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BRÃS. Ademir Gerenciamento de Custos em Ambiente Competitivo.

São Paulo. EAESP/FGV. 1992 (Dissertação de Mestrado apresentada ao

Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV. Ãrea de Concentração : Admi-

nistração Contábil e Financeira ).

Resumo: Apresenta um sistema de gerenciamento de custos para o

novo ambiente de ~abricação. que caracteriza-se pela concorrência

acirrada. utilização de modernas tecnologias e ~iloso~ias de

~abricação e conceitos avançados de gerenciamento. Este

sistema tem três dimensões um modelo contábi1• medidas de

desempenho e gerenciamento de investimento integrando

estes aspectos. Ilustra estas i~ovações contábeis e

tecnológicas

japones.

Pala'.rras-Chave

com o en~oque do gerenciamento de custos

Gerenciamento de Custos - Contabilidade Gerencial

- Contabilidade de Custos - Novo Ambiente de Fabricação - Sistema

de Custeio ABC - Custo-Alvo - Custos de Qualidade - Eliminação de

Desperdlcio - Custos que não Adicionam Valor .
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Abst.ract.

The proposal of t.his project. is t.o present. a cost.

management. syst.em

We have presented t.he tradicional cost. accounting system

and it.s shortcomings in t.he new environment. of manufacturing

consist.ing of advanced manufact.uring t.echnology and philosophies

and i ntense compet.it.Lon 1eadi ng t.o i ts substi t.ut.Ion by the cost

management approach This approach provides a wider and more

practical vision in considering cost informat.ion in· strat.egic

decision-making

Cost management. syst.ems are based on t.hree point.s

account.ing modelo performance measures and invest.ment. management

The main aim of t.his syst.em is t.o help companies t.o produce

competitive goods and services in t.erms of price. high quality. low

cost. and delivery deadlines.

This system. by it.s charact.erist.ics of relevance and

t.iming. helps companies in t.heir search for excellence .
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1. HITRODUÇÂO

1.1 INTRODUÇÃO

Os úlLimos desenvolvimenLos na Leoria de conLabilidade de

CUSLOSde que Lemos conhecimenLo daLam do final da década de 20 .

Desde enLão. o ambienLe económico-produLivo desenvolveu-se rapida-

menLe não sendo acompanhado por um desenvol vi ment..o par al el o na

Leoria de CUSLOS.

Primeiro. ~o-de-obra direLa Lem diminuído. enquanLo os

CUSLOSfixos aumenLam. e como conseqüência as bases de mão-de-obra

para aLribuir CUSLOSfixos ao produLo são inapropriadas.

Segundo. o novo ambienLe de fabricação das empresas de

classe mundial. em um conLexLo de acirrada compeLição mundial. con-

sisLe em a.ut.omat.Lzaç ão r obót.Lca , sisLemas de fabricação flexivel

inLegrados por compuLadores - CIM filosofias de fabricação

japonesas JIT Cj1..lSt-in-time). TQC CgerenciamenLo de qualidade

LOLal) . dial. ESLes faLores levaram à busca de novas medidas de

desempenho e gerenciamenLo de CUSLOS.

Terceiro. uma conLabilidade de cust..os desaLualizada

compromeLe as eSLraLégias da empresa. Lendo como conseqüência a

perda de mercado.

mundial.

ESLas mudanças eSLão aconLecendo nas empresas de classe

e Lerão profundas conseqüências na Leoria de

conLabilidade de CUSLOS.

O objeLivo desLa monografia é apresent..ar o impacLo das

novass práLicas de f abr i cação e do ambienLe Compet..i Li vo global

sobre os siSLemas de conLabilidade de CUSLOS.

Analisaremos as propost..as recenLes para criação de um
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sist.ema efet.ivo de gerenciament.o de cust.os. e a experiência japone-

sa nessa área.

o nosso t.rabalho est.á est.rut.urado em cinco capit.ulos.

No primeiro capit.ulo, apresent.aremos a evolução hist.6rica

do gerenciament.o de cust.os e das prát.icas gerenciais de 1860 a

1926. quando a ênfase das informações de cust.os est.ava na

ut í Iização de MP e MOD e na apropr iação de cust.os indiret.os ao

produt.o. Também analisaremos o impact.o da demanda dos audit.ores

sobre os sist.emas de cont.abilidade de cust.os. a cont.ribuição

acadêmica e a ênfase na avaliação de est.oques para os relat.6rios

financeiros ext.ernos .

No ~egundo capit.ulo. most.raremos o impact.o do novo

ambient.e de fabricação na at.uação das empresas de classe mundial. a

part.ir dos desenvolvi ment.os nas operações de fabricação. que

são: gerenciament.o de qualidade t.ot.alCTQC), JIT CJust.-in-Time).

sist.emas flexiveis de fabricação int.egrados por comput.adores et.c..

No t.erceiro capit.u.lo , enfocaremos os objet.ivos de um

sist.ema de gerenciament.o de cust.os. comparando-o com a cont.abili-

dade de cust.os t.radicional. Est.esist.ema de gerenciament.o de cust.os

será analisado em suas t.rês dimensões o modelo cont.ábil. as

medidas de desempenho e o gerenciament.o de invest.iment.os.

