que limita o desempenho da linha de produção já foi identificado. Agora

precisamos tirar o máximo possível dele. Qualquer minuto perdido nesse recurso, é

um minuto a menos no nível de produção de todo o sistema.

"Agora que decidimos como iremos administrar as restrições, como deveríamos

administrar a grande maioria dos recursos da empresa, que não são restrições?

Intuitivamente é óbvio. Deveríamos administrá-los de modo que tudo que as

restrições vão consumir será fornecido pelas não-restrições. Existe alguma razão em

140 RRC só é a restrição da empresa se a sua capacidade for menor que a demanda do mercado, isto
é, se o mercado estiver comprando mais que o RRC consegue produzir. Se o RRC tiver mais
capacidade que a demanda do mercado, então a restrição do sistema é a demanda.
lsGOLDRATT, E. What is... p. 5
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administrar os não-restrição para fornecer mais do que isso? Claro que isso não vai

ajudar, já que o desempenho do sistema como um todo está selado - ditado pelas

restrições. Então o terceiro passo é:"16

3. Subordinar tudo o mais à decisão acima.

Os outros recursos devem trabalhar ao passo da restrição, e não mais rápido ou mais

devagar. Eles não podem deixar faltar material para a restrição trabalhar, pois assim

ela pararia e o desempenho do sistema seria afetado negativamente. Por outro lado,

os recursos não-restrição não devem trabalhar mais rápido que a restrição pois não

estariam aumentando o nível de produção da linha, estariam apenas aumentando o

nível do estoque em processo.

"Mas não vamos parar aqui, é óbvio que ainda temos espaço para muito mais

aprimoramentos. Restrições não são um ato de Deus, há muito que podemos fazer

sobre elas. Qualquer que seja a restrição, tem que haver um modo de reduzir o seu

impacto limitador e assim, o próximo passo, é muito evidente."?

4. Elevar a Restrição do Sistema.

No segundo passo nós tentamos tirar o máximo da restrição. Nesta etapa nós

consideramos as várias alternativas para investir mais na restrição, mais turnos, mais

um recurso idêntico '"

"Podemos parar aqui? Sim, sua intuição está certa. Vai haver uma outra restrição,

mas vamos verbalizar isso um pouco melhor. Se continuarmos a elevar a restrição,

então deve chegar a hora em que quebraremos a restrição. O que elevamos não vai

mais estar limitando o sistema. O desempenho do sistema irá então para o infinito?

Claro que não. Outra restrição irá limitar o seu desempenho e então o quinto passo

deve ser:"18

16GOLDRATT, E. What is p. 5
17GOLDRATT, E. What is p. 5
18GOLDRATT, E. What is p. 6
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5. Se no passo anterior uma Restrição foi quebrada, volte à primeira etapa, mas não

deixe que a Inércia cause uma Restrição no Sistema.

"Infelizmente, não podemos expor essas 5 etapas sem adicionar à última etapa, um

aviso, não deixe que a inércia se torne a restrição do sistema.

Não há como enfatizar demais esse aviso. O que geralmente acontece é que, dentro

das nossas organizações derivamos da existência da restrição atual, muitas regras.

Algumas vezes formalmente, muitas vezes apenas intuitivamente. Quando uma

restrição é quebrada, parece que não nos preocupamos em revisar essas regras.

Como resultado, nossos sistemas estão, na sua maioria, limitados por restrições

políticas. "19

Um dos principais pressupostos por trás da TOC é de que todo sistema, como uma

empresa que visa o lucro, tem que ter pelo menos uma restrição. Sendo assim, se

queremos melhorar o desempenho do sistema precisamos administrar a restrição do

sistema. ''Não há escolha nesse assunto. Ou você administra suas restrições ou elas o

administram. As restrições vão determinar o rendimento do sistema, quer elas sejam

reconhecidas ou não."20

As restrições não são intrinsicamente boas ou ruins, elas simplesmente existem. Se

você escolher ignorá-las elas se tomam ruins. Se você escolher reconhecê-las e

adminsitrá-Ias elas se tomam boas, elas se tomam a âncora para todas as decisões.

19GOLDRATT, E. What is... p. 6
2ÜNOREEN, Eric e SMITH, Debra e MACKEY, James T. The TheOIy ofConstraints and its
Implications for Management Accounting. Great Barrington: North River Press, 1995. p. xix
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3.3. Medidas de Desempenho

"...antes de lidarmos com aprimoramentos em qualquer parte do sistema, primeiro

precisamos definir qual é a meta global do mesmo e as medidas que vão permitir

que possamos julgar o impacto de qualquer subsistema e de qualquer ação local

nessa meta global. "21

Na página 5 já definimos que a meta de uma empresa é a rentabilidade do capital do

acionista. Para fazer a ponte entre o LL e o RSI a TOe criou três medidas, baseadas

no princípio de que a empresa é uma máquina de fazer dinheiro e por isso as

medidas têm que ser puramente financeiras para mostrar se a empresa está indo em

direção a sua meta ou não. Para julgarmos se essa máquina de fazer dinheiro é de

boa qualidade são necessárias "três perguntas simples: quanto dinheiro é gerado

pela nossa empresa? Quanto dinheiro é capturado pela nossa empresa? E quanto

dinheiro devemos gastar para operá-la? As medidas são intuitivamente óbvias. O

necessário étransformar essas perguntas em definições formais ..."22

As medidas criadas pela TOe são três:

Ganho (G): o índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das vendas.

Investimento (I): todo o dinheiro que o sistema investe na compra de coisas que

pretende vender.

Despesa Operacional (DO): todo o dinheiro que o sistema gasta transformando

Investimento em Ganho.

21GOLDRATT, E. What is... p. 4
22GOLDRATT, Eliyahu. A Síndrome do Palheiro, garimpando informação num oceano de dados. São
Paulo: IMAM, 1991. p. 17
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Ganho - O índice pelo qual o sistema gera dinheiro. "Comumente, obteremos uma

definição mais precisa se apagarmos as três últimas palavras: através das vendas.

Observe, se o sistema gera dinheiro com juros bancários, isto é definitavemente

ganho. Por que acrescentei estas três palavras? Devido ao comportamento em nossas

empresas. Muitos gerentes de produção acham que se produzirem algo, isto merece

ser chamado de ganho.... Ganho não pode ser associado a manobra interna de

dinheiro. Ganho significa trazer dinheiro fresco de fora, daí as palavras adicionais:

através das vendas."23

Ganho é definido como todo o dinheiro que entra na empresa menos o que ela

pagou a seus fornecedores pelos itens que entraram no produto vendido, esse é o

dinheiro que a empresa gerou, o dinheiro pago aos fornecedores é dinheiro gerado

por outras empresas.

As fórmulas para calcular o ganho são as seguintes:

Gu= Pv-CTV

onde: Gu = Ganho unitário do produto

Pv = preço de venda unitário do produto

CTV = Custo Totalmente Variável, isto é, o montante que varia para cada

acréscimo de uma unidade nas vendas do produto (na maioria dos

casos é só matéria-prima)

GTp=Guxq

23GOLDRATT,.E. A Síndrome ... p. 17
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Onde: GTp = Ganho Total do produto

q =Quantidade vendida no período

Ganho Total da Empresa = L GTp

Exemplo: Uma empresa tem 2 produtos, P e Q.

T b I 3 E P&Qa e a - mpresa
p Q

Preço de Venda (Pv) 90 100
CTV 45 40

Quantidade Vendida (q) 100 50

Gu(Pv-CTV) 45 60
GTp(Guxq) 4500 3000

LGTp=7500

o Ganho tem dois lados, o da Receita e o dos Custos Totalmente Variáveis (CTV).

Do lado da receita, o cálculo é bem simples, com uma orientação voltada mais para

fluxo de caixa. Já, os CTV geram maiores discussões. O uso dos termos 'custo' e

'variável' pode nos confundir com as medidas da contabilidade tradicional de

custos. O fundamental aqui, para dirimir qualquer dúvida, é a palavra Totalmente.

Totalmente variável em relação as unidades vendidas, isto é, um CTV é aquele

montante dispendido quando um produto a mais é vendido. O exemplo mais claro

de CTV são os custos de matéria-prima, para cada unidade vendida a mais do

produto se dispende o valor da matéria-prima do mesmo. "Além das peças e

materiais adquiridos, existem outras quantidades que precisamos subtrair do preço

de venda para calcular o ganho. Temos que deduzir subcontratação, comissão paga

a vendedores externos, taxas alfandegárias...Todos estes montantes não são dinheiro

gerado pelo nosso sistema."24

24GOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 18
>
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Investimento - Todo o dinheiro que o sistema investe na compra de coisas que

pretende vender. Essa medida de Investimento e o Ativo da contabilidadee

tradicional podem ser confundidos, mas divergem drasticamente quando se refere

ao inventário de material. "Que valor devemos atribuir ao produto acabado estocado

em um armazém? De acordo com a definição acima, podemos atribuir apenas o

preço que pagamos aos nossos fornecedores pelo material e peças compradas que

entraram no produto. Não existe valor acrescido ao produto pelo próprio sistema,

nem mesmo mão-de-obra direta."25 O valor atribuído ao estoque em processo e

acabado é igual ao seu Custo Totalmente Variável (CTV). Um dos objetivos aqui é

o de eliminar a geração de 'lucros aparentes' devido ao processo de alocação de

custos.

Despesa Operacional - "Retirar o valor acrescido do inventário não significa que

não temos estas despesas."26Não há valor acrescido ao produto, todo o dinheiro que

o sistema gasta transformando I em G é colocado nessa medida. DO é

intuitivamente compreendida como todo o dinheiro que "temos que colocar

constantemente dentro da máquina para mover suas engrenagens?"27Salários, desde

o presidente da empresa até a mão-de-obra direta, aluguéis, luz, encargos sociais,

depreciações, etc...A TOC não os classifica em custos fixos, variáveis, indiretos,

diretos, etc...A DO são simplesmente todas as outras contas (despesas) que não

entraram no Ganho ou no Investimento, ela não é classificada como fixa, semi-

variável etc, ou associada ao volume de produção. Os incrementos ou diminuições

são analisados caso a caso e seu impacto no lucro final é computado.

25GOLDRATT, E. A Síndrome p. 21
26GOLDRATT, E. A Síndrome p. 26
27GOLDRATT, E. A Síndrome p. 16
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A TOC afirma que qualquer coisa pode ser classificada numa dessas três medidas, e

que as três são o suficiente para fazermos a ponte entre o LL e o RSI com as ações

diárias dos gerentes. Como prova disso temos as fórmulas do LL e RSI:

LL=G-DO

RSI = (G - DO)/I

Com essas três medidas (G, I e DO) conseguimos saber o impacto de uma decisão

nos resultados finais da empresa. O ideal é uma decisão que aumente o G e diminua

I e DO. Porém, qualquer decisão que impacte positivamente o RSI é uma decisão

que nos leva na direção da meta do sistema. O juiz final, quem decide se é ou não é

uma boa decisão, é o RSI, isto é, esse método possibilita que cada um tome suas

decisões como se fosse o acionista.

3.4. Prioridades na TOe

A TOC usa a analogia de uma corrente para exemplificar alguns de seus princípios.

Se tracionannos uma corrente, onde ela acabará cedendo? No seu elo mais fraco

(num único elo). Se a meta dessa corrente é resistir à tração, onde devemos atuar

para melhorar o desempenho deste sistema? Devemos reforçar o elo mais fraco, a

restrição deste sistema. Reforçar qualquer outro elo antes de reforçar o elo mais

fraco seria uma perda de tempo e recursos, pois quem está determinando o máximo

desempenho de toda a corrente é apenas o elo mais fraco. Por isso o primeiro passo

para um processo de otimização contínua tem que ser: Identificar a restrição.
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Uma linha de produção é muito similar a uma corrente. Como exemplo vamos usar

a empresa XYZ, que tem uma linha de produção bem simples, com 5 operações

(figura 1), e cujo mercado está com a demanda aquecida. A matéria-prima entra no

recurso A, é processada na seqüência até o recurso E, onde o produto final está

pronto para ser vendido para o mercado. O número dentro de cada operação é a

capacidade média de cada recurso em peças/hora. Essa empresa vende apenas um

produto (X), com preço de venda de R$ 100 e custo de matéria-prima de R$ 35, o

que dá uma ganho unitário de R$ 65. Os recursos da empresa trabalham 8 horas por

dia, 22 dias por mês, isto é, 176 horas por mês.

Figura 1 - Linha de produção da XYZ

A B c D E

10 13 7 9 11

O recurso C limita a capacidade da linha como um todo, é o Recurso com Restrição

de Capacidade (RRC), o elo mais fraco. C limita o desempenho dessa linha de

produção em 7 peças/hora, o que dá um ganho total para a empresa de R$ 80.080

por mês28. Para aumentar o desempenho da linha é necessário enfocar os esforços

no recurso C, melhorias nos desempenhos dos outros elos não serão refletidas no

desempenho do sistema como um todo, muitas vezes podem até ser contra-

producentes.

Vamos usar as três medidas da TOC (G, I e DO) para analisarmos essas afirmações,

e para vermos como devemos avaliar decisões segundo a TOC.

_. 28176 horas x 7 peças por hora = 1.232 peças por mês. Ganho mensal = 1.232 x 65 = R$ 80.080
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Alguém apresentou um projeto para otimizar o recurso B, melhorando o seu

desempenho de 13 para 14 peças/hora, que necesita de um investimento de R$

5.000. Devemos então quantificar o impacto da aceitação desta proposta na meta da

empresa, devemos ver qual será o impacto no G, no I e na DO.

O Ganho não vai aumentar pois a linha ainda só pode vender 7 peças/hora, o

Investimento vai aumentar em R$5.000 e a Despesa Operacional vai aumentar

devido à depreciação do novo investimento, de R$ 41,6729 por mês. Como o G não

aumentou, o LL é diminuído pelo valor da depreciação, isto é, o LL cai em R$ 41,67

por mês, então o RSI deste investimento fica em -10% ao an030. Assim sendo, a

decisão é não aprovar o projeto.

Outro projeto foi apresentado. O recurso C é otimizado, e passa de 7 para 7,1

peças/hora, porém o recurso E é sobrecarregado, e passa de 11 para 10 peças/hora.

O investimento necessário é de R$ 5.000.

O Ganho da empresa vai aumentar em R$ 1.144 por mês", a Despesa Oprecaional

vai aumentar em R$ 41,67 por mês (depreciação) e o Investimento vai aumentar em

R$ 5.000. Então, o Lucro Líquido vai aumentar em R$ 1.102,33 por mês, e o RSI

deste investimento será de 265% ao an032.

Outra decisão extremamente importante é como administrar os outros recursos da

empresa. Nós já sabemos que a restrição não pode parar, mas e os recursos não

restritivos?

2~$ 5.000, depreciados a uma taxa de 10% ao ano = R$ 500. Ao mês = 500/12 = R$ 41,67
300elta no lucro líquido com a aceitação desse projeto = R$ -500. RSI = -500/5.000 = -10%.
31Aumento na produção = 0,1 peças por hora. Aumento no total de peças por mês = 176 horas x 0,1
peças = 17,60 peças. Aumento no Ganho da empresa = 17,60 peças x R$ 65 = R$ 1.144 por mês.
32Aumento anual no lucro líquido = R$ 1.102,33 x 12 = R$ 13.227,96. RSI = R$ 13.227,96/ R$
5.000 = 265%.
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A Toe não tem preocupação com eficiências locais, a não ser na restrição. No

exemplo da figura 1 (página 32), os recursos não restritivos teriam ociosidade se

administrados conforme os princípios da TOe. o primeiro recurso, A, para ter

100% de eficiência, teria que ser alimentado com 10 peças/hora de matéria-prima.

Isso não aumentaria o Ganho (que é limitado pelo rec1l!so e em 7 peças/hora).

Porém, aumentaria o Investimento, pois o estoque em processo estaria aumentando

a um ritmo de 3 peças/hora. Se o Investimento sobe, a Despesa Opercaional também

sobe, por causa dos custos de carregar esse inventário extra. Dessa forma, a busca

pela eficiência local dos recursos não restritivos leva a empresa na direção oposta à..... ~
de sua meta! Podemos concluir que a ociosidade dos recursos 'restritivos é uma

necessidade. Por isso, a terceira etapa do processo de otimização contínua da TOe é

subordinar tudo o mais à decisão de como explorar a restrição.

Subordinar significa exigir rigorosamente aquilo que a restrição precisa (conforme

decidido na etapa 2) e nada mais. Os recursos não restritivos precisam garantir o

abastecimento da restrição, e só. Eles não contribuiriam à meta da empresa se

ficassem 100% do tempo produzindo. Muito pelo contrário, eles diminuiriam o

resultado final. A restrição é que dita o ritmo da produção, não interessa se ela está

no mercado ou num recurso produtivo. A liberação de matéria-prima é controlada

pelo ritmo da restrição, só é liberado aquilo que está programado na restrição, para

evitar o aumento do estoque em processo e, conseqüentemente, do Investimento.