No quart.o capit.ulo. apresent.aremos as t.endências recent.es

nas prát.icas gerenciais de cust.os no Japão. como:

• o sist.ema de gerenciament.o de cust.o t.ot.al

• a cont.abilidade e o cont.role de cust.os nos sist.e-

mas de fabricação JIT
• os sist.emas de cont.role e planejament.o na fase de
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desenho do produ~o.

No quin~o capi~ulo, resenharemos as :::oncei~os

que direcionaram o ~rabalho.

Gos~ariamos de lembrar que es~e ~rabalho ~em por finali-

dade prover os es~udan~es de graduação, e mesmo mes~randos, com uma

bibliografia in~rodu~6ria e a~ualizada sobre es~e assun~o.

En~re~an~o, não pre~endemos que es~e ~rabalho esgo~e o

assun~o abordado, mas sim que seja uma con~ribuição posi~iva para a

compreensão do novo papel do gerenciamen~o de cus~os, nes~e

ambien~e econômico-produ~ivo em con~inua ~ransformação .
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1.2 VISÃO HISTóRICA DA CONTABILIDADE GERENCIAL

Apresent..aremos resumidament..e nest..a seç~o a evoluç~o

hist..órica dos procediment..os da cont..abilidade gerencial, desde seu

inicio no ~~culo XIX, nas manufat..uras t..êxt..eis,e passando por sua

evoluç~o, at..échegar aos conglomerados mult..idivisionais com a GM em

1920.

Nosso obj et..ivo é si t..uar cronol ogi cament..e o lei t..or e

fornecer subsidios para a discuss~o subseqüent..e da perda de

relevância e do est..adoat..ualda art..e.

1.2.1 ORI GENS DOS SI STEMAS DE GERENCI AMENTO DE CUSTOS

A cont..abilidade gerencial aparece nos Est..ados Unidos da

América quando as organizações de negócios começam a conduzir o

processo de t..rocas econômicas int..ernament..e, em vez de deixá-lo a

cargo do mercado.

Est..esdesenvolviment..os ocorreram durant..eo século XIX em

indúst..rias t..êxt..eis, est..radas de ferro, met..alúrgicas e

dist..ribuidores de produt..osde consumo de massa. Nest..esset..ores, as

firmas eram especializadas em uma única at..ividade econômica

fabricaç~o, t..ransport..eou dist..ribuiç~o at..ravés da qual

convert..iam recursos em produt..ose serviços.

Os donos dest..as firmas de at..ividade única criaram,

pela primeira vez, procediment..os de cont..abilidade gerencial para

monit..orar e avaliar o produt..oresult..ant..edos processos gerenciados

int..ernament..e.Ant..eriorment..e.a at..ividade t..êxt..il,por exemplo, era

dividida em diversos processos separados - a t..osquiado carneiro.

a preparaç~o do fio. a t..ecelagem e o acabament..o

oferecidos no mercado por art..es~osmanufat..ureiros.

que eram
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Com a reuni~o desLes processos em uma empresa de

aLividade única. os seus propl-.ie~áL.i.(..oSmanLinham registros de suas

Lrocas externas. controlando suas posses. dividas e ocasionalmente

o lucro obtido em suas trocas externas. Ao longo do tempo. estes

objetivos foram se modificando como conseqüência da mudança nos

procedimentos internos da firma.

NesLe contexto. é imporLanLe observar que o aparecimento

da contabilidade gerencial precede o surgimento das grandes empre-

sas. especialmenLe as estradas de ferro. n~o aparecendo porque as

grandes organizações dela necessitassem. mas sim propiciando o

crescimento das firmas produtoras em larga escala . Neste contexto.

a contabilidade gerencial ampliou o mercado. criando novas oportu-

nidades para especi alizaç ão e divis~o do Lrabalho e voltando as

aLenções para os ganhos pOLenciais provenienLes da coordenaç~o in-

Lerna das trocas econômicas. desse modo encorajando os empreendedo-

res a aumenLar o tamanho de suas firmas.

As fábricas Lêxteis que apareceram após 1812 foram as

primeiras organizações a desenvolver um Sistema de Gerenciamento

de Custos. Utilizavam contas de CUSLOS para levanLar os CUSLOS de

m~o-de-obra direLa e overhead de conversão da maLéria-prima em

produLos acabados.

A Lyman Hills Corporation Linha um sisLema de CUSLOS que

capaciLava seus gerenLes a moniLorar a eficiência da conversão de

maLél'ia-prima em uma variedade de produLos acabados. O siSLema era

baseado em conLas de parLidas dobradas e fornecia informaç6es sobre

os CUSLOS dos produLos acabados. a produLividade dos trabalhadores

e o impacLo das mudanças no lay-out da fábrica . Também era ULili-

zado para conLrolar o recebimenLo e uso do algod~o bruLo.
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No final do século XIX. as empresas da indúst.ria de

t.ransformação ut.ilizavam versões sofist.icadas dos m~~mu;:;. sist.emas

de cust.os de conversão de recursos

t.êxt.eisno inicio do século.

ut.ilizados pelas fábricas

A ut.I1ização da informação cont.ábil fei t.a por Andrew

Carne~ie é um exemplo de como as empresas capit.al-int.ensivas ut.i-

lizavam a cont.abilidade gerencial no

companhia de aço de Carne~ie ut.ilizava

final do século XIX. A

as informações de cust.os

para gerenciar a empresa. sendo seus inst.rument.osprimários de con-

t.role as planilhas de cust.os e os dados est.at.ist.icos Os

relat.6rios de cust.os enfat.izavam quase exclusivament.e a ut.ilização

de mat.erial diret.o e mão-de-obra diret.a. com muit.o pouca at.enção

para o overhead e o cust.o do capit.al empregado. Como conseqüência.

os invest.iment.os realizados pela empresa visavam principalment.e à

redução de mat.erial diret.o e mão-de-obra. pois. comparat.ivament.e.

os cust.os de overhead e despesas de vendas eram insignificant.es.