Isso resultaria uma diminuição do RSI pois o Ganho não aumentaria. "

As decisões na TOe exigem que se calcule o impacto global nas três medidas, o que

pode ser feito rapidamente. A decisão final é sempre baseada no impacto nos

resultados finais da empresa.
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Para calcular o impacto das decisões nas três medidas da TOC é necessário entender

o papel da restrição nessas medidas.

Para que o Ganho da empresa aumente é necessário que se aumente ou o preço de

venda e/ou a quantidade vendida e/ou se diminua os CTV. A restrição do sistema

tem um papel fundamental no aumento do Ganho, pois para aumentarmos o Ganho

temos que diminuir os custos das matérias-primas e/ou aumentar o preço de venda

e/ou impactar uma restrição interna do sistema.

Para diminuir o I é necessário que se venda algo que a empresa comprou, sem

aumentar outros investimentos. Neste caso todos os elementos do sistema podem

impactar essa medida.

Para diminuir a DO é necessário deixar de gastar alguma coisa. Outra vez, qualquer

elemento do sistema pode impactar essa medida.

As poucas restrições do sistema ditam o Ganho do mesmo, e assim sendo, para

aumentarmos o Ganho é necessário impactar uma restrição do sistema, já as outras

duas medidas podem ser impactadas em qualquer elo da corrente.

Essas três medidas dão uma priorização diferente aos gerentes. A medida mais

importante para a TOC é o Ganho. O objetivo é sempre aumentar o Ganho, e assim

sendo, é a única das três medidas que não tem limite teórico (infinito). Já,

Investimento e Despesa Operacional devem ser diminuídos, e por isso têm um

limite, zero. Não só isso: enfocar no Ganho faz com que os gerentes tenham que

pensar na empresa como um todo, pois só se pode aumentar o Ganho otimizando

uma restrição do sistema, e para se enxergar as restrições do sistema, é necessário
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que se tenha uma visão global. Enfocando o Ganho evita que os gerentes tentem

otimizar a sua parte do sistema, sem levar em conta a meta do mesmo.

Como podemos ver, a TOC não calcula custo do produto. Goldratt diz que não é

preciso calcular custo do produto, "...as restrições são a classificação essencial,

substituindo a função que os produtos exerciamv», "temos que avaliar o impacto

não de um produto, mas de uma decisão">. Para ele, basta responder às três

perguntas, em quanto o G vai mudar? em quanto o I vai mudar? e em quanto a DO

vai mudar?

Agora, para podermos responder a essas perguntas, em especial à pnmeira,

precisamos entender a relação entre a restrição do sistema e os produtos que a

empresa produz e vende. O ganho da empresa está intimamente ligado à restrição do

sistema.

No caso da empresa XYZ (figura 1 - página 32) a capacidade de produção de uma

máquina é a restrição do sistema, é o que está limitando o sistema de ganhar mais

dinheiro. Os minutos de uma máquina passam a ser muito valiosos para a empresa,

pois qualquer desperdício do tempo da restrição significa menos vendas.

Para exemplificar melhor o que dissemos, voltemos à figura 1. O recurso C, com

capacidade média de 7 peças/hora, é a restrição deste sistema. Supondo que ele

trabalha 40 horas= por semana, a empresa consegue produzir e vender 280

produtos-e por semana. Isso se o recurso não quebrar ou parar por falta de peça. Mas

nós sabemos que os recursos param, por diversas razões. Sendo assim, quando o

33GOLDRATT, E. A Síndrome p. 51
34GOLDRATT, E. A Síndrome p. 89
358 horas por dia, 5 dias por semana.
3640 horas x 7 peças por hora = 280 peças.
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recurso C parar, cada minuto perdido significa uma diminuição no Ganho. Se numa

semana o recurso C parar uma hora, a empresa só vai poder vender 273 produtosê",

Por essa razão, o segundo passo do Processo de Otimização Contínua da TOC (para

restrições fisicas) é "Explorar a Restrição do Sistema". Evitar que a restrição pare

passa a ser prioridade. Mas, deixar a restrição produzindo o tempo todo não é o

suficiente, é necessário que ela produza as coisas certas! Numa situação na qual

existe uma restrição na linha de produção da empresa, se faz necessário decidir

quais produtos são mais interessantes para a empresa, pois a empresa não tem

capacidade de entregar todos os produtos nas quantidades desejadas pelo mercado.

Precisamos ter em mente que a restrição é o tempo disponível do recurso C. Para

aumentarmos o Ganho da empresa é necessário tirar o máximo possível deste tempo

disponível.

o tempo disponível da restrição é limitado. Produtos diferentes utilizam o tempo da

restrição diferentemente. Um produto pode precisar de 5 minutos da restrição

enquanto outro de meia hora. É claro que o que usa menos o tempo da restrição

(aquilo que émais escasso para a empresa) deve ter preferência.

Queremos aumentar o Ganho da empresa. Produtos diferentes tem ganho diferente.

Um produto que tem um ganho unitário de R$ 100 tem preferência sobre outro

produto que tenha um ganho unitário de R$ 40.

Como podemos ver, queremos dar preferência aos produtos que tem maior ganho, e

ao mesmo tempo, dar preferência aos produtos que utilizam menos o tempo da

3739 horas x 7 peças por hora = 273 peças.
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restrição. Queremos maxmuzar o ganho ao mesmo tempo que mmmnzar a

utilização da restrição.

Teremos um problema quando, comparando dois produtos, um tenha o maior ganho,

e o outro utiliza menos o tempo da restrição. Como decidir qual é melhor para a

empresa?

Para resolver esse problema precisamos ter uma medida relativa, que leve em. conta

que queremos minimizar o tempo gasto da restrição ao mesmo tempo em que

queremos maximizar o ganho da empresa.

Por um lado temos o ganho unitário do produto, por outro os minutos que o produto

usa da restrição. Para decidir qual contribuirá mais para o resultado final da

empresa, precisamos dividir o ganho unitário dos produtos pelo tempo que eles

utilizam da restrição, chegando no Ganho por minuto do RRC. Por exemplo:

Tabela 4 - Ganho/ minuto RRC
Produto X Produto Y

Ganho Unitário (R$) 15 38
Minutos Que utiliza do RRC 3 10

Ganho/minuto no RRC (RS/minuto) 3 3.8.

Nesse caso, a empresa só vende dois produtos, X e Y. O produto X utiliza menos

minutos da restrição que o produto Y, mas o Y tem um ganho unitário maior. Como

a empresa não tem capacidade para atender a todos os pedidos, precisa decidir qual

produto é mais interessante para ela. Para isso precisamos calcular a relação entre o

ganho e os minutos usados da restrição. O que essa medida nos informa é que, para

cada minuto que a restrição está produzindo o produto X a empresa tem um

aumento no seu ganho de R$ 3, e quando é o produto Y que está sendo processado

na restrição o aumento no ganho é de R$ 3,8.
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Para entender melhor essa medida é só pensar que a empresa na verdade está

vendendo aquilo que tem de mais escasso, os minutos da restrição. Os produtos que

pagarem melhor pelo tempo que consomem da restrição são os que mais interessam

para a empresa. No caso acima, o produto X "paga" R$ 3 por minuto e o Y R$ 3.8

por minuto. Logo a empresa deve dar preferência para o produto Y e, se a restrição

ainda tiver tempo disponível depois de atendido todo o mecrado deste produto, usa-

se esse tempo para produzir o X.

No caso analisado acima, um dos pressupostos é de que o mercado é comprador,

isto é, o mercado quer comprar mais do que conseguimos produzir. Nesse caso, o

cálculo do ganho por tempo da restrição faz sentido. Porém, nem sempre as

empresas se encontram nesta situação. Quando a empresa pode produzir mais do

que o mercado quer comprar, a restrição é o mercado. Nesse caso, o critério de

comparação entre os produtos deve ser apenas o ganho unitário, pois não temos

nenhum recurso que limita a empresa de ir em direção à sua meta. Nesse caso,

qualquer venda de produto cujo preço seja maior que o CTV contribui para o

aumento dos resultados finais da empresa. Mas, antes de reduzirmos o preço de

qualquer produto é aconselhável quantificar o impacto (agora e no futuro) dessa

redução nos pedidos de outros clientes e produtos, pois esse impacto pode ser

negativo o suficiente ao ponto de não valer a pena abaixar o preço do produto. O

pressuposto por trás dessa análise da TOC é de· que a DO da empresa não varia

proporcionalmente com o aumento do volume de produção, especialmente se a

empresa tem capacidade ociosa. "Na TOC, um pressuposto básico é que as funções

de 'overhead', como outros centros de trabalhos não-restrição, podem dar conta de

uma diversidade adicional (de produtos) sem novos recursos."38 Mas, mesmo assim,

para se tomar qualquer decisão é necessário se quantificar o impacto da mesma no

38NOREEN e SMITH e MACKEY. The Theory ... p. xxvii
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LL e RSI da empresa, e para tanto é necessário se quantificar o impacto na DO da

empresa.

A TOC não faz nenhuma correlação entre volumes de produção, ou outras variáveis

do sistema, com a DO. O pressuposto é de que as pessoas que vão tomar a decisão

conseguirão quantificar o impacto da mesma na DO da empresa, e portanto, não é

necessário tentar descobrir qualquer tipo de relação entre a DO e alguma variável do

sistema.

Usar o ganho/tempo no RRC é a recomendação da TOC para classificar os produtos

e mostrar quais contribuem mais para o lucro da empresa, quando a restrição estiver

na linha de produção. Isso não quer dizer que as questões relacionadas a marketing

devam ser esquecidas. Alguns produtos mesmo não sendo interessantes para a

empresa quando considerado o ganho/minuto do RRC têm que ser vendidos por

questões mercadológicas.

Para tomar decisões sobre mix de venda, a TOC classifica os produtos conforme

mostra a planilha abaixo:

T b I 5 B d dad d d ta e a - anco e os os pro u os
A B C D (B - C) E F (DIE) G

Produto Preço CTV Ganho Tempo no Ganho! Classificação
Unitário RRC Tempo no Estratégica

(Gu) RRC

Todo produto da empresa é colocado nessa tabela (coluna A), com seu preço de

venda (coluna B), seu Custo Totalmente Variável (coluna C), seu Ganho Unitário

(Preço - Gu) (coluna D), o tempo que utiliza do RRC (coluna E) e finalmente o
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Ganho por tempo do RRC (coluna F). Eles então são classificados por ordem

decrescente de Ganho Unitário, se não houver restrição interna ou, se houver

restrição interna, por Ganho por tempo do RRC (coluna G).

Com essa classificação feita, a empresa pode então fazer uma previsão dos seus

resultados conforme o mix de venda ou ainda, pode fazer diversas simulações para

ver qual o impacto de uma decisão nos resultados finais da empresa. A planilha para

fazer as previsões e/ou simulações> é a seguinte:

T b 1 6 P . - /S· 1 -a e a - revisoes imu açoes
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC Acumulada Total do
Venda RRe doRRC j!roduto

Nesta planilha nós colocamos a previsão de vendas de cada produto, e vamos

acumulando o tempo de utilização do RRC e os ganhos de cada produto. Se houver

uma restrição interna, a utilização acumulada do RRC (coluna L) chegará a 100%.

Os produtos que se encontrarem abaixo dessa linha não poderão ser produzidos e

vendidos por falta de capacidade da restrição. Nesse ponto há um corte e todos os

Ganhos Totais (coluna M) de todos os produtos que foram contemplados no tempo

do RRC são somados, dando o Ganho da empresa como um todo. Desse número

subtraímos a Despesa Operacional total da empresa e chegamos ao Lucro Líquido

do período.

39Tanto essa planilha, quanto a de classificação dos produtos foi primeiro elaborada e utilizada pela
Garret do Brasil.
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3.5. Exemplo de uso da TOe

3.5.1. Restrição na linha de produção

Vamos usar o exemplo da empresa MM, que tem 7 produtos, e cuja restrição está no

RRC, que está disponível 8 horas por dia, 22 dias por mês. Com uma eficiência de

95%, há uma disponibilidade de 10.032 minutos por mês4o.

A empresa tem uma Despesa Operacional de R$ 112.335, conforme planilha abaixo .

T b I 7 D O . daMMa e a - espesas JperaclOnals
ITEM R$

Salários e Encargos 68.523,03
Luz 2.345,98
Aluguel 8.935,67
Depreciação 7.851,32
Telefone 2.978,73
Material 5.678,92
Promocional
Material de 785.34
Escritório
Transporte 4.766,68
Outros 10.469,56

Total 112.335,23

A planilha da classificação estratégica dos produtos é a seguinte:

4°8 x 60 = 480 minutos por dia. Minutos disponível por mês = 480 x 22 = 10.560. Eficiência de 95%
= 10.560 x 0,95 = 10.032 minutos por mês.
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T b I 8 B d dad d d da:MMa e a - anco e os os pro utos
A B C D E F G

Produto Preço CTV Ganho Tempo Gu/ Classificação
Unitário gasto no Minuto Estratégica

(Gu) RRC(min) doRRC

MB 68 42 26 1,5 17,33 10.
MA 120 35 85 5 17,00 20.
MB 343 134 209 15 13,93 30.
MC 254 71 183 15 12,20 40.
MG 147 56 91 8 11,38 50.
MD 35 4 31 3 10,33 60.
MF 97 42 55 7 7,86 70.

Pela classificação estratégica podemos ver que o produto mais interessante para a

empresa é o MB, que dá R$ 17,33 por minuto do RRC, e que o menos interessante é

o produto MF, que dá R$ 7,86 por minuto do RRC. Neste ponto a empresa já pode

fazer algumas avaliações, corno se os vendedores da empresa estão dando maior

prioridade para os produtos no topo da classificação.

Com esses dados podemos agora fazer a previsão de lucro para o próximo mês.

T b I 9 Pa e a - reVlsao para a
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC% Acumulada Total do
Venda RRC (min) doRRC% Produto

MB 660 990 9,9 9,9 17.160
MA 420 2100 20,9 30,8 35.700
ME 110 1650 16,4 47,2 22.990
MC 250 3750 37,4 84,6 45.750
MG 200 1600 15,9 100,6 17.472
MD 300 900 9,0 109,5
MF 170 1190 11,9 121,4

L GTp = 139.072
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Multiplicando-se a quantidade prevista de venda (coluna I) pelo tempo que cada

produto utiliza do RRC (coluna E), temos o tempo que cada produto irá consumir

do RRC se nós produzirmos tudo o que está previsto (coluna J). Na coluna L nós

vamos acumulando a utilização do RRC, e como podemos ver neste exemplo, a

empresa precisaria de mais 21,4 % de capacidade na restrição para atender a toda a

sua demanda.

Uma pergunta fundamental para se responder é: Qual o lucro máximo que essa

empresa tem capacidade de gerar?

Como a restrição da empresa se encontra na linha de produção, isto é, não consegue

produzir tudo o que o mercado quer, é necessário decidir quais produtos vamos

produzir e quais não vamos produzir. Para responder à pergunta acima a TOC

classifica os produtos de acordo com o Ganho por tempo do RRC (coluna F). No

exemplo acima a empresa produziria do produto MB até o MG, com a utilização

acumulada do RRC chegando a 100,6 % (isso quer dizer que não poderemos

produzir toda a demanda de MG, de uma demanda de 200 poderemos produzir

19241). Os produtos :MD e MF não seriam produzidos pois são o de menor

Ganho/minuto do RRC.

O mix então é de 660 MB + 420 MA + 110 ME + 250 MC + 192 MG. Com esse

mix de lucro máximo, o Ganho da empresa para esse período é de R$ 139.072, e sua

Despesa Operacional é de R$ 112.335, o que dá um lucro líquido de R$ 26.737

(Ganho - Despesa Operacional). O Investimento nesta empresa é de R$ 2.235.000, o

que dá um RSI um pouco maior que 14 % ao an042.

41Minutos consumidos até o produto Me = 8.490. Minutos disponíveis para produzir o produto MG
= 10.032 - 8.490 = 1.542. Produção possível de MGs = 1.542 minutos /8 minutos por produto == 192.
42Lucro anual = R$ 26.737 x 12 = R$ 320.844. RSI = 320.844 /2.235.000 == 14% ao ano.
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Porém na maioria das vezes a empresa não pode vender só aquilo que lhe interessa,

ela precisa levar em conta questões mercadológicas. Na empresa que estamos

analisando, o cliente que compra o produto MB (o mais lucrativo) é o mesmo que

compra o MP (o menos lucrativo), e ele não compra um sem comprar o outro. Dessa

forma, se quisermos vender o MB precisamos vender o MP. Mas, o que a planilha

nos mostra claramente é que se vamos produzir o MP teremos que decidir que

produto não produziremos para liberar os 1.190 minutos necessários na restrição

para produzir toda a demanda de MP.

Sem dúvida nenhuma, qualquer que seja o produto que não produziremos, o lucro

líquido final será prejudicado, pois estamos trocando um produto por um outro que

tem o ganho por minuto do RRC menor. Porém para que este impacto seja o menor

possível temos que escolher o produto que no mix de máximo lucro tem o menor

ganho por minuto do RRC, o produto MG. Então, a planilha de previsão para o

próximo mês muda para:

TbllO S da MMa e a - egun .previsão para a
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC% Acumulada Total do
Venda RRC(min) doRRC% Produto

MB 660 990 9,9 9,9 17.160
MA 420 2100 20,9 30,8 35.700
:ME 110 1650 16,4 47,2 22.990
MC 250 3750 37,4 84,6 45.750
MF 170 1190 11,9 96,5 9.350
MG 200 1600 15,9 112,4 4.004
MD 300 900 9,0 121,4

L: GTp = 134.954

A utilização acumulada do RRC continua a mesma, 121,4 %. Mas o mix de venda

mudou. O mix agora é de 660 MB + 420 MA + 110 ME + 250 MC + 170 MP + 44
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MG. Com esse mix, o Ganho da empresa para esse período é de R$ 134.954 (R$

4.118 a menos), e sua Despesa Operacionalé de R$ 112.335 (não mudou), o que dá

um lucro líquido de R$ 22.619 (Ganho - Despesa Operacional). O Investimento não

mudou, o que dá um RSI um pouco maior que 12 % ao ano.

Mas não só as decisões de mix podem ser analisadas aqui, outros tipos de decisão

também. Alguém de marketing disse que poderíamos vender o produto ME para a

Europa se abaixassemos o preço em 25%. Fazendo isso, o preço cai de R$ 343 para

R$ 257,25, o que traria um ganho/minuto do RRC de R$ 8,22. Esse valor fica muito

abaixo do valor de R$ 11,38 do produto MG, que é o último produto na lista a ser

produzido. Isto quer dizer que se aceitássemos esse pedido estaríamos prejudicando

os resultados fmais da empresa.

Outra idéia veio da engenharia: poderíamos contratar mais um operador para ajudar

o que já trabalha na restrição. Fazendo isso, eles perderiam menos tempo no

preparo, e poderiam aumentar a eficiência da mesma de 95% para 97,5%, ganhando

com isso 264 minutos" por mês. A DO aumentaria em R$ 600 por mês (salário

mais encargos).

43Acréscimo na eficiência = 2,5%. Aumento nos minutos disponíveis na restrição = 2,5% x 10.560
minutos = 264 minutos.
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T b I 11 S' I - MMa e a - imu açao para a
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC% Acumulada Total do
Venda RRC(min) doRRC% Produto

MB 660 990 9,6 9,6 17.160
MA 420 2100 20,4 30,0 35.700
ME 110 1650 16,0 46,0 22.990
MC 250 3750 36,4 82,4 45.750
MF 170 1190 11,6 94,0 9.350
MG 200 1600 15,5 109,5 7.007
MD 300 900 8,7 118,2

L GTp = 137.957

Com esse aumento na disponibilidade da restrição podemos produzir mais produtos

MG, do qual antes só entregávamos 44 unidades e do qual agora podemos entregar

77 unidades por mês. Isso faz com que o Ganho total da empresa vá para R$

137.957, e que com uma DO de R$ 112.935 (já com R$ 600 de aumento) gera um

lucro de R$ 25.022. Então, essa idéia aumenta o lucro em R$ 2.403, e como não

houve aumento de Investimento, o RSI aumenta". A proposta deve ser aceita.

3.5.2. Restrição no mercado

Vamos usar o mesmo exemplo da empresa MM. Nesse exemplo a restrição não está

no RRC da linha de produção, mas está na demanda do mercado". Todos os

recursos da linha de produção têm capacidade suficiente para atender a toda a

demanda do mercado. Assim sendo, todo produto que tem o preço de venda maior

que os seus Custos Totalmente Variáveis contribuem positivamente para o resultado

final da empresa.

A tabela 9, página 43, da MM (recriada abaixo) muda. A demanda pelos produtos

da empresa caiu, com isso o Recurso com Restrição de Capacidade da sua linha de

44Lucro anual = R$ 25.022 x 12 = R$ 300.264. RSI = R$ 300.264/ R$ 2.235.000 = 13,43%.
450 RRC SÓ é a restrição da empresa se a sua capacidade for menor que a demanda do mercado.
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produção não será a restrição do sistema. A tabela abaixo mostra que a utilização do

RRC não atinge 100%, então a empresa deve vender todos os produtos com ganho

unitário positivo.

T b 1 12 P MMa e a - revtsao para a sem restnção interna
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Res!l
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC% Acumulada Total do
Venda RRC (min) doRRC% Produto

MB 400 600 6,0 6,0 10.400
MA 320 1600 15,9 21,9 27.200
ME 110 1650 16,4 38,3 22.990
MC 50 750 7,5 45,8 9.150
MG 90 720 7,2 -53,0 8.190
MO 250 750 7,5 60,5 7.750
MF 150 1050 10,5 71,0 8.250

L: GTp = 93.930

Como todos os produtos têm ganho unitário positivo, o ganho total da empresa será

de R$ 93.930. A despesa operacional da empresa continua sendo de R$ 112.335,23,
.

o que dá um prejuízo de R$ 18.405,23. A empresa então precisa tomar algumas

decisões para tentar reverter esse cenário.

Uma decisão comum nesse tipo de situação é a descontinuação de alguns produtos.

Nesse caso precisamos quantificar o impacto da descontinuação do produto nas 3

medidas. Como exemplo vamos analisar a descontinuação do produto ME. Se

deixarmos de produzi-lo o ganho da empresa caíra em R$ 22.990 (vide tabela 9.1,

coluna M). O ganho total da empresa passará para R$ 70.940. Se não houver uma

diminuição maior que R$ 22.990 na despesa operacional o prejuízo aumentará. Esse

valor representa mais de 20% da despesa operacional da empresa, o que não parece

muito provável que possa ser reduzido. Na maioria dos casos a descontinuação de

um produto não é saudável para o sistema, já que a maioria dos recursos de uma
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empresa são usados por muitos produtos, o que impossibilita grandes reduções de

despesa operacional quando se pára de produzir um produto.

Vamos analisar outra alternativa. O gerente de marketing diz que podemos exportar

para a Coréia do Sul os produto MA e MC, 50 e 20 unidades respectivamente, se

reduzirmos seus preços em 40%.

Com isso, os produtos MA e MC para exportação terão um ganho unitário de R$ 37

e 81,4046 respectivamente.

Na tabela 13 abaixo, analisamos o que aconteceria com o resultado da empresa.

T b I 13 S· ul MMa e a - ím ação para a , sem restrição interna
H I J (IxE) K (J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC% Acumulada Total do
Venda RRC (min) doRRC% Produto

MB 400 600 6,0 6,0 10.400
MA 320 1600 15,9 21,9 27.200
ME 110 1650 16,4 38,3 22.990
MC 50 750 7,5 45,8 9.150
MG 90 720 7,2 53,0 8.190
:MO 250 750 7,5 60,5 7.750
MF 150 1050 10,5 71,0 8.250

MAexp 250 75 0,7 71,7 9.250
MCexp 100 300 3,0 74,7 8.140

L: GTp = 111.320

O ganho total da empresa vai para R$ 111.320, o que dá um prejuízo de R$ 1.015,23

(a despesa operacional não muda já que a empresa tem capacidade ociosa). Essa

exportação, apesar de abaixarmos o preço em 40%, diminui o prejuízo

46MA., preço no mercado interno = R$ 120. 40% desconto = R$ 72. Ganho unitário = 72 - 35 = 37.
Me, preço no mercado interno = R$ 254.40% desconto = R$ 152,40. Ganho unitário = 152,40 - 71.
Números tirados da tabela 8, página 42.
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significativamente, portanto deve ser aceita. Numa situação dessas a empresa deve

se assegurar que os preços praticados no mercado externo não interferirão nos

preços do mercado interno, caso contrário o prejuízo pode piorar.

Quando a restrição não se encontra no RRC da linha de produção, não precisamos

usar a medida ganho por minuto. O importante passa a ser o ganho unitário de cada

produto e o impacto de cada decisão na despesa operacional da empresa.

3.6. Conclusão

Como já vimos em 1.2 (página 4), o objetivo da contabilidade gerencial é o de fazer

a conexão entre as ações locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para que

esses possam saber que ações suas levam a empresa em direção a sua meta.

Para fazer isso a TOC criou as três medidas que vimos neste capítulo o Ganho, o

Investimento e a Despesa Operacional. Para se tomar uma decisão segundo a TOC,

precisamos quantificar o impacto da decisão nessas três medidas e,

conseqüentemente, podemos ver qual é o delta no Lucro Líquido e no Retomo Sobre

o Investimento (o que vai nos mostrar se a decisão é boa ou não).

O papel da restrição da empresa é fundamental para podermos quantificar o impacto

de uma decisão nas três medidas. Tanto que, para identificar quais são os produtos

que mais contribuem para os resultados da empresa, a TOC advoga o uso da medida

Ganho/tempo do RRC quando a capacidade desse recurso for menor que a demanda

do mercado. Nessas condições, o ganho/minuto do RRC e o impacto das decisões na

despesa operacional da empresa substituem o custo do produto. Se a restrição

estiver na demanda do mercado, isto é, todos os recursos da empresa têm



51

capacidade ociosa (inclusive o RRC), então o ganho unitário de cada produto e o

impacto das decisões na despesa operacional da empresa substituem o custo do

produto.



52

4. MUDANÇA DE PARADIGMA

Hoje em dia muito se fala sobre mudanças de paradigma. O termo passou a ser

usado comumente no mercado e na maioria das vezes que é usado, não se está

empregando-o corretamente.

Com um mercado tão dinâmico, idéias inovadoras, que .criam novas formas de

competir, ganharam uma boa conotação. Por isso que o termo mudança de

paradigma passou a ser usado por muitos, pois uma mudança de paradigma é um

novo modo de encarar as coisas, abandonando-se o que se usava antes.

Para entendermos melhor o que é uma mudança de paradigma, precisamos antes

entender o que é um paradigma. Thomas Kuhn, no livro "A Estrutura das

Revoluções Científicas", foi um dos pioneiros nessa área, descrevendo como o

mundo científico evoluia de uma teoria para outra.

Para Kuhn paradigmas são "...realizações científicas universalmente reconhecidas

que por um tempo fornecem problemas e soluções modelos para uma comunidade

de praticantes."47

Para Adam Smith, um paradigma são "Suposições compartilhadas. O paradigma é a

forma como nós percebemos o mundo; água para os peixes. O paradigma explica o

mundo para nós e nos ajuda a prever o seu comportamento. "48 Ele também diz.que

47KUHN, Thomas S. The Structure ofScientific Revolutions. Second Edition enlarged ..Chicago: The
University ofChicago Press, 1970. p. viii
48BARKER, Joel Arthur. Paradigms. the business of discovering the future. New York: Harper
Business, 1993. p. 31.
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"quando estamos no meio de um paradigma, é dificil imaginar qualquer outro

paradigma. "49

Para Barker, paradigma é "um conjunto de regras e regulamentos (escritas ou não)

que faz duas coisas: (1) estabelece ou define limites; (2) diz como se deve

comportar dentro desses limites para ser bem sucedido."50

Kuhn, o autor do primeiro estudo aprofundado sobre paradigmas, afirmou que só

nas ciências existem paradigmas, que as outras disciplinas são pré-paradigmáticas.

Barker não concorda, para ele paradigmas existem em todos os campos, desde o

mundo dos negócios até a vida familiar, "Os pontos que Kuhn faz sobre mudanças

de paradigmas científicos são verdadeiros para qualquer situação onde fortes regras

e regulamentos existem."51 Se pegarmos a definição de paradigma de Kuhn,

veremos que esta se aplica a grande maioria dos campos de conhecimento humano,

se não todos. Desta forma, concordamos com Barker que paradigmas transcendem

as ciências, eles estão presentes em todas as esferas da nossa vida. Com essa

definição em mente é que analisaremos a TOC e o ABC como mudanças de

paradigma.

Uma mudança de paradigma é, então, uma mudança de pressupostos básicos do

campo de conhecimento, uma mudança nas 'regras do jogo', um novo conjunto de

regras.

Em qualquer atividade, o paradigma corrente é aprimorado até uma fase na qual não

consegue resolver certos problemas. "Todo paradigma irá, no processo de descobrir

4~ARKER, 1. A. Paradigms, the p. 31
50J3ARKER, 1. A. Paradigms, the p. 32
51BARKER, J. A. Paradigms, the p. 40
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novos problemas, trazer à tona problemas que não conseguirá resolver. Esses

problemas insolúveis providenciam o catalisador para a mudança de paradigma. "52

Existe um momento na história de qualquer teoria em que ela não evolui

suavemente, no qual ela dá um pulo. No começo, os paradigmas são muito

limitados, o que cria espaço para muitos desenvolvimentos. Esses desenvolvimentos

vão aumentando a utilidade e o espectro do paradigma, até que algumas 'anomalias'

começam a aparecer, problemas que o paradigma não consegue resolver. Os

praticantes acreditam que irão resolver esses problemas dentro do paradigma

corrente, que é só uma questão de tempo e dinheiro. Mas chega uma hora em que,

para resolver as anomalias, a área em questão precisa mudar de paradigma e,

fazendo isso, estará dando um salto no seu desempenho. "Só porque é uma transição

entre incomensuráveis, a transição entre paradigmas concorrentes não pode ser feita

passo a passo, forçada pela lógica ou experimentação neutra."53

Paradigmas diferentes, diferem significativamente em seus pressupostos básicos.

Como já vimos, uma mudança de paradigma não é algo suave, como o título do

livro de Kuhn já sugere, é uma revolução. Quem geralmente faz revoluções?

Certamente não são as pessoas que se encontram no paradigma corrente.

Vamos analisar aqui as 2 categorias de 'revolucionários' identificadas por Kuhn

(Barker identificou mais duas, mas são menos importantes e não as analisaremos

aqui):

1. Um jovem que acabou de ser treinado. Ele estudou o paradigma, mas não o pôs

em prática.

52BARKER, J. A. Paradigms, the ... p. 52
53KUHN, T. S. The Structure ...p. 150
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2. Uma pessoa mais velha mudando de área. Muito provavelmente a pessoa foi um

perito em outra área e, por algum motivo, resolveu mudar completamente.

"Vamos parar um pouco para examinar que vantagens essas duas categorias de

pessoas têm em comum. Primeiro, as duas têm uma 'inocência operacional' sobre a

área em que acabaram de entrar. Eles não entendem muitos dos aspectos mais sutis

da comunidade a que querem se juntar. Segundo, não sabem o que não pode ser

feito. Por que isso é uma vantagem? Muitos simples, se você não sabe que não pode

atingir algo, algumas vezes você consegue...a grande vantagem que essas pessoas.

têm é uma certa ignorância....eles fazem perguntas 'idiotas'...Eles não percebem que

não deveriam desafiar as práticas correntes porque ainda não aprenderam essas

proibições. "54

Os revolucionários, como são ignorantes em relação ao paradigma corrente, ou são

novos em relação a ele, não possuem senso de propriedade sobre o mesmo e, dessa

forma, têm uma maior tendência a questioná-lo, a inovar. Os revolucionários não

têm muito o que perder defendendo essa nova teoria, enquanto que os praticantes do

paradigma corrente têm muito o que perder.

Vamos analisar um pouco a situação criada pelo fato de essas pessoas não fazerem

parte da área em questão. "Essas pessoas estão te trazendo o futuro. Mas como

'forasteiros' qual é a credibilidade deles? Zero, certo? Eles não conseguem nem

começar a entender o que você está fazendo, mas assim mesmo, aí estão eles te

dizendo para mudar os fundamentos daquilo que você é muito bom em fazer."55

Como acabamos de ver, os maiores nomes da área são contra a mudança de

paradigma. Nada mais natural. Eles construíram sua carreira (muitas vezes

54BARKER, J. A. Paradigms, the p. 59
55BARKER, J. A. Paradigms, the p. 56
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brilhante) em cima do paradigma corrente. "Nada na sua situação diz que eles

precisam mudar. Eles ainda estão subindo na curva de solução de problemas

(trazendo novos desenvolvimentos para o paradigma corrente). Todos os sinais

baseados no seu trabalho duro dizem que eles estão certos. Então, é claro, eles têm

uma certa dificuldade para ouvir 'forasteiros' que pedem para eles mudarem o seu

jeito. "56

Abaixo estão algumas frases que Barker coletou, da reação dos praticantes da área

frente aos 'revolucionários':

"Isso é impossível."

"Nós não fazemos as coisas dessa maneira por aqui."

"A mudança é muito radical para nós."

"Nósjá tentamos algo assim antes e não funcionou."

"Gostaria que fosse assim fácil."

"Quando você estiver há mais tempo nessa área você irá entender."

"Quem te deu permissão para mudar as regras?"

"Caia na real, tá?"

"Como você ousa sugerir que o que estamos fazendo é errado."

"Se você estivesse nessa área há tanto tempo quanto eu, você entenderia que o que

está sugerindo é um absurdo."57

Quando os defensores de um paradigma corrente falam de um 'revolucionário', eles

geralmente afirmam que aquela pessoa não conhece nada da área em questão, e eles

estão certos! Os revolucionários, na maioria das vezes, não estão com o paradigma

corrente fortemente enraizado (uma das razões para eles terem desafiado o

paradigma).