A est.rat.égia operacional de Carne~ie era reduzir seus

cust.os diret.os abaixo do de seus concorrent.es. de modo que pudesse

fixar seus preços e t.er demanda suficient.e para mant.er a plant.a

operando a plena capacidade. Suas ações revelavam a ut.ilização

sofist.icada de infor mações cont.ábeis para racional izar as

operações. ut.ilizando basicament.e informações sobre seus cust.os

diret.os. embora se desse pouca at.enção aos dados de ret.orno sobre

os invest.iment.ose a depreciação de seus at.ivos fixos.

Ent.re 1860 e 1870 as est.radas de ferro americanas desen-

volveram procediment.os cont.ábeis. visando às at.ividades de cont.role

e planejament.o do alt.o volume dos recursos ut.ilizados. As est.radas

de ferro manipulavam um grande volume de t..ransações de caixa e
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necessit.avam de procediment.os que gerassem relat.6rios f"inanceiros

sumarizaaos ::sobre suas operações. que eram segment.adas

geogra:ficament.e.

As est.radas de f"erro ut.ilizavam as inf"ormações cont.ábeis

pr inci pal ment.e par a ava.liar a ef"iciénci a dos processos que envol-

viam o invest.iment.o de capi t.aL, embora n~o se peocupassem com a

ef"iciéncia com que o ut.ilizavam . Ou seja. preocupavam-se com dados

como cust.o por t.onelada-milha e est.at.ist.icasoperacionais. e n~o

com o ret.orno sobre seus invest.iment.os.

As lojas de depart.ament.o criaram sist.emas para adminis-

t.rar int.ernament.e o alt.o volume de produç~o. o alt.o,giro-do-est.oque

e as pequenas margens de lucro. das quais dependia seu sucesso.

Nesse cont.exto. ut.ilizavam as inf"ormações cont.ábeis de margem brut.a

de lucro para mensurar o desempenho dos depart.ament.os individual-

ment.e e em conjunt.o e giro-do-est.oque. que era o principal det.ermi-

nant.e do seu lucro. pois est.e t.inha como base o volume vendido.

Em sint.ese. a principal circunst.ãncia que nort.eou as

prát.icas cont.ábeis nas empresas do século XIX f"oi a busca de opor-

t.unidades lucrat.ivas com a int.ernalizaç~o de dois ou mais processos

de convers~o de recursos em uma única at.ividade econômica. As novas

prát.icas da cont.abilidade gerencial nas f"irmas t.éxt.eis.est.radas de

f"erro. met.alúrgicas e dist.ribui ç3:o Linham um prop6sit.o comum
I

a

a'va.lLaç ão dos processos il"lt.ernosda empresa.

Para t.ant.c.cada f"irma ident.if"iccu c t.ipo de inf"ormaç3:o

cont.ábil que mais se adequasse a seus prop6sit.cs: nas :firmas

t.éxteis. c cuest.o diret.o de convers3:c de mat.éria-prima ou mat.erial

semi-processado de um est.ágio da produção para out.ro. nas est.ra-

das de f"erro. o cust.o da t.cnelada~milha. nas dist.ribuidoras de pro-

7



dULOS de massa. o giro-do-esLoque. Em Lodos os casos. a nova infor-

mação conLábil focalizava a ex i cien...::ia na uLilização Lrrt.er na dos

recursos.

Mas eSLas empresas não f'aziam ut.LLí zaç ão da inf'ormação

conLábil para planejar. conLrolar e avaliar seus invesLimenLos de

capiLal. ISLo deve-se basicamenLe à enorme expansão dos mercados no

f'inal do século XIX. que reduziu a incerLeza sobre os invesLimenLos

de longo prazo. e ao f'aLo de as empresas serem especializadas em

apenas uma aLividade.

f'azer-ou-comprar .

o que reduzia as decisões de invesLimenLo de

1.2.2 A ADMI NI STRAÇÃO CI ENTI FI CA - 1880 - 1910

A adminisLração cienLlf'ica surge no f'inal do século XIX.

em decorrência da necessidade de inf'ormações precisas sobre a ef'i-

ciência dos Lrabalhadores nas recém-surgidas f'ábricas meLalúrgicas

de produção em massa. que por sua naLureza mais complexa requeriam

uma análise sisLemáLica da produLividade da f'ábrica para idenLifi-

car as f'onLes de renLabilidade da empresa.

Com eSLe objeLivo. engenheiros das f'ábricas meLalúrgicas

desenvolveram novas Lécnicas de apuração de CUSLO. para analisar a

produLividade e idenLif'icar a procedência do lucro a parLir dos

produLos da empresa .

InicialmenLe a adminisLração cienLif'ica desenvolveu. com

Frederi.ck W. TayLor e Harri.n8ton Emerson. procedimenLos de

conLabilidade de CUSLOS para conLrolar a ef'iciência f'lsica dos

processos e Laref'as nas indúsLrias meLalúrgicas. Para TayLor e

Emerson. o prop6siLO principal da apuração das informações de CUSLO

era avaJ,.iara ef'iciência do processo de f'abricação e não avaliar o

8



desempenho de ~oda a empresa.

Nes~e con~exto. o obje~ivo do sis~ema de cus~os era

predeterminar ~axas-padrão de trabalho e matéria-prima que deveriam

ser consumidas nas tarefas de fabricação. Estes padr5es eram

determinados a partir de es~udos de engenharia sobre o consumo de

material. ~empo e locomoção dos diversos fa~ores ao longo da linha

de produção . ~ o inicio do custo-padrão. que. segundo Tay~or. de-

veria fornecer informaç5es para planejamen~o do fluxo de ~rabalho.

de modo a reduzir o desperdício de t.empo e mat.erí a.l para um

minimo. Por~an~o. seu sis~ema de cus~o de fabricação foi elaborado

para monit.orar- em medidas f1sicas a eficiência dos operários e

ma~eriais e não para con~rolar os cus~os financeiros .

Em 1918 Emerson. a par~ir do ~rabalho de Tay~or. afirma

que a informação provenien~e dos padr5es de fabricação pode ser

utilizada para iden~ificar as variâncias originárias em condiç5es

con~roláveis e não-con~roláveis. idéia que pos~eriormen~e virá a

ser associada ao orçamen~o flex1vel

Um ~erceiro prop6si~0 para a informação de cus~o-padrão.

des~a vez desenvolvido por cont.acíor-e-s, é a avaliação de estoques

para relat6rios financeiros. Sua u~ilização foi fei~a com

res~riç5es a~é o final da Segunda Guerra Mundial

No começo do século XX. com A~exander HamiLton Church. a

con~abilidade de cus~os amplia seu raio de ação e eomeç a a ser u~i-

lizada para avaliação da ren~abilidade da empresa Civur-cb:es~ava

particularmen~e interessado em desenvolver mé~odos de gerenciamen~o

que assegurassem que a ef'iciênciadas par~es somadas I'esul~assena

ren~abilidade do t.odo, Nes~e sen~ido. defendia a utilização da

informação de custo do produ~o para a~ribuir o lucro ~o~al da f'irma

9



a cada produto que ela fabricasse.

Church justificava seu sistema ideal de custo do produto

com o principio de que a empresa deveria ser capaz de checar sua

posição financeira de lucro pela soma do Iucro sobre vendas de

cada i tem produzido Este custo do produto total idealizado

necessitava que se atribuissem os custos médios de overhead aos

produtos . Church. porém. afirmava que a agregação total dos custos

aos produtos deveria ser feita somente no caso em que a empresa

produzisse apenas alguns produtos homogêneos. que consumissem todos

os seus recursos com a mesma taxa de utilização. Não concordava

com os contadores que utilizavam procedimentos para atribuição de

overhead em empresas com diversos produtos heterogêneos. que

consumissem os recursos com diferentes taxas de utilização.

Church acreditava que as informaç5es de custo do produto

deveriam conter os recursos realmente utilizados para fabricá-lo.

Para isto era necessário que os custos incidentes no produto fossem

cuidadosamente identificados Em processoS simples de fabricação

com poucos produtos isso era fácil. porém em processos heterogêneos

a dificuldade era vis!velo e nesses casos ele recomendava que se

dividisse a fábrica em uma série de centros de produção. através

dos quais o custo de overhead seria alocado ao produto. Neste sen-

tido. os custos indiretos deveriam ser reduzidos aos elementos que

realmente não se consegue atribuir ao produto.

Church sugeria também que a distinção entre os custos

diretos e indiretos de um produto deveria ser abandonada. para que

os gerentes voltassem sua atenção para os custos que real.mente

incidissem em uma tarefa e para qual a taxa de consumo de recursos

de cada produto fabricado. Seria preciso considerar separadamente
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as despesas de ~abricaç~o e venda. pelo ~aLo de que sua incidência

sobre os produLos é afeLada por conuições disLinLas. e n~o porque

os custos de fabricaç~o devessem ser atribu1dos aos produLos e os

custos de vendas ao período Neste contexto. Church considerava

separadamente os CUSLOS gerais e vendas com relação aos custos de

~abricação. mas incluía todos os custos na composição do custo do

produto. de modo que se pudesse relacionar os lucros da empresa com

os lucros proporcionados pelos produLos individualmente.

Paralelamente a Church. os engenheiros das fábricas meta-

lúrgicas relacionavam o custo do produLo com a renLabilidade da

f í.r-ma, Nesse sentido. todos os custos e despesas da empresa

~abricaç~o. vendas. administraç~o - eram aLribuidos ao custo do

produto. mas ninguém

custos como Church.

desenvolveu uma vis~o tão sofisticada de

Também no final do século XIX G.P.Norton. um execuLivo

inglês de uma companhia têxtil. descreveu um procedimenLo para re-

lacionar os lucros da empresa com a e~iciência de suas partes. O

sistema de Norton não se baseia no custo do produto. porém faz uma

interessante utilização da informaç~o de custo-padrão. Norton

apresenta um método contábil para comparar o desempenho de uma

empresa têxtil mulLiprocessos inLegrada com o lucro que Leria sido

gerado se os produLos ~abricados inLernamenLe pela empresa ~ossem

comprados no mercado. Ou seja. seu méLodo avalia quanLo seria pago

no mercado por cada Lare~a realizada inLernamenLe e mosLrava o lu-

cro ou perda gerada nos seus deparLamenLos comparativamente ao mer-'

cado. PosteriormenLe. com o desaparecimenLo dos trabalhadores ex-

ternos COl"lLratados.Norton recomendou que a comparação ~osse feita

em relaç~o ao cusLo-padr~o. em vez de se uLilizar o preço de merca-
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do. Seu sist.ema de cust.os não t.inha como objet.ivo os relat.órios

financeiros. pois ut.ilizava os preços de mercado p.:u- •••. aVéll.iação de

est.oques e det.erminação do lucro.