56BARKER, J. A. Paradigms, the p. 57
57BARKER, J. A. Paradigms, the p. 56
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Analisando um pouco mais as razões para OS praticantes do paradigma atual

resistirem à mudança, vemos que essas pessoa investiram muito no paradigma atual.

"Quando os 'revolucionários' pedem para você (praticante) mudar, eles estão

pedindo para você abandonar seu investimento no paradigma corrente. O que esse

investimento lhe proporcionou?

1. O poder de resolver muitos problemas importantes.

2. Seu status entre seus colegas.

3. Remuneração monetária (em muitos casos seu salário é baseado em quão bem

você usa um paradigma).

4. Talvez até seu título e o seu escritório sejam o resultado da sua facilidade em usar

o paradigma...

Paradigmas novos colocam em grande nsco todos os que praticam o velho

paradigma. Quanto mais alta a posição da pessoa, maior o risco. Quanto melhor

você for no seu paradigma, mais você investiu nele e mais coisas você terá que

perder mudando o paradigma. "58

Porém não queremos dar aqui a conotação de que os defensores de um paradigma

corrente são os vilões da evolução científica. Muito pelo contrário, se não fosse a

resistência a mudanças de paradigma, o campo de conhecimento não evoluiria.

liA transferência de lealdade de um paradigma para outro é uma experiência de

conversão que não pode ser forçada... A fonte da resistência é a segurança de que o

paradigma antigo vai, no final, resolver todos os seus problemas, que a natureza

pode ser empurrada dentro da caixa que o paradigma providencia. Inevitavelmente,

em tempos de revolução, essa segurança parece teimosia como de fato as vezes se

toma. Mas também é algo mais. Essa mesma segurança é o que faz a ciência normal

58BARKER, J. A. Paradigms, the ... p. 69
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possível. E é através da ciência normal que a comunidade profissional de cientistas

é bem sucedida, primeiro, em explorar o escopo e precisão potenciais do antigo

paradigma e, então, em isolar a dificuldade pelo estudo do qual pode emergir um

novo paradigma. "59

A partir do que vimos, outra questão aparece, se está na hora de uma mudança de

paradigma na contabilidade gerencial. Analisaremos este ponto mais a frente.

4.1. Mudança de Paradigma na Contabilidade Gerencial - ABC versus TOe

Com o que acabamos de ver em mente, podemos fazer uma rápida avaliação da

TOC e do ABC como mudanças de paradigmas na contabilidade gerencial. Vamos

analisar uma mudança de paradigma dentro do paradigma capitalista, já que ambas

as abordagens têm como objetivo mostrar o melhor caminho para a empresa

aumentar sua lucratividade.

Comecemos com a definição de paradigma de Adam Smith: "Um conjunto de

pressupostos compartilhados." Precisamos definir quais são os pressupostos do atual

paradigma, a contabilidade de custos tradicional.

o objetivo da contabilidade gerencial é fornecer informações para tomada de

decisão, fazer o elo de ligação entre as ações locais dos gerentese a lucratividade da

empresa. Com esse objetivo em mente podemos enumerar os pressupostos básicos

por trás da contabilidade gerencial tradicional.

59KUHN, T. S. The Structure ...p. 151
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Um dos pressupostos é que precisamos do custo dos produtos para tomar decisões e

que uma base de rateio é o suficiente para fornecer uma boa informação, isto é, que

os custos da empresa variam uniformemente de acordo com alguma variável

quantificável. Como Barker definiu, um paradigma pode ser delineado pelas regras

que regem o campo de conhecimento. As regras que regem a contabilidade

convencional são os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos.

Mas o principal pressuposto por trás de toda essa sistemática contábil, é que os

ótimos locais levam ao ótimo global, que podemos dividir a organização em várias

áreas e administrá-las como se funcionassem independentemente uma da outra. Esse

pressuposto vem da administração científica, da 'empresa-máquina' dos tayloristas.

"O ótimo global se decompõe em ótimos locais, sublocais, individuais, perenes, sob

controle, para atender à coerência absoluta: a organização perfeita. "60

Agora, precisamos comparar esses pressupostos com os pressupostos da TOC e do

ABG.

O ABC, como já vimos em 2.2 (página 13), tem pressupostos muito parecidos. O

ABC também presupõe que o custo dos produtos é necessário para se tomar

decisões e que, para isso, é necessário ratear os custos. As regras que regem o ABC

são as mesmas, os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos. Um pressuposto que

varia um pouco entre o ABC e o custeio tradicional é que, para o ABC, todos as

despesas da empresa devem ser rateadas aos produtos, não só os custos de

fabricação. Mas essa pequena diferença não pode ser encarada como uma mudança

de paradigma.

60LORINO, Philippe. °Economista e o Administrador, elementos de microeconomia para uma nova
gestão. São Paulo: Livraria Nobel, 1992. p. 63
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Mas o principal pressuposto por trás da contabilidade tradicional continua sendo

válido no ABC, que os ótimos locais levam ao ótimo global. O ABC continua

baseado no paradigma taylorista, na verdade ele já era advogado por alguns

engenheiros no começo do século.

Já a TOC tem pressupostos significativamente diferentes. Não há a necessidade de

se computar custo dos produtos, não há nenhuma base de rateio, a Despesa

Operacional não varia uniformemente de acordo com alguma variável quantificável

e, principalmente, a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo global (muito pelo

contrário). A TOC quebra o paradigma mecanicista da administração científica,

encarando a empresa como um organismo, no qual um sistema de ótimos locais não

é um sistema ótimo, mas sim um sistema ineficaz.

Nesse ponto, o ABC não se mostrou como uma mudança de paradigma, as regras

vigentes no ABC ainda são as regras da contabilidade tradicional, os Princípios

Contábeis Geralmente Aceitos. A TOC, por outro lado, se mostrou como uma

mudança de paradigma, desafiando quase todas as regras e pressupostos básicos da

contabilidade gerencial corrente.

Mas para termos mais certeza, essa não é a única análise que podemos fazer. Vamos

olhar o comportamento dos que praticam o paradigma corrente. Não precisamos nos

demorar muito aqui também, basta verificar quem são os autores dos livros e artigos

que defendem o ABC e veremos que são as pessoas de maior renome no paradigma

corrente, a contabilidade tradicional. Já, a TOC foi criada por um fisico, que não

entendia nada de contabilidade gerencial, e é muito atacada por todos os praticantes

do paradigma corrente.



61

Pelos dois critérios aqui usados chegamos à conclusão de que, dos dois métodos

analisados, só a TOC é uma mudança de paradigma. O ABC é o que Kuhn

classificou de articulações e especificações dentro de um mesmo paradigma.

Mas, o simples fato de a Toe ser uma mudança de paradigma não quer dizer que

ela é a melhor opção. "Amaioria das anomalias são resolvidas por meios normais; a

maioria das novas teorias propostas mostram-se erradas. Se todos os membros de

uma comunidade respondessem a cada anomalia como fonte para uma crise ou

adotassem uma nova teoria proposta por um colega, a ciência cessaria. Se, por um

outro lado, ninguém reagisse às anomalias ou às novas teorias se arriscando, haveria

poucas ou nenhuma revoluções."61 Como vemos, neste momento a Toe está

concorrendo com o paradigma corrente (que inclui o ABC), é uma nova teoria

proposta que tem que provar a sua superioridade sobre o que existe hoje.

61KUHN, T. S. The Structure ...p. 186
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5. COMPARAÇÃO ENTRE ABC E TOC

Como abordado na introdução, a contabilidade gerencial não está sendo capaz de

prover as informações necessárias para se tomarem decisões corretas. Porém há

grandes discussões sobre quais as funções que um sistema de contabilidade

gerencial deveria ter e, conseqüentemente, quais as informações necessárias para se

tomarem decisões.

Recapitulando qual é o objetivo principal da contabilidade gerencial: servir de elo

de ligação entre as ações locais e a lucratividade da empresa. Ela deve fazer a

conexão entre as ações locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para que

esses possam saber que ações são interessantes para a empresa.

Assim sendo, precisamos de informações que nos digam se a decisão que estamos

considerando tomar leva a empresa na direção da sua meta, isto é, se a decisão

analisada aumenta a rentabilidade do acionista. Partindo desse ponto de vista,

vamos analisar qual das abordagens, o ABC ou a TOC, atende melhor a essa

necessidade.

Como já visto, o ABC usa a análise das atividades e o custo do produto para

verificar se a ação a ser tomada aumenta ou não a rentabilidade da empresa. Já, a

TOC, usa a relação entre as suas três medidas (Ganho, Investimento e Despesa

Operacional) para responder à mesma pergunta.
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Para podermos comparar as duas abordagens vamos usar alguns exemplos. O

primeiro fará uma comparação muito simples entre os pressupostos básicos do ABC

e da TOC. Nos exemplos que veremos aqui, toda e qualquer influência externa

sobre a empresa foi eliminada, para que possamos realmente comparar apenas o

processo de tomada de decisão. Os preços são fixos, as demandas pelos produtos da

empresa são fixas, as máquinas não quebram, o número de defeitos é zero, os

funcionários não faltam, os fornecedores entregam sempre em dia e não aumentam

seus preços.

Figura 2 - Fluxo de processo da JKL62

J K L

$95 I unidade
110 unidades I semana

$110 I unidade
100 unidades I semana

$90 I unidade
90 unidades I semana

C
15 min

D
5min

D
15 min

A
5min

B
10 min

C
5 min

B
5min

A
15 min

O diagrama não é um lay-out, mas sim um diagrama de fluxo de processo. A

empresa JKL tem 4 recursos diferentes, A, B, C, e D. Cada recurso está disponível

62Exemplo de: LOW, James T. Do we really need product costs? The TheOl)' ofConstraints
altemative. Corporate Controller, setembro/outubro, 1992.
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2.400 minutos por semana (8 horas por dia, 5 dias por semana). Para mudar um

recurso de uma operação para outra há tempos de preparo.

Há três produtos, J, K e L. Os preços são de R$ 95, R$ 110 e R$ 90 respectivamente,

e a demanda semanal é de 110, 100 e 90 unidades por semana.

As matérias-prima 1, 2, 4 e 5 são compradas a R$ 20 a unidade, enquanto a 3 custa

R$ 5 a unidade. A Despesa Operacional é de R$ 12.500 por semana (não inclui os

custos de matéria-prima).

Para produzir um produto J precisamos de uma matéria-prima 1, processada no

recurso A por 5 minutos, e uma matéria-prima 2, processada no recurso B por 10

minutos. Essas duas peças são então montadas no recurso C em 15 minutos, e o

produto J estará pronto para ser vendido.

Para produzir um produto K precisamos de uma matéria-prima 2, processada no

recurso B por 10 minutos, uma matéria-prima 3, processada no recurso C por 5

minutos e uma matéria-prima 4, processada no recurso B por 5 minutos. Essas três

peças são então montadas no recurso D em 5 minutos, e o produto K estará pronto

para ser vendido.

Para produzir um produto L precisamos de uma matéria-prima 4, processada no

recurso B por 5 minutos, e uma matéria-prima 5, processada no recurso A por 15

minutos. Essas duas peças são então montadas no recurso D em 15 minutos, e o

produto L estará pronto para ser vendido.



65

Já temos o cenário deste exemplo. Vamos usar tanto o ABC quanto a TOC para

tomar algumas decisões. A primeira decisão a ser tomada é sobre que mix de

produtos maximiza os resultados da empresa.



66

5.1. Activity-Based Costing

Para fazer uma análise ABC dessa empresa, precisamos identificar as categorias de

despesas (tabela 14).

T b I 14 C d d daJKLa e a - ategonas e espesas
Categoria Base de % Total R$

aloca~o
Compras MP 4% 500

.Carregamento MP 2% 250
Inventários

Recebimento MP 2% 250
Inspeção MP 3% 375

Movimentação MP 4% 500
Materiais
Registro MP 5% 625

Mão-de-obra direta Rec 10% 1.250
Supervisão Produção Rec 5% 625
Inspeção Qualidade Rec 2% 250

Manutenção Preventiva Rec 2% 250
Engenharia de Rec 2% 250

Produção
Entrada de Dados Prod 4% 500

Suporte de Prod 5% 625
Computador

Análise de Custos Prod 7% 875
Administrativas Prod 15% 1.875

Legais Prod 3% 375
Armazenagem de Prod 3% 375

Produtos Acabados
Transporte Prod 4% 500
Propaganda Prod 5% 625

Vendas Prod 3% 375
Comissão Vendas Prod 5% 625

Outras Prod 5% 625
TOTAL 100% 12.500

A tabela 14 mostra as diferentes categorias de despesas bem como a classificação

dessas despesas em relação as atividades relacionadas a matéria-prima (MP), uso

dos recursos (Rec), ou diretamente aos produtos (Prod).
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Os custos das atividades relacionadas aos recursos estão especificados na tabela 15.

Tabela 15 - Custos das atividades da JKL
Recurso A B C D

Mão-de-obra direta 313 312 312 313
Supervisão de 220 100 85 220

Produção
In~~ão Qualidade 70 50 50 80

Manutenção 70 55 50 75
Preventiva

Engenharia de 75 55 50 70
Produxão

Total 748 572 547 758

Cada recurso tem um operador que recebe R$ 312 ou R$ 313 por semana. Os custos

de supervisão são alocados mais para os recursos A e D pois são operações mais

dificeis, que exigem mais do tempo dos supervisores. Os custos de inspeção de

qualidade, manutenção preventiva e engenharia de produção também são mais

alocados para os recursos A e D pela mesma razão.

Os custos das atividades relacionadas as matérias-prima estão especificados na

tabela 16.

T b 1 16 C 1 . d té .a e a - ustos re aciona os a ma enaj:>nma
Matéria::Qrima MP! MP2 MP3 MP4 MP5

Com~ras 80 90 95 110 125
Carregamento de 42 83 10 80 35

Inventários
Recebimento 40 46 50 54 60
Inspeção de 70 60 75 90 80

Recebimento
Movimentação de 85 80 100 120 115

Materiais
Entrada de Dados 110 205 25 195 90

Total 427 564 355 649 505
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Os custos de compra de matéria-prima são alocados mais para as matérias-prima 4 e

5 pois elas são mais dificeis de comprar e exigem mais tempo do pessoal de

compras. Os custos de carregamento de inventários são uma função tanto do preço

de compra da matéria-prima como da quantidade normal de cada uma no sistema.

Os custos de recebimento são um pouco maiores para as matérias-prima 4 e 5, como

são os custos de inspeção de recebimento, por causa da natureza do material. Os

custos de movimentação dos materiais são mais altos para as matérias-prima 3 e

muito mais alto para a 4 e a 5, por causa do peso e da facilidade de danificar o

material. Os custos de entrada de dados estão relacionados com o número de

transações requeridas no processo, e com a dificuldade de se manter dados corretos

do material usado. Esses custos são muito mais altos para as matérias-prima 2 e 4,

especialmente por causa do potencial de desvio dessas peças, que são comuns para

mais de um produto. Todos esses custos relacionados com materiais são então

totalizados por matéria-prima.

Os custos que analisamos até agora são alocados num processo com duas fases. Os

custos relacionados com as atividades relativas aos produtos são alocados

diretamente para os produtos, como mostra a tabela 17.

T b 1 17 C 1 . d da e a - ustos re aciona os aos pro utos
Produto J K L

Entrada de Dados 150 215 135
Suporte de Computador 195 210 220

Análise de Custos 255 280 340
Administrativas 450 625 800

Legais 75 100 200
Armazenamento de 80 90 205
Produtos Acabados

Transporte 140 165 195
Propaganda 175 250 200

Vendas 100 150 125
Comissão de Vendas 200 235 190

Outras 200 225 200
Total 2.020 2.545 2.810
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Os custos de entrada de dados são alocados mais para o produto K por causa do

maior número de transações envolvidas no seu processo. Suporte de computador é

distribuído relativamente igual para os três produtos. Os custos de análise de custos

e as despesas administrativas são alocados mais para o produto K e especialmente

para o L, por causa da natureza e complexidade do processo de produção para esses

produtos. As despesas legais são alocadas mais para o L por causa da exposição

maior deste produto para ações de consumidores. O armazenamento de produtos

acabados vai mais para o K e o L por causa do peso. O produto K tem mais

propaganda e uma maior força de vendas. As comissões de vendas são alocadas para

os produtos baseada no preço de venda por unidade e no nível de demanda relativa.

Outras despesas são alocadas quase igualmente para os três produtos. Esses custos

são então totalizados para cada produto.

No primeiro estágio do processo de custeio baseado em atividade, alocamos cada

categoria de despesa relacionada a recursos aos recursos, para obtermos um total de

custo por recurso. Agora, para podermos alocar os custos dos recursos para os

produtos, precisamos de um procedimento relacionado com o uso dos recursos pelos

produtos.

Como o recurso A é usado por 5 minutos para fazer uma unidade do produto J, e por

15 minutos para fazer uma unidade do produto L, parece razoável alocarmos os $

748 de custos relacionados ao recurso A numa base de 25 % para J e 75 % para L.

Da mesma forma calculamos essa relação para os outros recursos, conforme mostra

a tabela 20.