Church e Norton são os primeiros a ut.ilizar um sist.ema

de cust.eio do produt.o para relacionar o desempenho de cada

at.i vidade da firma com sua l'ent.abilidade t.ot.al.At.é ent.ão visava-se

apenas à eficiência dos processos int.ernos. em um ambient.e de

linhas de produt.o e processos homogêneos. nos quais. ao se at.ingir

a efici ênci a de cada at.ividade. assegur ava -se a rent.abiIi dade da

empresa como um t.odo.

Ent.ret.ant.o. com o desenvolviment.o dos processos. de

fabricação e com o surgiment.o da indúst.ria met.alúrgica com produt.os

het.erogêneos. t.ornava-se import.ant.e saber as diferenças ent.re os

cust.os dos produt.os. pois est.es consumiam os recursos da empresa em

diferent.es proporções Nest.e ambient.e. Church procurava ut.ilizar

as informações de cust.o do produt.o não só para avaliar a eficiência

dos processos. mas t.ambém para avaliar a rent.abilidade de cada pro-

dut.o.

A ut.ilização das informações de cust.o para avaliar a ren-

t.abilidade t.ot.alt.ornou-se o objet.ivo principal dos sist.emas de

cont.abilidade gerencial nas indúst.rias mais complexas que int.egra-

vam duas ou mais at.ividades. As empresas vert.icalment.e int.egradas.

porém. não ut.ilizaram os procediment.os de avaliação de desempenho

sugeridos por Church e Norton após 1900. Em seu lugar. desenvolve-

ram sist.emas para relacionar. a part.ir de um denominador comum. o

desempenho da empresa com suas unidades descent.ralizadas. como o

ret.orno sobre os invest.iment.os - ROI. Esses sist.emas volt.avam a

at.ençãQ das empresas para o mont.ant.e de capit.al invest.ido no
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empreendiment..o, um pont..oque Ioi ignorado ~m t..odosos sist..~mas de

cont..abiliú•••.ú'==~t::rencial ant..esde 1900.

1.2.3 FI RMAS IN1EGRADAS VERTI CALMEN1E - OU pONT - 1914

As empresas vert..icalment..eint..egradas caract..erizam-se por

desempenhar várias at..ividades - fabricação, compras, t..ransport..ee

distribuição as quais anteriormente eram desempenhadas por

empr esas indi viduai s Seu desenvol viment..o foi conseqüênci a das

novas oportunidades que ofereciam, pela combinação das diferentes

atividades, como os beneficios de sinergia que resultavam na

expansão dos lucros. Porém, ao procurar minimizar a incert..eza do

mercado int..egrando as diferent..es at..ividades, est..asfirmas t..ornaram-

se muito complexas e sua complexidade transformou-se em outra fonte

de incerteza. pois as informações sobre seus complicados processos

int..ernoseram de dificil assimilação e com o tempo elas se tornaram

gigantes emperrados pela burocracia ineficiente, o que t..erminoupor

reduzir os ganhos pot..enciais sinérgicos da Iusão de at..ividades.

A solução para est..eproblema surgiu com a organização

centralizada, na qual as diversas at..ividades eram separadas por

depart..ament..oscoordenados por um órgão cent..ral.Essa est..rut..uracen-

t..ralizada parecia ser a maneira natural de organizar as diversas

at..ividades int..erdependent..esda firma muI t..iat..ividades. Cada depart..a-

ment..odeveria concentrar-se em alcançar um desempenho elicaz em sua

at..ividade, com eliciência de cust..ose economia de escala Para a

administ..ração cent..ral a expect..at..ivaera de que o lucro t..otal da

empresa devesse exceder o lucro que seria realizado por seus depar-

t..ament..osindividuais, como conseqüência dos beneficios de sinergia

ent..reas diversas at..ividades reunidas.
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Nesse contexto, procurava-se assegurar que o desempenho e

o objetivo de cada departamen~o ~no~vidual se harmonizassem com o

objetivo da empresa como um todo. A aplicação de procedimentos de

gerenciamento de custos, como preconizado por Church, não se viabi-

lizou pela complexidade da organização, que dif'icultava a

associação entre os dados de custo do produto e o desempenho da

empresa. Outro ponto era o de que não existia tanta motivação nes-

sas empresas multiatividades como nas empresas de atividade única.

Para contornar estes problemas de motivação e controle

f'oram implantadas duas novas atividades 1. o orçamento para con-

trole do f'luxo de recursos da empresa, desde a entrada da matéria

prima até o consumidor f'inal 2. o ROI -- retorno sobre o investi-

mento, que é um novo indicador desenvol vido para compar ar o

desempenho dos diversos departamentos da empresa. Estes dois novos

instrumentos procuravam harmonizar as ações dos departamentos com o

objetivo da empresa.

A atenção da administração. que estava voltada para a

produti vidade, volta-se então para a mensuração do desempenho do

capital aplicado. Neste contexto, o ROI, que era inicialmente um

instrumento para f'acilitar a coordenação das diversas atividades,

tornou-se um principio direcionador, que cont.inua a ser aplicado

at.éos dias at.uais.

Será apresentado resumidament.e o caso da eia. OU Pont.

para ilust.rar a aplicação do ROI.

A OU Pont f'oi f'undada em 1903, empregando modernas

t.écnicas de administração, com uma estrut.ura administ.rat.ivaque

permitia avaliar e cont.rolar a ef'iciência e rentabilidade. Era

uma organização cent.ralizada que coordenava o f'luxo de inf'ormação
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em seus deparLamenLos de rabricaç~o e disLribuiç~o aLravés de um

siSLema cenLralizado de conLabilidade As infUI" l1Iat,.:u~;:, obt.idas

aLravés desLe sist.ema eram ut.ilizadas para racionalizar as

operações. monit.orar a sua eficiência e cont.rolar o desempenho nos

t.rês depart.ament.os principais da empresa : fabricação. dist.ribuição

e compras.

A Ou Pont, ut.ilizava o ROI como uma medi da comum de

desempenho. para planejar. avaliar e cont.rolar os lucros da

empr esa. Ele er a o cr i t.ér-io ut.I 1i zado par a a alocaç ãc de capi t.al

ent.re os depart.ament.os da empresa. pois, no caso das empresas

mult.iat.ividades. a alocaç~o de capit.al era feit.a pela administ.ração

cent.ral. Podemos comparar a empresa mul t.iat.ividades com um

minimercado de capit.ais. exercendo a função de alocaç~o de capit.al
ent.re seus depart.ament.os

A alLa administ.ração delegava a responsabilidade pelas

operaçê5es aos superv:i:sor'es dos-:depart.·ament.os. poi-s" cont.ava com

informações padronizadas confiáveis sobre o desempenho operacional.

fornecidas pelo sist.ema cont.ábil e pelo ROI O ROI era ut.i1izado

para avaliar as diversas alt.ernat.ivas de ut.ilização de capí t.a.l, e

não para a\.'301 iar o desempenho di ví si anal nos cent..ros de 1ucro ou

invest.iment.o. Também deve ser enfat.izado que na Ou Pont. as

decisões sobre preço dos produt.os, compras de mat.éria-prima.

sal ár ios e j, nvest.iment.os em plant.as e equi pament.os permaneciam

cenLralizadas com a alt.a administ.ração. o que evit.ava o problema de

t.er que harmonizar as ações dos gerent.es dos depart.ament.os com o

objeLivo da empresa como um t.odo C seria muit.o improvável que a

alt.a administ.ração t.omasse decisões que compromet.essem a rent.abili-

dade de longo prazo da empresa para most.rar um ret.orno de curt.o
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prazo sobre os inves~imen~os).

Nes~e corrt eoct.o , a necessidade de uma medida f'inanceira

unif'ormepara con~role das a~ividades nas empresas mul~idivisionais

e para ~omada de decisão sobre a u~ilização al~erna~iva do capi~al

levou a Ou Pon~ a u~ilizar o ROI, um indicador con~ábil que auxi-

liava na apropriação do cusst.o do capd t.a L empregado nas diversas

a~ividades especializadas da empresa. O ROI, somado ao sis~ema de

con~abilidade gerencial da empresa, permi~ia gerenciamen~o ef'i-

cien~e, evi~ando os problemas burocrá~icos de gerenciamen~o -- como

o alt.o cues t.o da coordenação das a~ividades in~ernas e o cuss t.o

associado à iden~if'icação de novas opor~unidades de inves~imen~o

den~ro da empresa e no mercado --- problemas esses que eram encon-

trados nas complexas empresas multidivisionais. Portanto, antes da

Primeira Guerra Mundial, a Ou Pont utilizava ~odos os procedimen~os

de contabilidade gerencial conhecidos a~ualmen~e para con~rolar

seus depar~amentos : um sis~ema con~ábil para con~rolar as a~ivida-

des de f'abricaçãoe distribuição e um sistema de orçamento associa-

do ao ROI, visando uma comparação em relação ao mercado, a~ravés da

coleta de dados, desde as matérias-primas, até o consumidor f'inal.

1.2.4 FIRMAS MULTI DIVISIONAlS

A primeira empresa mul~idivisional a surgir f'oi a Ou

Porrt , que em 1920 alt.er-ou sua es~ru~ura organizacional devido à

diversif'icação de suas a~ividades, que dif'icul~ava

sua complexa es~rutura

o con~role de

Na empresa mul~idivisional cada divisão opera de modo

independente. administrando seu negócio como uma empresa centrali-

zada, em que as atividades de compras, f'abricação e vendas estejam
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subordinadas à gerência divisional Ã alla adminislraçã:o cabe a

lare~a de planejar as estratégias da ~mpresa. enquanlo aos gerentes

divisionais cabe a coordenação e controle das atividades operacio-

nais nas diversas linhas de produto da empresa e/ou nas di~erentes

regi~es de vendas.