Tabela 18 - Custos dos recursos
Custos dos recursos A B C D

Total 748 572 547 758
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T b I 19 Mi d idad d da e a - nutos e recursos porum e e pro uto
J K L

A 5 15
B 10 15 5
C 15 5
D 5 15

T b I 20 C t al d b d . ta e a - us os oca os asea os nos mmu os por recurso
J K L

A 187 561
B 190 286 96
C 410 137
D 190 568

Total 787 613 1.225

Ainda precisamos alocar aos produtos os custos relacionados com as matérias-

prima. Parece razoável alocar esses custos em relação a quantidade desses materiais

usados para produzir cada unidade do produto, conforme mostram tabelas abaixo.

Tabela 21 - Total dos custos relacionados a matérias-primasI ~1 I ~ I ~3 I ~4 MP5
505

Tabela 22 - Unidades de matéria-prima usa s por um e e pro uto
J K L

MPl 1
MP2 1 1
MP3 1
MP4 1 1
MP5 1

da idad d d

T b 1 23 C d b d da e a - ustos a oca os asea os no uso as matenas-pnmas
J K L

MPl 427
MP2 282 282
MP3 355
MP4 325 325
MP5 505
Total 709 962 830
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Na tabela 24, abaixo, mostramos o total dos custos alocados para os produtos J, K e

L,R$ 3.516, 4.120 e 4.865, respectivamente.

T b 1 24 C d da e a - usto os pro utos
J K L

Recursos 787 613 1225
Matéria-prima 709 962 830

Produto 2.020 2.545 2.810
Total 3.516 4.120 4.865

Agora, podemos comparar esses custos ao potencial máximo de margem de

contribuição de cada produto. Para cada produto, vamos subtrair do preço de venda

o custo da matéria-prima, para obter a margem de contribuição bruta por produto.

Multiplicando esse valor pela demanda de cada produto, obteremos a margem de

contribuição bruta máxima que cada produto pode contribuir. Subtraindo então os

custos totais alocados teremos o lucro por produto.

T b I 25 L da e a - ucro por pro uto
J K L

Preço de Venda 95 110 90
Custo de Matéria-prima por unidade 40 45 40

Margem de contribuição 55 65 50
Demanda 110 100 90

Margem contribuição total 6.050 6.500 4.500

Custos Totais Alocados 3.516 4.120 4.865
Lucro 2.534 2.380 -365

Como o lucro potencial de cada produto é de R$ 2.534 para o produto J, de R$

2.380 para o K e de R$(365) para L, devemos dar preferência para o produto J,

depois para o K e devemos considerar parar de produzir o L.

Antes de continuarmos, temos que verificar se temos capacidade para produzir tudo,

para depois calcular o lucro máximo que este sistema pode gerar.
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A demanda imposta sobre os recursos produtivos podem ser calculadas

multiplicando o número de minutos que leva para produzir uma unidade de cada

produto vezes a demanda semanal do produto. Por exemplo, uma unidade do

produto J usa 5 minutos do recurso A, para produzir toda a demanda semanal de J

(110 unidades) precisamos de 550 minutos do recurso A. A tabela 26 mostra a

demanda imposta sobre todos os recursos da empresa.

T b I 26 Mi d d dad da da e a - nutos e recurso por eman eca pro uto
minutos minutos minutos Total de

necessários necessários necessários minutos
nara J paraK para L necessários

A 550 1.350 1.900
B 1.100 1.500 450 3.050
C 1.650 500 2.150
D 500 1.350 1.850

Como cada recurso está disponível 2.400 minutos por semana, o recurso B não tem

capacidade para produzir toda a demanda imposta sobre ele. Assim sendo

precisamos decidir o que deixaremos de produzir.

No cálculo do custo dos produtos e no respectivo lucro, vimos que o produto J é o

mais lucrativo para a empresa, depois o K e o produto L está perdendo dinheiro.

Então, vamos produzir toda a demanda de J (110 unidades) depois, se sobrarem

minutos suficientes, toda a demanda de K. Não produziremos o produto L.

Conforme mostra a tabela 26, para produzirmos toda a demanda do produto J

usaremos 1.100 minutos do recurso B. Temos que lembrar que para cada mudança

de operação no recurso B temos um setup de 15 minutos. Neste cenário teremos

pelo menos 2 preparações, o que consumirá 30 minutos, deixando 2.370 minutos

para produção. Já utilizámos 1.100 minutos com o produto J, o que deixa 1.270
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minutos para produzirmos o produto K. Para produzir toda a demanda de K

precisamos de 1.500 minutos do recurso B. Conseqüentemente, não poderemos

produzir toda demanda de K, apenas 84 unidades (1.270/15).

Então, o mix de maior lucro é 110J + 84 K.

Na tabela 27, abaixo, temos o cálculo do lucro da empresa com esse mixo

T b 1 27 L r ·d daJKL . d ABCa e a - ucro íqui o com nux o
J K Total

Receita 10.450 9.240 19.690
Custo Matéria-prima 4.400 3.780 8.180

Margem Bruta 6.050 5.460 11.510

Despesa Operacional 12.500

Lucro Máximo -990

Segundo a análise do ABC, está empresa não tem condições de gerar lucro nas atual

situação em que se encontra.
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5.2. Teoria das Restrições

Para fazer uma análise TOC precisamos de algumas informações que já vimos na

análise ABC, mais outras informações não contempladas pelo ABC. Precisamos do

ganho de cada produto (Preço de Venda - Custos Totalmente Variáveis), do Ganho

por minuto do RRC (recurso B) e da Despesa Operacional da empresa. Para isso

usaremos a planilha mostrada na página 40 (tabela 5).

T b I 28 B d dad d d t d JKLa e a - anco e os os pro u os a
A B C D (B - C) E F (DIE) G

Produto Preço CTV Ganho Tempo no Ganho I Classificação
Unitário RRC Tempo no Estratégica

(Gu) RRC
J 95 40 55 10 5.5 2
K 110 45 65 15 4.33 3
L 90 40 50 5 10 1

Com a informação do ganho/tempo no RRC, vemos que o produto mais lucrativo

para a empresa é o L, depois o J e o K. Uma classificação bem diferente da dada

peloABC.

Para calcular qual o lucro máximo dessa empresa usando essa abordagem,

precisamos montar o mix de vendas. Faremos todos os L que o mercado comprar

(90 unidades). Com isso, sobram 1.935 minutos, o que dá para fazer todos os J que o

mercado compra (110 unidades) e ainda sobram 820 minutos, que permite fazer 53

unidades do K. Desta forma o mix estratégico é 90 L + 110 J+ 53 K.

Para calcular qual o lucro gerado por esse mix usaremos a planilha mostrada na

página 41 (tabela 6).
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T bel 29 L r ·d daJKL . TOCa a - ucro IqUI o com mix
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total no doRRC Acumulada Total do
Venda RRC doRRC produto

J 110 1.100 46% 46% 6.050
K 53 795 33% 79% 3.445
L 90 450 19% 98% 4.500

Ganho Total 13.995

Despesa Operacional 12.500

Lucro Líquido 1.495

A abordagem da TOC mostra que a empresa, mesmo não mudando nada na sua

atual situação, tem condições de gerar lucro.
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5.3. ABC x TOC

A abordagem da TOC mostrou que a empresa tem condições de gerar um lucro de,

no máximo, R$ 1.495 por semana. Analisando a mesma empresa, a abordagem do

ABC concluiu que a empresa não tem condições de gerar lucro, que o máximo que

se pode tirar da empresa é um prejuízo de R$ 990 por semana.

A empresa é a mesma, porém a forma de tratar os dados disponíveis é diferente. O

ABC precisa alocar todos os custos aos produtos, o que gera muitos cálculos e

planilhas. Num exemplo simples como o que vimos, usamos muitas tabelas e 8

páginas para podermos calcular qual o lucro máximo que a empresa pode gerar. A

TOC não aloca custos, precisa somente do ganho unitário de cada produto, o tempo

que cada produto consome da restrição e a Despesa Operacional da empresa como

um todo. Nesse exemplo simples, a TOC usou 2 tabelas e menos de 2 páginas para

calcular qual o lucro máximo que a empresa pode gerar.

No ABC é necessário somar todos os minutos que um produto consome de todos os

recursos e na TOC só é necessário saber os minutos que cada produto consome da

restrição.

Mas o volume de informação necessária não é o mais importante, o que é realmente

importante é a qualidade da informação. Pelo que vimos, as informações fornecidas

pelas duas abordagens são significativamente diferentes. Precisamos verificar qual é

melhor.
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Vamos verificar qual seria o lucro do mix estratégico do ABC se calculado pela

TOC e qual seria o lucro do mix estratégico da TOC se calculado pelo ABC.

O mix estratégico do ABC é: 110 J + 84 K

Lucro calculado segundo a TOC:

T b I 30 L r id d . d ABCa e a - ucro iqur o o rmx o
H I J (IxE) K(J/Cap L M(IxD)

Rest)
Produto Quantidade Tempo Utilização Utilização Ganho

Prevista de Total na da restrição Acumulada Total do
Venda restrição da Restrieão produto

J 110 1.100 46% 46% 6.050
K 84 1.260 53% 99% 5.460
L 00 000 00% 99% 00

Ganho Total 11.510

Despesa Operacional 12.500

Lucro Líquido -990

O lucro apurado é o mesmo pela TOC ou pelo ABC. Agora, vamos verificar se o

ABC apura o mesmo lucro do mix estratégico da TOe.

O mix de máximo lucro da TOC é: 90 L + 110 J + 53 K

Lucro calculado segundo o ABC:

T b I 31 L r id d . da TOCa e a - ucro lQUl o o mix
J K L Total

Receita 10.450 5.830 8.100 24.380
CPV 7.916 4.568 8.465 20.949

Margem Bruta 2.534 1.262 -365 3.431

Despesa 1.936
Operacional

Lucro Máximo 1.495

,
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o lucro calculado pelo ABC é o mesmo que o calculado pela TOC. O cálculo do

lucro vai sempre ser o mesmo, desde que não haja uma variação do estoque em

processo e do estoque de produtos acabados, já que o ABC agrega custos aos

estoques e a TOC não. O lucro calculado para qualquer mix é o mesmo usando as

duas metodologias, porém o mix escolhido é significativamente diferente, como já

vimos, e as decisões tomdads são bem diferentes, como veremos mais adiante.

Se o lucro calculado pelas duas metodologias é o mesmo= para um determinado

mix, e se o mix que gerou mais lucro foi identificado pela TOC, podemos concluir

que a TOC é melhor para determinar qual o mix mais lucrativo.

O ABC não identificou o mix de melhor lucro, aqui o ABC não atinge um dos

objetivos da contabilidade gerencial. A informação fornecida (dos produtos mais

lucratrivos) não foi correta, então, a única conclusão possível deste fato é que o

ABC tem um erro conceitual na sua formação.

A questão agora é: qual é esse erro?

O ABC, como já vimos, é um melhoramento do paradigma atual da contabilidade

gerencial. Os pressupostos mais básicos são iguais para os dois.

A contabilidade de custos surgiu para possibilitar o controle das operações das

empresas, que estavam se tornando muito complexas. Para isso alguns engenheiros

da época criaram o rateio de custos. Vamos ver qual foi o raciocínio.

o Lucro Liquido da empresa é formado pela somatória das receitas trazidas pelos

produtos vendidos (L Rp), menos a somatória dos custos das matérias-primas destes

630 lucro calculado é o mesmo, mas o caminho indicado é bem diferente, o que levará a lucros
diferentes no futuro, conforme veremos mais adiante.
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produtos (L MPp), menos a somatória das despesas operacionais da empresa. As

DOs são divididas entre várias categorias, como salários, aluguel, juros, água etc, (L

DOc).

Então temos: LL = L Rp -LMPp -L DOc

Na fórmula acima, os dois primeiros somatórios são feitos sobre produtos, o terceiro

sobre categorias de despesas.

Porém no início do século, as empresas estavam começando a intemalizar muitos

processos e a produzir muitos produtos, o que exigia responder a novas perguntas.

As perguntas mais importantes eram aquelas relacionadas ao impacto que um

produto tinha no contexto geral da empresa. Qual o impacto de um produto nos

custos totais da empresa e nas receitas da empresa. Para poder responder agilmente

a esse tipo de pergunta muito importante e, para poder tomar decisões locais que

levem ao ótimo global, é que foi criado o rateio das DOs para os produtos.

Essa solução simplificou a situação, passando de duas divisões diferentes,

categorias de produto e de despesa para apenas uma. Essa era uma divisão

alternativa da despesa operacional, não por categorias, mas por produtos. Não era

exato, já que nem todas as desepesas eram totalmente variáveis em relação ao

volume de produção, mas era uma aproximação suficientemente razoável para gerar

boas informações.

o que era preciso fazer era mudar a questão que levou à divisão da despesa

operacional. "Emvez de fazer a pergunta padrão de nosso 'lucros e perdas' - 'A quem

pagamos?', vamos perguntar - "por que pagamos?' Por que pagamos ao trabalhador?
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Por que decidimos produzir um determinado produto? Assim, pelo menos podemos

dividir a categoria de mão-de-obra direta em produto por produto."64

Essa sistemática era válida naquele tempo pois a mão-de-obra direta era paga de

acordo com a quantidade de peças produzidas. As despesas que não podiam ser

divididas por produtos foram todas agrupadas num único bloco e então eram

rateadas aos produtos de acordo com a contribuição dos trabalhadores diretos.

Vamos lembrar que essas outras despesas não eram significativas no contexto geral.

Com isso, todas as despesas puderam ser divididas por produtos, exatamente como a

receita e os custos de matéria-prima eram. Com isso, a representação matemática

assume uma forma bem simples:

LL=L Rp -L 1v1Pp-LDOp

LL = LP (R-MP-DO)p

Essa fórmula possibilita analisar produto por produto individualmente, calculando o

custo e o lucro de cada produto. Assim foi possível analisar a empresa em classes de

produto por produto, possibilitando tomar decisões sobre um produto sem olhar os

outros. Com o rateio, ficou muito mais fácil tomar decisões.

Porém, a facilidade não é o mais importante. A informação também era de boa

qualidade, pois a maioria dos custos variavam de acordo com o volume de

produção, já que a maior parcela dos custos era composta de matéria-prima e mão-

de-obra direta.

64GOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 33
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Quando a natureza dos custos começou a mudar, isto é, o 'overhead' começou a

crescer em relação aos outros custos, e a mão-de-obra direta passou a não ser mais

paga por peça produzida, essa metodologia começou a perder sua validade.

Porém, a contabilidade gerencial não se adaptou, continuou a classificar a mão-de-

obra direta como um custo que variava de acordo com o número de peças

produzidas, e continuou a ratear os outros custos de acordo com a utitlização da

mão-de-obra direta.

Quando o rateio foi criado, era uma boa idéia pois as despesas que não variavam

diretamente com o volume de produção não eram muito significativas, então o

rateio fazia uma boa aproximação. Hoje em dia, a grande maioria das despesas não

varia diretamente com o volume de produção, na maioria dos casos apenas a

matéria-prima varia diretamente com o volume de produção.

Hoje, não há como obter informações relevantes para a tomada de decisões usando-

se o rateio (qualquer que seja ele). O 'overhead' representa a grande maioria das

despesas, e isso impossibilita o rateio de dar informações úteis. Não há como prever

a variabilidade dos custos de produção com bases de rateio, e nem há a necessidade

de se fazer isso.

Vamos analisar um pouco mais essa conclusão. As despesas que são rateadas, em

qualquer que seja o sistema de rateio, na maioria das vezes, não variam diretamente .

com o volume de produção ou com qualquer outro direcionador. Para continuarmos,

é preciso que este ponto esteja bem claro. Vamos ver alguns exemplos.

o salário do supervisor de produção não vana de acordo com o volume de

produção, se vendermos uma unidade a menos de um produto não estaremos
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pagando um salário menor ao supervisor e, da mesma forma, se produzirmos uma

unidade a mais não pagaremos um salário maior ao supervisor. O mesmo acontece

com as despesas de manutenção, o simples acréscimo ou decréscimo de produção

não vai fazer com que aumentem ou diminuam as despesas com manutenção. Não

vamos diminuir o número de pessoas na manutenção, ou diminuir os salários do

pessoal da manutenção, com o aumento ou diminuição em uma unidade no volume

de produção.

"O uso de apenas uma medida de atividade, horas de trabalho direto, reduz a

habilidade do sistema de custos de prever a variação nos custos com mudanças no

. volume de produção e mudanças no mix de produção atual."65 O ABC não aloca

despesas apenas com bases de rateio relacionadas ao volume de produção. Ele

também se utiliza de outros tipos de bases de rateio, "além de reconhecer que

determinados custos variam em proporção ao volume de unidades produzidas, o

ABC procura também identificar a variablidade dos custos em função do número de

lotes de produção, das atividades de manutenção dos produtos no mercado,

mudanças de tecnologias e metodologias de produção, vendas e distribuição de

produtos etc." 66

Um exemplo dado acima é a variabilidade de alguns custos em relação aos lotes de

produção. Que despesa da empresa variará com o tamanho dos lotes de produção?

Um exemplo que é comumente usado é o do custo de preparação de máquina. O

pressuposto aqui é que quanto menores os lotes, mais preparações de máquinas

terão que ser feitas e, conseqüentemente, maiores os custos de preparação de

máquina. Mas esse pressuposto não é válido. Para substanciar esta afirmação, vamos

relembrar a linha de produção simples que usamos como exemplo na página 32.

65JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 191
66NAKAGAWA, M. ABC. ..p.55
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Figura 1 - Linha de produção da XYZ

A B c D E

13 7 9 . 11

Nesta linha de produção, o recurso C é o RRC. O tamanho do lote de produção

realmente vai fazer com que haja mais preparações de máquinas, mas isso não leva

a um aumento nas despesas da empresa. Vamos supor que atualmente a política de

lotes de produção faz com que a média de preparações no recurso A seja de 3 por

semana. Se mudássemos esta política de tal forma que passássemos para 7

preparações por semana, mesmo assim, as despesas da empresa não variariam, já

que o recurso A é um recurso não restritivo. O único local onde o número de

preparações teria um impacto nos resultados finais da empresa é na restrição. Mas

um aumento no número de preparações na restrição não ocasionaria um aumento

nas despesas, mas sim uma redução nas vendas, já que haveria menos minutos

disponíveis para produção.

"O custo variável, no ABC, por sua vez, é um elemento de custo que varia com

mudanças no volume de direcionadores de custos ou atividades. Por exemplo, o

custo da atividade de lidar com materiais varia de acordo com o número de vezes

que se toma necessário para fazer a movimentação dos mesmos de uma atividade

para outra."67 Será que se variarmos o número de vezes que movimentamos o

material os nossos custos irão aumentar? Se aumentarmos o número de vezes que

movimentamos o material iremos contratar mais uma pessoa para fazer essa

67NAKAGAWA, M. ABC ...p.55
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movimentação? Ou se diminuirmos o número de vezes que movimentamos o

material mandaremos alguém embora? Isso não parece razoável.

As despesas da empresa não variam de acordo com qualquer que seja o direcionador

de custo escolhido. Isso é devido ao fenômeno que já discutimos anteriormente, de

que um sistema tem muito poucas restrições e, por isso, a maioria dos recursos do

sistema têm capacidade disponível para absorver aumentos de volume e/ou

mudanças de mixo

Quando é que um custo varia? Quando precisamos aumentar a disponibilidade de

algo de que não temos o suficiente, que está nos limitando. Então, só aumentamos

os custos nas restrições do sistema, nos pontos onde precisamos aumentar a nossa

capacidade. Os custos de uma atividade devem aumentar apenas quando aquela

atividade não tiver mais capacidade em excesso, isto é, apenas quando aquela

atividade for uma restrição do sistema.

Não parece razoável pressupor que todos os custos da empresa vão aumentar se

aumentarmos o volume de produção ou mudarmos o mix de produção, mas é

justamente isto que o ABC pressupõe. Isto é a mesma coisa que dizer que num

sistema todas as variáveis são igualmente importantes para o seu desempenho, que

todas as variáveis são restrições. Esse pressuposto vai contra a noção de sistema,

que já analisamos aqui.

Por causa desse pressuposto é que o ABC soma os minutos consumidos por cada

produto de todos os recursos, como se todos os recursos tivessem igual importância

para a empresa. "Num sistema de custeio baseado em atividade, o custo do produto
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é a soma dos custos de todas as atividades requeridas para produzir e entregar o

produto."68

Agora, se olharmos na tabela 20 (página 70), recriada abaixo, veremos que na

alocação dos custos dos recursos A e D, o produto L foi o produto que recebeu a

maioria dos custos. Isso porque esse produto é o que mais utiliza esses dois

recursos. Porém, se olharmos na tabela 26 (página 72), recriada abaixo, vemos que

os recursos A e D são ociosos. Isso quer dizer que se quisermos aumentar a

- produção do produto L, não precisaremos aumentar as despesas com os recursos A e

D, mas mesmo assim o ABe nos informa que esses custos irão variar se

aumentarmos o volume de L. Antes dos custos com os recursos A e D variarem,

teremos que elevar a restrição do sistema, o recurso B, e depois elevar a nova

restrição do sistema, o recurso e, e só então o recurso A será uma restrição, isto é,

só então precisaremos aumentar os custos do recurso A se aumentarmos o volume

de produção. Mas, o ABe não identifica a restrição do sistema, então não pode

saber quando os custos irão variar.

T b 1 20 e d b da e a - ustos a oca os asea os nos mmutos por recurso
J K L

A 187 561
B 190 286 96
e 410 137
D 190 568

Total 787 613 1225

T b 1 26 M' d d dd da da e a - mutos e recurso por eman a e ca .pro uto
minutos minutos minutos Total de

necessários necessários necessários minutos
paraJ nara K para L necessários

A 550 1.350 1.900
B 1.100 1.500 450 3.050
e 1.650 500 2.150
D 500 1.350 1.850

68COOPER, R The Rise ... p. 46, grifado por mim.
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A restrição no caso dos produtos J, K e L é o recurso B, então, qual a relevância de o

produto L usar mais os recursos A e D, se eles são ociosos? Os custos relacionados

aos recursos A e D não variarão enquanto a restrição estiver em outra atividade. A

utilização do recurso B é que é importante. E nesse caso, o produto L é o que menos

utiliza o recurso! E isso não é levado em conta pelo ABC. O ABC ignora a

existência da restrição do sistema.

Se aceitarmos que uma empresa é um sistema, e que todo sistema tem seu

desempenho limitado por uma restrição (ou poucas restrições), ignorar a restrição

leva à falta de habilidade de se administrar adequadamente e de se melhorar

continuamente a empresa. "Não há escolha nesse assunto. Ou você administra suas

restrições ou elas o administram. As restrições vão determinar o rendimento do

sistema, quer elas sejam reconhecidas ou não."69

Já vimos que as despesas alocadas aos produtos não variam de acordo com qualquer

que seja o direcionador de custo escolhido. Então, por que alocar essas despesas aos

produtos se elas não variam de acordo com a variação de unidades de produtos

produzida ou de acordo com um direcionador de custos qualquer? Por que alocar

essas despesas se elas não fornecem informações relevantes para a tomada de

decisão, já que não identificam as restrições do sistema?

O que precisamos ter em mente é que o que realmente importa não são os custos áós

produtos mas sim o impacto que as decisões com relação aos produtos têm no

resultado da empresa e, para saber isso, não precisamos fazer nenhum tipo de

alocação. O ABC, e qualquer sistema que se baseie no rateio de despesas aos

produtos de uma empresa, não poderá fornecer informações confiáveis, já que é

6~OREEN e SMITH e MACKEY. The Theory... p. xix
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baseado em pressupostos falsos, em especial de que ótimos locais levam ao ótimo

global do sistema.

Muitas pessoas ainda advogam o uso do rateio, através do ABC, esquecendo que ele

foi primeiro criado para podermos reduzir o número de classificações, de produtos e

categorias de despesas para apenas produtos, simplificando o processo de tomada de

decisão. Agora, essas pessoas advogam um aumento no número de classificações,

tentando salvar o rateio, fazendo com que a tomada de decisão se tome mais

complexa e menos eficiente.

Mas isso não é tudo. Que diferença faria para o resultado da empresa como um todo

se não soubéssemos qual o tempo que cada produto usa de um recurso que não é

restrição? Não faria nenhuma diferença, não precisamos desse dado! Se o recurso é

não-restrição o que queremos dele é que não impeça a restrição de fazer o máximo

que ela pode. "A performance de cada componente do sistema deverá ser avaliada

em termos de sua contribuição para o objetivo do sistema e não para produção ou

lucro pessoal, nem para qualquer competição entre as partes. Alguns componentes

podem ter que operar tendo perdas para si próprios, para a otimização do sistema

como um todo...Sem uma administração do sistema como um todo, subotimizações

certamente irão ocorrer. Subotimizações geram perdas....Um exemplo de um

sistema bem otimizado é uma boa orquestra. Os músicos não estão lá para

realizarem solos como prima-donas...Não é necessário que cada um deles seja em

sua área o melhor músico do país."70

Isso nos leva a outro efeito indesejável do rateio de custos aos produtos feito pelo

ABC. Esse rateio nos dá a ilusão de que economizaremos os custos alocados aos

produtos se pararmos de produzi-los. Isso não é verdade, não deixaremos de ter uma

7ÜJ)EMING, W. Edwards. Qualidade: A revolucão da Administração. Rio de Janeiro: Ed. Marques
Saraiva, 1990. p. xviii
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parte de uma máquina, e conseqüentemente parte da sua despesa de depreciação, s0

pararmos de produzir um produto dos muitos que são processados nesta máquina.

Voltando ao exemplo dos produtos J, K e L. Se decidissemos parar de produzir o

produto L (que afinal de contas pelo ABC dava prejuízo) não deixaríamos de ter a

maioria dos custos alocados a esse produto, o único custo que com certeza não mais

existiria seria o da matéria-prima. Nesse caso, se parássemos de produzi-lo, o

resultado da empresa pioraria. É como se o ABC estivesse nos dizendo que o

produto L é um produto que dá prejuízo para a empresa, mas se pararmos de

produzi-lo o resultado da empresa piora, isso não faz muito sentido! Se os custos

alocados ao produto L não seriam economizados se parássemos de produzi-lo, como

podemos dizer que esses custos são custos do produto L?

Na TOC, para decidir se a descontinuação de um produto é do interesse da empresa,

temos que calcular o impacto dessa decisão nas três medidas, Ganho, Investimento e

Despesa Operacional. O Ganho deve diminuir, já que não venderemos mais o

produto. O investimento só diminuirá se vendermos algum equipamento, e a

Despesa Operacional só diminuirá se reduzirmos parte da folha de pagamento, e/ou

do aluguel, e/ou da depreciação etc. Depois de quantificar o impacto nessas 3

medidas podemos ver qual será a variação no Lucro Líquido e no Restomo Sobre o

Investimento. A rentabilidade da empresa só irá melhorar se a perda de Ganho for

mais do que compensada pela diminuição da Despesa Operacional da empresa

como um todo. É importante ressaltar que não alocamos nenhum custo para tomar

essa decisão.

Os defensores do ABC dizem que as informações geradas pelo sistema

convencional de contabilidade gerencial poderiam levar a decisões ruins. "Em

alguns casos, a informação fornecida pelos sistemas de contabilidade gerencial não
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só inibiam gerentes que tomavam boas decisões, como pode até ter encorajado

decisões ruins..."71 Porém, como já vimos até agora, o ABC também pode levar a

decisões ruins.

Outra conseqüência de se usar a TOC é que os administradores das empresas não

terão mais estímulos para aumentar o estoque em processo e o de produtos

acabados, já que não poderão aumentar artificialmente os lucros da empresa com

isso, pois não há alocação de custos na TOC. Quando se aloca custos aos produtos,

o que se está fazendo é adiando o reconhecimento dessa despesa no demonstrativo

de resultados. Assim, o lucro de um período pode ser aumentado em detrimento aos

lucros dos períodos futuros.

Vamos ver mais um exemplo no qual, inevitavelmente, o ABC leva a decisões

errôneas, isto é, decisões que reduzem a lucratividade da empresa. Como exemplo

vamos analisar as propostas de 2 engenheiros de processo.

A empresa está com sua capacidade no limite, o mercado compraria mais produtos

se ela tivesse capacidade de produzi-los. A empresa possui 5 recursos (A, B, C, D e

E), todos têm um operador, e o custo dos 5 recursos é o mesmo.

A empresa vende 4 produtos, V, X, Y e Z. Os preços de cada um são, R$ 75, 85, 92

e 57, respectivamente. O custo da matéria-prima é de R$ 40, 37, 56 e 29,

respectivamente, o que dá ganhos unitários de R$ 35, 48, 36 e 28. O mix de

produção/vendas atual é de 40 V, 50 X, 70 Y e 50 Z por semana, o que utiliza 100%

da capacidade disponível.

71JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 177
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o primeiro engenheiro de processo sugere melhorar o desempenho do recurso A, de

15 minutos/peça para 12 minutos/peça no produto Y. Esse melhoramento exigirá

um investimento de R$ 5.000.

Já, o segundo engenheiro sugere melhorar o desempenho do recurso C de 21

minutos/peça para 20 minutos/peça, mas com um adicional de carga no recurso D,

que vai de 6 minutos/peça para 9 minutos/peça, no mesmo produto Y. Com um

investimento de R$ 5.000.

Pela mentalidade do ABC, qual seria o veredito para essas duas propostas?

o primeiro engenheiro está propondo diminuir o tempo de um produto num

determinado recurso em 3 minutos. Como "No sistema de custeio baseado-em-

atividades, o custo de um produto é a soma dos custos de todas as atividades

necessárias para a fabricação e entrega do produto't", então o custo desse produto

irá diminuir, e a proposta tem grande chance de ser aceita.

o segundo engenheiro está propondo diminuir o tempo de um produto num

determinado recurso em 1minuto, mas com isso terá também que aumentar o tempo

deste mesmo produto em 3 minutos num outro recurso. Isto quer dizer que esse

engenheiro está propondo aumentar em 2 minutos o tempo de processo de um

produto! Com isso, seu custo iria aumentar, além de aumentar a Despesa

Operacional da empresa, devido à depreciação do investimento. Pelo ABC essa

proposta seria rejeitada. Muito provavelmente esse tipo de proposta nunca seria

apresentada numa empresa com a mentalidade da contabilidade de custo.

72COGAN, S. Activity-Based ... p. 11
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o que tem de errado essa análise do ABC? Primeiro, ela não diferenciou entre

recursos restritivos e não-restritivos. A primeira etapa do processo de otimização

contínua da TOC (página 24) é identificar a restrição do sistema. Sem identificar a

restrição do sistema, não podemos saber se uma decisão é boa ou ruim para o

sistema. Neste caso o recurso C é a restrição da empresa, com isso em mente vamos

analisar as propostas.

o primeiro engenheiro sugere diminuir o tempo no recurso A, um recurso não-

restritivo, de 15 para 12 minutos/peça. Essa decisão não irá aumentar o Ganho da

empresa, já que é o recurso C que limita o desempenho desta linha de produção. Já,

a Despesa Operacional da empresa vai aumentar, devido à depreciação deste

investimento, e o Investimento também irá aumentar. Se o Ganho não aumentará, e

a Despesa Operacional e o Investimento aumentarão, então a rentabilidade da

empresa irá diminuir. Por isso, essa proposta deve ser rejeitada.

O segundo engenheiro sugere diminuir o tempo de um produto em 1 minuto na

restrição, ao mesmo tempo que aumenta em 3 minutos o tempo desse produto num

recurso não-restritivo. Essa decisão irá aumentar o Ganho da empresa, já que

liberará tempo da restrição do sistema, que então poderá aumentar a sua produção.

A diminuição de tempo do produto Y na restrição irá disponibilizar 70 minutos" no

recurso C. Se esses 70 minutos fossem usados para produzir mais produtos Y, isso

faria com que a oferta de produtos Y crescesse em 3,5 unidades por semana, o que

geraria um Ganho extra de R$ 6.552 por ano'". A Despesa Operacional irá

aumentar, devido a depreciação do investimento, em R$ 500 por ano. O

73Com essa proposta, o produto Y passou a consumir um minuto a menos no recurso C. Como essa
empresa produz 70 Y por semana, o recurso C passa a ter 70 minutos por semana disponíveis para
aumentar o volume de produção da empresa.
74Aumento no ganho semanal = 3,5 x 36 = R$ 126. Aumento no ganho anual = R$ 126 x 52 semanas
=R$ 6.552.
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investimento aumentará em R$ 5.000. Com o impacto dessa proposta nas 3 medidas

quantificado, podemos verificar se ela aumenta ou não a rentabilidade da empresa.

Se o Ganho aumenta em R$ 6.552 e a Despesa Operacional aumenta em R$ 500,

então, o Lucro Líquido vai aumentar em R$ 6.052. O Investimento aumenta em R$

5.000, logo o retomo deste investimento é de 121 % ao ano. Essa proposta com

certeza será aprovada pela TOC.

Não podemos deixar de perceber uma coisa de extrema importância. O ABC

aprovou uma proposta que piora o resultado final da empresa, e rejeitou uma outra

proposta que beneficia em muito o resultado final da empresa. Isso por si só é

importante, mas há outro aspecto muito importante. O primeiro engenheiro de

processo foi recompensado e acha que contribuiu para a meta da empresa. Enquanto

que o segundo engenheiro de processo, muito provavelmente, foi mandado embora!

Mas é muito improvável que numa empresa com a mentalidade da contabilidade de

custo, alguém aparecesse com uma proposta igual a segunda, e é aqui que está um

dos grandes efeitos devastadores deste tipo de mentalidade. As pessoas acabam

achando que estão contribuindo com a meta da empresa, e são recompensadas por

isso! Enquanto que reais melhorias não são nem sugeridas, pois as pessoas não são

estimuladas a pensar na empresa como um todo.