As ~irmas multidivisionais utilizavam o ROI de f or-ma

di~erente. pois. enquanlo as ~irmas multiatividades o utilizavam

centralizadamente para a alocação de recursos entre as várias

atividades. as ~irmas mullidivisionais empregavam-no para delegar

aos gerentes divisionais a responsabilidade pela alocação e~iciente

de capital. Isto era possivel porque a utilização de um indicador

de desempenho como o ROI assegurava que os gerentes concentrariam

sua atenção no lucro divisional. Como conseqüência. o ROI era

utilizado para avaliar o desempenho gerencial. sendo os gerentes

com bom desempenho recompensados com um aporte de capital para

investimento e/ou promoç~es . Os gerentes com desempenho ruim eram

punidos com restriç~es de capital e podiam até ser despedidos.

Neste contexto. o sucesso da empresa multidivisional

dependia de um sistema de contabilidade gerencial que desempenhasse

salis~atoriamenle três ~unç~es :

1. Fornecer grandes incenlivos para que os gerenles

divisionais seguissem os objelivos de lucro da

empresa.

2. Aumentar os incenlivos ao desempenho gerencial.

relacionando-o com suas causas. ou seja explican-

do o que o ~avoreceu ou des~avoreceu •

3. Desenvolver procedimenlos de moniloramenlo e men-
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suração do desempenho divisional que auxiliassem

na alocação eficienLe do fluxo de caixa ua empre-

sa. de modo seqüencial e adap~a~ivo ao longo do

t.empo.

Ao a~ingir es~es ~rês obje~ivos a empresa in~ernamen~e

funcionaria como um minimercado de capi~ais. moni~orando a

alocação e:f'icien~ede cap.í t.a.len~re suas diversas divisí3es

Fundada em 1912 por Wi ~~iam C.Dur arct , a General Mo~ors

combinava. em uma empresa. diversas unidades in~egradas. cada qual

fabricando de maneira independen~e um carro ou uma par-Le des~e.

Ou seja. cada unidade desempenhava isoladamen~e t.ocíaes as funçí3es

operacionais. como compras. fabricação e marketin8·

o obje~ivo de Durand era ~er uma organização divisional

consolidada. cujo 1ucro ~o~al fosse maior que a soma dos 1ucros

das divisí3es que a compunham. Durand. porém. falhou em seu obje~ivo

por não conseguir resolver os problemas associados à adminisLração

de uma empresa diversificada. ou seja, não possuia um sisLema que

direcionasse a aLividade de cada unidade operacional no senLido dos

objeLivos da empresa como um Lodo. Seu eSLilo gerencial foi

responsável por um desempenho não saLisfaL6rio nas divisí3es, compa-

rado ao que Leriam como empresas independenLes.

Em 1920 Durand é subsLiLuido por Pierre Du. Pont que,

junLo com A~fred P.S~oan Jr. desenvolve a conhecida eSLruLura

mulLidi visional da GM. na qual a alt.a adminisLração avalia e

planeja as diversas aLividades. sem ~er que supervisionar suas

operaçí3es diárias. ESLa eSLruLura delega t.oda a responsabilidade

operacional aos gerenLes de cada divisão. liberando a alLa

adminisLração para se concenLrar em sua poliLica de neg6cios e na
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coordenação do desempenho divisional

Nesse cont.ext.o, um component.e-chave para o sucesso da

admi ni st.ração da GM era o conjunt.o de procediment.os cont.ábeis

gerenciais sof'ist.icados que f'oi int.roduzido por Donal.deorc Brown,

at.ravés da ut.ilização de t.écnicas avançadas de cont.role f'inanceiro.

o sist.ema cont.ábil gerencial da GM desempenhava t.rês

t.aref'as, descrit.as por Brown como "controle central i.eado com.

responsabilidade descentralizada", que eram:

1. Previsão operacional anual com os objet.ivos

f'inanceiros da alt.a gerência. Est.a previsão

operacional

desempenho

era ut.ilizada para coordenar o

esperado de cada divisão com a

pollt.ica da empresa como um t.odo

2. Relat.6rio de vendas e orçament.o f'lexiveis, que

most.ravam se os result.ados real e planejado est.a-

vam coordenados

3. O sist.ema de cont.abilidade gerencial possibilit.a-

va que a alt.a administ.ração dist.ribulsse os

recursos e os benef'lcios ent.re as divisões com

base em um crit.ério de desempenho unif'orme.

Para coordenar as operações de curt.o prazo das divisões

com os objet.ivos a longo prazo da empresa

val at.i1idade l"'1asvendas de aut.om6veis

considerando-se a alt.a

f'oi est.abelecido um

Est.udo de Preço -Pri.ce Study, que dever ia ser elabor ado pel as

divisões no mês de dezembr o par a o ano

preço era compost.o por t.rês element.os :

1. Uma previsão das operações para o ano seguint.e,

seguint.e. Esse est.udo de
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com base no volume de recursos esperado pela

divisão;

2. Uma previsão das operaçe5es para o ano seguinte

com base no volume de recursos-padrão

3. E a determinação do

produto.

preço-padrão para cada

Estes dados eram utilizados para coordenar o plano opera-

cional de cada divisão com a polltica financeira a longo prazo da

empresa.

o sistema contábil gerencial da GM estabelecia claramen-

te os objetivos financeiros para os gerentes divisionais e dessa

maneira auxiliava a alta administração a delegar as decise5es opera-

cionais às divise5es. Outra caracterlstica do sistema era que ele

motivava os gerentes divisionais a atingir os objetivos financeiros

da empresa, assegurando que os objetivos divisionais estivessem de

acordo com os objetivos corporativos. Para tanto, uma polltica de

preços de transferência baseada em preços de mercado assegurava que

os gerent.es divisionais at.ingissem seus obj'et.ivosde lucrat.ividade.