5.3.1. Curto Prazo x Longo Prazo

Os defensores do ABC dizem que no curto prazo as despesas não variam com o

volume de produção ou com outro direcionador de custo, mas que no longo prazo

sim.
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"O objetivo mais importante para um sistema de contabilidade de custos é o de

estimar os custos de longo prazo para se produzir cada produto ..."75

"O objetivo de um bom sistema de contabilidade de custos deveria ser fazer mais

óbvio, mais transparente, como os custos considerados fixos na verdade variam com

as decisões tomadas sobre volume de produção dos produtos, mix dos produtos e

diversidade de produtos. "76

" precisamos eliminar a mentalidade que custos fixos são necessários para

produção, mas não são influenciados pelas nossas decisões relacionadas com os

produtos e a produção. Uma vez aceito que quase todos os custos dos produtos são

variáveis sobre um razoável período de tempo, então torna-se necessário fazer o que

pudermos para tentar entender as fontes de todo custo de overhead e de identificá-

los às atividades que dirigem esses custos. Precisamos abandonar regras

convencionais que ou ignoram os custos fixos (o custeio direto) ou os alocam de

forma arbitrária ...(o custeio tradicional). "77

Conforme vimos acima, os defensores do ABC dizem que todos os custos são

variáveis no longo prazo, e que por isso precisamos identificar os custos de longo

prazo dos produtos para podermos tomar decisões corretas. Concordamos

parcialmente com o fato de que os custos são variáveis a longo prazo, e que ignorar

essa variabilidade, como faz o custeio direto, não é correto. Porém, também não é

correto achar que precisamos tentar calcular o custo de longo prazo dos produtos

para podermos tomar decisões corretas. Como vimos no exemplo da empresa dos

produtos J, K e L, a TOC não calculou qualquer custo de produto e conseguiu tomar

uma decisão. melhor que o ABC.

75JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost p. 234
76JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost p. 235
77JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 243
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No longo prazo a empresa continuará sendo um sistema e, conseqüentemente,

continuará tendo seu desempenho limitado por poucas restrições. Então, mesmo no

longo prazo, é necessário identificar as restrições e controlá-las, e não ignorá-las

achando que no longo prazo todos os recursos serão igualmente importantes.

Quando o ABC afirma que é necessário calcular o custo de longo prazo dos

produtos, ele está afirmando que, no longo prazo, a empresa não terá restrições e

que, por isso, todos os recursos da empresa serão igualmente importantes.

"A TOC se baseia no pressuposto de que as funções de 'overhead', como outros

centros de trabalho não-restritivos, podem lidar com diversidades adicionais sem

novos recursos. Se não puderem, os recursos do 'overhead' se tomam a restrição e

podem ser atacados usando os métodos usuais da TOC. Isso é, os esforços de

aprimoramento podem ser enfocados naquela parte do 'overhead' que é a

restrição...Nas empresas que nós visitamos poucos gerentes pareciam preocupados

com problemas de crescimento de 'overhead'. Para a maior parte, eles pareciam

capazes de diversificar e aumentar o volume com aumentos relativamente pequenos

no 'overhead'."78

A pesquisa liderada por Eric Noreen (o co-autor do livro de contabilidade de custos

mais vendido nos EUA) sobre a TOC, mostra que as empresas que usam TOC

conseguem aumentar a diversidade de produtos e o volume de produção sem

aumentar o 'overhead'. Isso vai contra a literatura do ABC, como o próprio Noreen

fala: "Os gerentes em quase todas as empresas que visitamos disseram que eles

tinham sido capazes de reduzir ou manter a DO constante apesar do aumento no

volume e do aumento no número de produtos oferecidos. Esse fato é surpreendente

78NOREEN e SMITH e MACKEY. The Theory ... p. xxvi
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dado as afirmações feitas na literatura do ABC a respeito do efeito do volume e da

diversidade de produtos nos custos de 'overhead'. "79

As despesas de 'overhead' só irão variar quando algum dos seus componentes se

tomarem restritivos. Se a empresa tem um bom controle sobre suas restrições, e

otimiza o uso delas, vai poder aumentar seu desempenho sem aumentar o 'overhead'.

O problema atual é que as empresas não identificam e exploram as suas restrições e

isso leva a aumentos desnecessários de 'overhead'. A variabilidade a longo prazo dos

custos de 'overhead' tem como uma das causas principais o. fato de os gerentes não

terem as restrições da sua empresa sob controle.

"No 'mundo do ganho', as restrições são a classificação essencial, substituindo a

função que os produtos exerciam no 'mundo do custo'."80 Controlando as restrições

da empresa, podemos evitar o crescimento dos chamados 'custos fixos'.

A TOC não parte do pressuposto de que o 'overhead' é necessário para a produção e

que não é influenciado pelas nossas decisões. Antes de mais nada, ela não classifica

os custos em variável e fixo, mas sim em totalmente variável e não totalmente

variável. Parece uma diferença não muito significativa, mas essa classificação não

nos obriga a tentar achar uma forma de prever como os custos irão se comportar, a

hora de analisar a variação dos custos é quando tivermos que tomar uma decisão.

Cada decisão deve ser analisada levando em consideração seu impacto nas 3

medidas, Ganho, Investimento e Despesa Operacional. O pressuposto da TOC é que

podemos verificar o impacto das decisões nas despesas da empresa, caso a caso.

Esse pressuposto elimina a necessidade de se ter que encontrar bases de alocação

para tentar medir a variabilidade dos custos em relação aos produtos.

7~OREEN e SMITH e MACKEY. The Theory ... p. 144
80GOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 51
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5.3.2. Aspectos Mercadológicos

Além desses pontos que já discutimos até agora, o fato de muitos advogarem o

cálculo do custo do produto também leva a conseqüências muitas vezes não

percebidas. Quando se tem a figura do custo do produto, se cria dentro da empresa a

percepção de que existe um preço justo único para esse produto. Esse preço justo é a

somatória dos custos dos esforços para projetar, produzir, distribuir e vender o

produto mais uma margem de lucro razoável.

Porém, todos nós sabemos, pelo menos intuitivamente, que a percepção de valor que

o mercado tem de qualquer produto está associada aos beneficios que esse produto

irá trazer, e esses beneficios não tem relação nenhuma com o custo do produto, com

a percepção de valor do fabricante. Mas não é só isso, o mercado tem várias

percepções de valor diferente para um mesmo produto, o que acaba criando grandes

oportunidades de aumentar o lucro da empresa, que são perdidas por causa da noção

de preço justo único.

Se cobramos R$ 40 por um produto (custo + margem), os clientes que percebem um

valor menor por esse produto não irão comprá-lo. Já, os clientes que percebem um

valor maior por esse produto vão pagar apenas os R$ 40 cobrados. Então, estamos

perdendo volume com os clientes que comprariam por um preço menor, e estamos

perdendo dinheiro com os clientes que pagariam mais pelo produto. Mas, o mais

importante, é que mesmo que os vendedores da empresa percebessem isso, a

mentalidade do mundo do custo não permitiria que se diminuisse o preço abaixo do

Justo', impedindo uma segmentação do mercado.

liAdificuldade básica da idéia de que os dólares dos custos, grudam como cracas ao

fluxo fisico do material...é que isso é contrário ao real processo de valorização num

mercado de concorrência livre. O consumidor não compra um monte de custos
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rastreados; ele compra um produto, no preço de venda do mercado. E o preço do

mercado pode ser tanto maior quanto menor que qualquer custo calculado."81

A mentalidade da contabilidade de custos engessa as estratégias de marketing de

uma empresa, pois dá uma falsa noção de valor. Não só isso, como não indica quais

são os produtos mais lucrativos para a empresa, muitas vezes pode indicar que

alguns produtos não são muito lucrativos quando na verdade são (vide exemplo da

empresa JKL na página 66).

Para a TOC o mercado é que estabelece o preço, e o papel da contabilidade

gerencial é dizer se a esse preço e volume o produto irá aumentar a lucratividade da

empresa. Com isso há uma maior flexibilidade nos preços num ambiente TOC. Em

6.2. iremos analisar mais a fundo as influências que o ABC e a TOC têm nas

estratégias mercadológicas.

81JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... Citando Wiiliam Patton, p. 139
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6. CONCLUSÃO

"As políticas de produção do JIT também fizeram com que as medidas tradicionais

de eficiências locais, como o output individual de um operador e de uma máquina,

se tomassem inválidas. "82 Na verdade, as políticas do JIT não tomaram as medidas

de eficiências locais inválidas, mas sim mostraram que elas não eram mais válidas.

Mas, o que Johnson e Kaplan não perceberam é que não são só as medidas

tradicionais de eficiências locais que não são válidas, mas sim qualquer medida de

eficiência local.

Se eles tivessem percebido isso, não poderiam apoiar o ABC, já que este cria muitas

medidas de eficiências locais. Na verdade, o ABC tenta maximizar a eficiência de

toda atividade, o que certamente não pode contribuir para o bom desempenho do

sistema.

o que faz uma despesa variar é uma decisão tomada pelos administradores da

empresa. Em qualquer que seja o período analisado, curto, médio ou longo prazo, a

empresa terá pelo menos uma restrição (se isso não fosse verdade seu lucro seria

infinito). É claro que a restrição pode mudar de lugar, ir de um recurso produtivo

para outro, ou ir para o mercado (durante uma recessão) etc. Mas, se não

identificarmos onde ela está, nossa habilidade de melhorar significativamente o

desempenho do sistema fica comprometida.

82JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 223
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Vamos usar, mais uma vez, a analogia da corrente para comparar a mentalidade por

trás do ABC e da TOC.

o ABC tem como medida principal o custo da empresa, medido pela soma dos

custos de cada atividade. Comparando a uma corrente, é como se a principal medida

fosse o peso da corrente. Isso faz com que qualquer melhoria, em qualquer elo, seja

percebida como uma melhoria de todo sistema. Se diminuirmos o peso de um elo

em 50 gramas, estaremos diminuindo o peso do conjunto de elos em 50 gramas.

Aqui, o pressuposto do ABC é que os ótimos locais levam ao ótimo global.

A TOC tem como medida principal o ganho da empresa. Comparando com uma

corrente, é como se a principal medida fosse a resistência da corrente. Isso faz com

que a maioria das melhorias na maioria dos elos não melhore a comente como um

todo. Se aumentarmos a resitência de um elo qualquer não estaremos

necessariamente aumentando a resistência de toda corrente. Para isso precisamos

aumentar a resistência do elo mais fraco. Aqui, o pressuposto da TOC é que a

maioria das melhorias na maioria dos elos não melhoram o desempenho da corrente.

Se o objetivo da empresa é aumentar a lucratividade, onde devemos nos concentrar,

na redução de custos ou no aumento dos ganhos?

Se reduzirmos os custos da empresa aumentamos o seu lucro. Se aumentarmos o

ganho da empresa aumentamos seu lucro. Então, num primeiro instante, parece que

as duas variáveis são igualmente importantes. Porém, qual é o limite de redução de

custos? Zero. Não podemos diminuir além de zero. Se essa for a medida principal

qual é o objetivo final? Fechar a empresa, assim não teremos mais custos!
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Agora, qual é o limite para aumentarmos o ganho? Infinito. Se essa for a medida

principal qual é o objetivo final? Ter uma lucratividade infinita! Assim, Ganho deve

ser a medida principal, pois a empresa não foi criada para economizar custos, mas

sim para ser lucrativa. O movimento da qualidade total já havia identificado isso,

tanto que a sua maior mensagem é 'O cliente é rei.'

Mas, o TQM e o JIT também tiveram seus problemas com a contabilidade de

custos. "O TQM ficou irritado...pelo fato de que o investimento em melhoramento

da qualidade, que realizado para o bem de obter ganhos muito importantes, deve ser

justificado por uma consideração de custos muito menos importante. Simplesmente

solucionaram seu problema deixando de lado as medidas financeiras, afirmando que

a 'Qualidade é a tarefa No. 1'. O JIT, fez a mesma coisa. Quando Goldratt

encontrou-se com o Dr. Ohno, o inventor do KANBAN, o Sistema Jl'I da Toyota,

ele lhe disse que a contabilidade de custos era uma coisa que teve de combater

durante toda sua vida. Não era suficiente eliminar os contadores das fábricas, o

problema é eliminar a contabilidade de custos das mentes das pessoas."83

Para uma empresa obter Ganho é necessário que se projete, produza, venda,

distribua etc. os seus produtos. Todas as atividades da empresa tem que ocorrer

numa sequência pré-determinada, para que se obtenha Ganho. Se qualquer um dos

departamentos falhar, a empresa não consegue obter Ganho.

Onde podemos aumentar o ganho? Relembrando o que dissemos na página 35, "Para

que o Ganho da empresa aumente é necessário que se aumente ou o preço de venda

e/ou a quantidade vendida, e/ou se diminua os CTV. A restrição do sistema tem um

papel fundamental no aumento do Ganho, pois para aumentarmos o Ganho temos

que diminuir os custos das matérias-primas, e/ou aumentar o preço de venda e/ou

83GOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 49
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impactar uma restrição interna do sistema...As poucas restrições do sistema ditam o

Ganho do mesmo, e assim sendo, para aumentarmos o Ganho é.necessário impactar

uma restrição do sistema..."

"Se um processo de melhoramento contínuo é o que buscamos, quais das três

avenidas de ganho, inventário ou despesa operacional é mais promissora? Se

pensamos por um minuto, a resposta se toma clara. Desejamos reduzir ambos, tanto

inventário quanto despesa operacional. Portanto, ambos oferecem uma oportunidade

limitada para o melhoramento contínuo. Ambas estão limitadas a zero. Este não é o

caso da terceira medida, ganho. Lutamos para aumentar ganho. Ganho não tem

qualquer limitação intrínseca; Ganho deve ser a pedra fundamental de qualquer

processo de melhoramento contínuo. Deve ser o primeiro na escala de

importância."84

"O que acontece quando afastamos a despesa operacional da condição de rei da

montanha e a substituímos pelo ganho? O reconhecimento da grandeza da mudança

necessária está começando a surgir. É uma troca, deixando de ver nossas

organizações como sistema de variáveis independentes para vê-las como sistemas de

variáveis dependentes....Pergunte a si mesmo: 'quantas saídas para despesa

operacional existem numa empresa'? Cada trabalhador é uma saída, cada

engenheiro, vendedor, escriturário ou gerente é uma saída da despesa operacional.

Qualquer refugo, qualquer local onde consumimos' energia é uma saída da despesa

operacional. Este é um mundo onde quase tudo é importante. Este é o 'mundo do

custo.'

Naturalmente, nem tudo é importante na mesma proporção. Algumas coisas são

mais importantes que outras. Mesmo no mundo do custo, reconhecemos o princípio

de Pareto, a regra 20-80. Vinte por cento das variáveis são responsáveis por oitenta

84GOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 45
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por cento dos resultados finais. Mas essa regra está matematicamente correta apenas

quando tratamos de um sistema de variáveis independentes. O 'mundo do custo' dá a

impressão de que nossa organização é como este sistema, no qual as saídas da

despesa operacional são dificilmente conectadas. O dinheiro escoa por pequenos e

grandes furos.

Agora, observe a cena em que ganho se torna dominante na nossa percepção.

Algumas funções devem ser realizadas em sincronismo, até uma venda ser

realizada, até o ganho ser obtido. O 'mundo do ganho' é o mundo das variáveis

dependentes. "85

Assim, ter o Ganho como medida principal faz com que encaremos a empresa como

uma corrente, formada por vários elos interligados, fazendo com que o pressuposto

de que a maioria das melhorias na maioria dos elos não melhora o desempenho da

corrente seja o mais válido.

A mentalidade dos custos tem como principal objetivo a redução da despesa

operacional. Nessa mentalidade não é possível entrar num processo de

melhoramento contínuo. Isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro, que

já vimos brevemente, diz respeito ao fato de que se o foco é em reduzir custos há

um limite, não podemos reduzir abaixo de zero. Na prática nem perto de zero

conseguimos chegar, então não há como melhorar continuamente. O segundo diz

respeito ao tipo de custos que cortamos.

A maioria de nós concorda que as empresas precisam entrar num processo de

melhoramento contínuo para poder competir. Nós também concordamos que para

entrar num processo de melhoramento contínuo precisamos motivar as pessoas. O

movimento da qualidade mostrou isso. Mas para cortar custos precisamos 'atacar'

85OOLDRATT, E. A Síndrome ... p. 47
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um item das despesas operacionais que tem um grande impacto no total das

despesas. Qual é o item das despesas de uma empresa que corresponde a mais de

50% da despesa total, na maioria das empresas? Folha de pagamento. Concluindo:

para melhorar continuamente precisamos despedir pessoas e motivá-las ao mesmo

tempo! O caminho que o ABC nos leva acaba num beco sem saída.

Goldratt disse que se queremos entrar num processo de melhoramento contínuo, não

podemos nos concentrar nos custos, já que não há como melhorar continuamente

reduzindo custos.

Na TOC, o processo de otimização contínua são as 5 etapas:

1. Identificar a Restrição.

2. Explorar a Restrição.

3. Subordinar tudo o mais a decisão acima.

4. Elevar a Restrição.

5. Se uma restrição for quebrada volte ao passo 1, mas não deixe a inércia se tomar

a restrição do sistema.

Essas 5 etapas garantem uma melhoria contínua, e elas estão baseadas no Ganho

como medida principal. Como o Ganho não tem limite, um processo de otimização

contínua é possível. Se a empresa quiser melhorar continuamente terá que

identificar sua restrição e explorá-la da melhor maneira possível, concentrando a

maioria dos seus recursos para fazer isso.

o ABC não reconhece a interdependência entre os elos, e isso passa a impressão de

que. facilita a administração de toda a empresa, pOIS basta administrar

adequadamente todos os departamentos, otimizando-os, para administrar
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adequadamente toda a empresa. Agora, quanto maior a empresa mais dificil é

administrá-la, pois mais elos independentes ela terá. Já, na visão da TOe, o

aumento do tamanho da empresa não complica administração da mesma, já que

existirá apenas um elo fraco, uma restrição. E para bem administrar a empresa como

um todo precisamos administrar a restrição da mesma. A administração não precisa

de informações detalhadas de todos os elos da corrente, mas apenas dos poucos elos

que restrigem o desempenho de toda corrente.

Se a sua meta é administrar o sistema é muito mais fácil. se admitir que existem as

dependências, as ligações entre as várias variáveis de um sistema. O 'mundo do

custo' é a nossa tentativa de quebrar essas ligações, para 'tentar tornar mais fácil

administrar.

Outra grande diferença é o que cada teoria define como produtividade. Para a TOe

algo é produtivo apenas quando ajuda o sistema a ir em direção a sua meta, e como

a meta de uma empresa é ganhar dinheiro, um aumento de produtividade só existe

quando se aumenta a lucratividade da empresa. O ABe busca eficiências

localizadas, o que acaba gerando afirmações de que "em uma determinada área

aumentamos a produtividade em X %." A TOe se preocupa com o todo, se

preocupa em alinhar as decisões locais com a meta global do sistema.

"Temos necessidade de uma nova matemática da produtividade. Essa nova

matemática da produtividade visa melhorar o rendimento do conjunto de todos os

recursos. Ela se apóia sobre técnicas de organização adaptadas a esse objetivo, que

compõem progressivamente um corpus de 'novos saberes da empresa', chave da

competitividade moderna, assim como antes a 'adiministração científica' de

Taylor."86

86LORINO, P. O Economista ... p. 75



105

É por tudo o que vimos aqui que Goldratt classificou a contabilidade de custo, e

nela está incluído o ABe, como inimigo número 1 da produtividade.

Se concordarmos com a premissa de que uma empresa é um sistema, e que um

sistema sempre tem muito poucas restrições, então, só nos resta concordar com

Goldratt.

6.1.As medidas da TOe e outras metodologias

Numa primeira análise da TOe pode se ter a impressão que a mesma é muito

parecida com outras metodologias, como custeio direto e programação linear. Essa

duas metodologias são tratadas em livros de contabilidade de custos, a primeira

sendo considerada algo ultrapassado ou de curtíssimo prazo e a segunda é muito

pouco comentada, mas também considerada algo de curtíssimo prazo.

O que pode passar essa impressão é o fato da TOe não alocar os custos indiretos, o

que o custeio direto também não faz, e calcular o ganho por minuto do RRC, o que

a programação linear também faz. Porém as semelhanças entre essas duas

metodologias e a TOe ficam apenas nesses dois aspectos.

O custeio direto considera a mão-de-obra direta como custo totalmente variável.

Para a TOe, na maioria dos casos, a mão-de-obra direta não é um custo totalmente

variável, só se pagarmos os operadores por peças produzida. Um dos principais

argumentos contra o custeio direto é que ele não se preocupa com os custos 'fixos'.

Nesse ponto a TOe é bem diferente pois para cada decisão é necessário quantificar
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o impacto nas Despesas Operacionais da empresa, para verificar se a lucratividade

vai aumentar ou não.

A medida usada pela TOC para priorizar os produtos mais lucrativos (quando a

restrição é o RRC da linha de produção), o ganho por tempo do RRC, é a mesma

apregoada pela programação linear. As semelhanças param aqui. A programação

linear não criou outras medidas e nem se adaptou às necessidades da contabilidade

gerencial. Um dos principais argumentos contra a programação linear é que é de

muito curto prazo, pois as restrições duram pouco. Como já foi analisado, pelo

menos uma restrição sempre existe pois se isso não fosse verdade o lucro da

empresa seria infinito. Nem sempre a restrição é uma máquina da linha de

produção, muitas vezes a restrição pode estar no mercado, quando a empresa não

consegue vender tudo o que pode produizir. A TOC, como já vimos, tem abordagens

para esses dois tipos de situação.

Porém a principal diferença entre a TOC e essas e outras metodologias, é a mudança

de paradigma, do 'mundo do custo' para o 'mundo do ganho' (discutiremos esse

ponto no tópico 6.3). As outras metodologias se encontram ainda no paradigma

atual, não obrigam as pessoas a mudar de percepção em relação à administração da

empresa. Para entender melhor como a TOC muda a atitude das pessoas vamos ao

tópico 6.2.

6.2 O uso do ABC e da TOC e seus reflexos nas empresas

Como o ABC dá igual importância a todos os elos da empresa, para poder usá-lo é

necessário coletar um grande número de dados (conforme pudemos perceber no
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exemplo de uso do ABe, página 66). Isso exige muito tempo e dinheiro, o que

muitas vezes toma impraticável para algumas empresas.

Já a TOe se concentra em poucos elos, o que faz com que a coleta de dados seja

rápida. Para uma empresa implementar as planilhas da TOe (conforme vimos na

página 40) não é preciso muita coleta de dados. O grande desafio na TOe não é a

coleta de dados, mas sim a mudança de paradigma na cabeça das pessoas.

Depois de implementados os dois sistemas levam a empresa a direções bem

diferentes.

"Gerentes falaram que os demonstrativos contábeis preparados usando os princípios

da TOe eram muito mais fáceis de entender que os demonstrativos contábeis

convencionais, e que o efeito das suas ações nos demonstrativos fizeram mais

sentido... Ainda mais, algumas empresas estavam tirando vantagem da simplicidade

da contabilidade da Toe para compilar demonstrativos de lucros mais

freqüentemente. Esses relatórios estavam sendo usados para monitorar o

desempenho de todo o sistema."87

Os demonstrativos pela TOC ficam muito mais simples de entender e muito mais

em linha com a intuição das pessoas. Assim o processo decisório na empresa fica

muito mais acessível, as pessoas que são supostas de tomarem decisões podem

entender e concordar com o que o sistema de informação gerencial está dizendo.

Isso facilita em muito a comunicação entre os departamentos e a controladoria, o

que não acontece com o ABC e suas complicadas metodologias, que poucos na

organização entendem. Se queremos que as pessoas tomem decisões que levem a

87NOREEN e SMITH e MACKEY. The Theory ... p. xxiv
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empresa em direção a sua meta é necessário fornecer os meios para que isso possa

ser feito.

"A missão confiada aos indicadores é uma missão de descentralização de um

processo de decisão: voltada para um objetivo global (determinado a partir da

representação econômica), quais são as regras de decisão locais a estabelecer para

se assegurar de que os comportamentos sejam 'tão coerentes quanto possível' com o

objetivo global?"88

As medidas de desempenho da TOe, por serem simples e em linha com a meta da

empresa, também mudam o comportamento dos administradores.

"Os praticantes da TOe têm a tendência de colocar muito mais ênfase em aumentar

o ganho e diminuir o investimento que em cortar custos. A razão principal é que

programas verdadeiramente efetivos de redução de custos quase que

inevitavelmente resultam em demissões de funcionários, e isso cria um beco sem

saída. Os programas verdadeiramente efetivos de redução de custos como o TQM

exigem participação ativa e entusiástica dos funcionários. Porém é muito

improvável que os funcionários tenham interesse nesse tipo de programa de

aprimoramento se eles perceberem que os aprimoramentos levam a demissões.

Os gerentes TOe preferem achar novos negócios quando os aprimoramentos no

processo criam capacidade em excesso ou recursos excedentes. Essa preferência da

Toe por mais negócios sobre redução de custos não é só 'pensamento positivo'. A

TOe apóia uma maior diversidade e um maior volume de produtos de duas

maneiras:

* Ela aprimora as operações de modo que os recursos existentes possam lidar com

uma maior diversidade e um maior volume.

88LORINO, P. O Economista ... p. 120
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* A contabilidade da TOC fornece aos gerentes uma maior flexibilidade nos preços

porque os custos dos produtos são muito menores na TOC que no custeio por

absorção convencional.

Em princípio, há uma preferência na TOC por entrar em novos mercados para

aumentar o ganho ao invés de capturar mais participação de mercado nos mercados

atuais... Por isso, a diversidade de produtos é encorajada na TOC, em contraste

direto com o custeio-baseado-em-atividade (ABC). O ABC geralmente desencoraja

a diversidade de produtos transferindo os custos de 'overhead' para produtos de

baixo volume, que, então, aparentemente, parecem menos lucrativos. A TOC se

baseia no pressuposto de que as funções de 'overhead', como outros centros de

trabalho não-restritivos, podem lidar com diversidades adicionais sem novos

recursos. Se não puderem, os recursos do 'overhead' se tomam a restrição e podem

ser atacados usando os métodos usuais da TOC. Isso é, os esforços de

aprimoramentos podem ser enfocados naquela parte do 'overhead' que é a

restrição...Nas empresas que nós visitamos poucos gerentes pareciam preocupados

com problemas de crescimento de 'overhead'. Para a maior parte, eles pareciam

capazes de diversificar e aumentar o volume com aumentos relativamente pequenos

no 'overhead'."89

"As estratégias de produtos de empresas envolvidas na TOC podem ser

dramaticamente diferentes das empresas que usam o custeio baseado em atividade.

A TOC descobre capacidade e fornece flexibilidade na produção o que faz uma

maior diversidade no mix de produtos da empresa possível. Os produtos se

mostram, invariavelmente, mais lucrativos num ambiente TOC que num ambiente

no qual as margens dos produtos são calculadas usando absorção. Desde que um

novo produto com ganho positivo não use a restrição, vai se mostrar atraente.

Portanto, haverá uma tendência de proliferação de produtos num ambiente TOC. O

8~OREEN e SMITH e MACKEY. The Theory... p. xxvi
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ABC, por outro lado, pode levar facilmente a uma diminuição no mix de produtos

de uma empresa. Uma mudança de um sistema convencional de custeio com bases

de alocação relacionadas a volume para um sistema ABC com lotes ou nível de

produtos como centros de custos vai transferir os custos de produtos com alto

volume para produtos com baixo volume. O resultado normal é um 'mapa de

lucratividade' que sugere que os produtos de baixo volume estão perdendo dinheiro.

Se os gerentes responderem a isso cortando esses produtos, o mix da empresa irá

diminuir. Então, a TOC e o ABC podem ter efeitos contrários na variedade de

produtos oferecidos pela empresa.

A diferença em estratégia pode ser rastreada a diferenças em pressupostos

fundamentais sobre como os custos se comportam. Na TOC, se pressupõe que quase

todos os custos fora matéria-prima são fixos - isto é, eles não vão aumentar só por

causa de um aumento no volume de produção.Na implementação usual do ABC, se

pressupõe que todos os custos são variáveis no sentido de que são proporcionais a

atividade. A atividade pode ser o número de lotes ou o número de componentes ou

seja lá o que for, mas o pressuposto é que o custo designado a um 'cost pool' é

estritamente proporcional à atividade usada como base de alocação I?ara o 'cost

pool'."90

A TOC estimula a diversidade de produtos. Num mercado tão competitivo e instável

como o que existe hoje, a empresa estará muito mais segura se estiver atuando em

muitos segmentos de mercado. Como Jonhson e Kaplan disseram:

"Cada vez mais, as empresas vão competir baseadas em economias de escopo - a

habilidade de produzir uma grande variedade de produtos no mesmo

equipamento ..."91Mas o ABC não estimula esse tipo de comportamento, conforme

verificado e explicado por Noreen.

9<>NOREENe SMITH e MACKEY. The Theory ... p. 144
9lJOHNSON eKAPLAN. RelevanceLost... p. 217
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A TOC faz com que os administradores gerenciem a capacidade disponível da

empresa. Essa capacidade disponível é representada pela despesa operacional, que é

quanto dinheiro a empresa gasta para manter os seus recursos disponíveis. Com essa

nova visualização, os administradores podem explorar ao máximo essa capacidade

disponível para aumentar os ganhos da empresa, sem aumentar significativamente a

sua despesa operacional.

Com o uso da TOC a administração da empresa passa a procurar por novas

oportunidades no mercado, sempre tendo em mente as restrições da empresa e,

conseqüentemente, sabendo onde a empresa tem condições de suportar uma maior

diversidade de produtos e um maior volume de produção sem aumento nas despesas

da empresa. Para a TOC os custos não são o mais importante, o que é importante é

aumentar as vendas sem aumentar os custos. Assim é que as decisões devem ser

tomadas, é por isso que o 'overhead' não aumenta num ambiente TOC como

aumenta em outras empresas. Se a empresa souber onde tem flexibilidade, ela não

vai precisar aumentar seus custos.

6.3. Mundo do Custo x Mundo do Ganho

Os defensores do ABC consideram que um dos principais objetivos da contabilidade

gerencial é o de calcular o custo dos produtos. "O objetivo mais importante para um

sistema de contabilidade de custos é o de estimar os custos de longo prazo para se

produzir cada produto..."92

92JOHNSON e KAPLAN. Relevance Lost... p. 234
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Por isso que o ABC não é uma mudança de paradigma da contabilidade

convencional. Ambos alocam os custos e se denominam contabilidade de custos. A

Despesa Operacional é a medida mais importante nesse paradigma.

A TOC atacou o pressuposto de que para se tomar boas decisões é necessário se

alocarem os custos. Na TOC, não se calculam custos dos produtos, mas sim o

impacto de cada decisão no resultado final da empresa. A medida mais importante

na TOC é o Ganho. Na TOC, a contabilidade gerencial é denominada contabilidade

de ganhos.

Os defensores do ABC dizem que a contabilidade convencional perdeu relevância

porque usa apenas uma base de rateio. Com esse estudo, nós concluímos que a

contabilidade convencional perdeu relevância porque aloca custos. Com isso, o

ABC também perdeu relevância. Mudar do custeio convencional para o ABC é

como" ...rearranjar as cadeiras do Titanic."93

Não podemos ter como pressuposto de um sistema de informação gerencial que as

despesas variam proporcionalmente ao volume de produção ou a uma outra base de

rateio. Essa sitemática foi muito útil no passado, mas hoje está obsoleta.

"Os instrumentos de administração se encontram nos postos avançados do

paradigma mecanicista em sua abordagem da realidade econômica. Portanto não é

de se surpreender que apareçam cada vez menos adaptados às características e às

necessidades da empresa contemporânea. "94

93JOHNSON, H. Thomas. It's Time to Stop Overselling Activity-Based Concepts. Management
Accounting, setembro de 1992. p. 30
94LORINO, P. O Economista ... p. 83
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Como vimos no início desse trabalho, é necessário mudar a contabilidade gerencial

convencional. O ABC muda muito pouco o que existe, continua fundamentado na

administração cinetífica, e não permite um processo de otimização contínua. A TOC

é completamente diferente. A administração científica foi uma excelente solução

quando foi criada. A visão da organização criada por esse movimento foi uma das

principais responsáveis pelo grande desenvolvimento das empresas. Porém esse

mesmo desenvolvimento mudou em muito a realidade das empresas, tomando a

excelente solução do passado obsoleta.

liA teoria clássica da administração e a administração científica foram ambas

pioneiras e foram vendidas aos administradores como o 'único e melhor meio de

organizar'...Hoje, precisamos apenas olhar o ambiente da organização

contemporânea para descobrir que eles estavam completamente errados nesse

ponto. Se olharmos de perto, descobriremos que os seus princípios administrativos

freqüentemente estão na base dos muitos problemas da organização moderna. "95 Um

desses problemas se encontra na contabilidade gerencial, e foi o tema desse

trabalho. Acreditamos que os princípios da TOC resolvem o problema da

contabilidade gerencial, passando da contabilidade de custos para a de ganhos, e

muitos dos outros problemas da organização moderna.

A TOC está baseada no paradigma sistêmico, aqui é que está a mudança de

paradigma que a administração comtemporânea necessita, o que Goldratt chama de

'Mundo do Custo' para o 'Mundo do Ganho'.

"Assim, no espelho das idéias modernas de administração, a empresa não se enxerga

como uma justaposição cartesiana de partes cujo funcionamento pode ser otimizado

independentemente umas das outras, mas sobretudo como um conjunto

95MORGAN, Gareth. Images or Organization. Newbury Park: Sage Publications, 1986. p. 33
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organicamente solidário, percorrido por um fluxo, relevante de conduta global. Esta,

visando diretamente a um desempenho de conjunto, atinge mais seguramente

resultados satisfatórios que uma justaposição de jornadas localizadas."96

96LORINO, P. O Economista ... p. 70
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