Outro pont.o ainda era que a avaliação de desempenho por

ROI est.abelecia diferentes met.asde ret.orno, dependendo da divisão

e considerando que a atribuição de recursos entre as unidades divi-

sionais e a avaliação de desempenho eram feitas pela administ.ração

cent.ral com base em vários crit.érios e não somente pelo ROI, sendo

evit.adas as distorçe5es geralmente associadas à utilização

indiscriminada do ROI como critério de desempenho. Os gerentes

divisionais eram recompensados at.r- avés de um plano de incent.ivos

com bonificaçe5es em açe5esda empresa.
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Em sint..ese. a est..rut..uramult..idivisional e o sist..ema

cont..ábil gerencial ut..ilizado possibili t..aram que Q :::.: c out.ras

grandes firmas superassem as ineficiências e os ent..raves

burocrát..icos. que eram considerados as principais disfunçêSes das

indúst..rias gigant..esque surgiram por volt..ade 1920.

A est..rut..uramult..idivisional reduz o volume de comunicação

ent..regerent..es divisionais e corporat..ivos. possibilit..ando a ut..ili-

zação eficient..e e eficaz dos recursos. O sist..emacont..ábil gerencial

ut..ilizado é responsá vel pel a fina sint.onaa dos ger ent..esdi visi0-

nais com os objet..ivos corporat..ivos. além de permit..ir a livre ini-

ciat..ivana t..omadade decisão sobre a aplicação de recursos. t..ornan-

do a empresa mais eficient..e.

Mas. deve ser enfatizado que a est..rut..uramult..idivisional

não era a única forma para administ..rar empresas com produt..os

diversificados. nem a melhor forma de fazê-lo.

A abordagem de Church. no inicio do século XIX. defendia

a ut..ilização de informaçêSes de cust..oest..rat..égicas.oferendo um meio

para gerenciar a diversidade sem t..erque descent..ralizar a responsa-

bilidade das decisêSes operacionais.

A preferência dos administ..radores pela est..rut..uradi vi-

sional. em det..riment..odas informaçêSes de cust..oest..rat..égicas.devia-

se. principalment..e ao alt..ocust..odo processament..o das informaç~es e

secundariament..e. à inexist..ência de um mercado de capit..ais eficient..e

naquele t..empo.

At..ualment..e.a drást..ica redução no cust..odo processament..o

das informaç~es I'eacendeu o int..eresse pelas informaç~es de cust..o

est..rat..égicas.ao mesmo t..empoem que reduziu o at..rat..ivoda est..rut..ura
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multidivisional como um meio de gerenciar a diversidade de

produtos. Ai em àisso, a existência de uma estrutura de mercado de

capitais eficiente eliminou a vantagem da alocação interna de re-

cursos, que no passado era justificada pelo alto custo de se recor-

rer ao mercado para captar os recursos necessários à empresa. Neste

contexto, a diminuição do tamanho -- downsizin~ -- e a desagregação

-- unbund ~in~ -- dos conglomerados multidivisionai s no final da

década de 70 e na de 80, pode significar que o alto custo para

utilização do mercado de capitais já não existe, não se justifi-

cando a utilização de uma estrutura multidivisional para organizar

a alocação de recursos.



2. O IMPACTO DO NOVO AMBIENTE DE FABRICAÇÂO

2.1 TEND~NCI AS

o ambien~e compe~i~ivo sofreu dramá~icas mudanças a par-

~ir dos anos 80. Primeiro, ~êm ocorrido grandes mudanças no ambien-

t.e macroeconômico. A desinflação nos mercados ex~ernos rever~e a

psicologia inflacionária dos f abr-Lc arrt.ees e impede o aumerit.o de

preços dos seus produ~os. Poll~icas cambiais e fiscais favorecem os

produ~os es~rangeiros com preços mais compe-t.I ~ivos e t.or-nam as

export.açõess mais diflceis. Os consumidores, por sua vez, exigem

pr-odut.os superiores em qualidade, confiabi1idade, com prazos de

en~rega menores e em maior variedade, além do efei~o acirrador da

compe~ição, como conseqüência da desregulamen~ação em alguns se~o-

res da economia .

Segundo, as formas de organização das operações de pro-

dução impulsionadas pela explosão ~ecnol6gica ~êm sofrido uma ver-

dadeira revolução, (j,>mudando a base de compe~ição.

As empresas para compe~ir com sucesso devem a~ingir exce-

lência simul~ãnea em três elemen~os es~ra~égicos ~radicionais :

~ baixo cus~o

~ al~a qualidade

~ al~o nivel de serviço aos seus consumidores.

Em vez de enfatizar somen~e um aspecto, baixo cus~o ou

alta qualidade. Essas mudanças realçam a necessidade de excelência

de fabricação ou empresarial.

(~>
of

KAPLAN,R. s. 8<
ma.na.gement

.10HNSON,H. T.
a.ccounl\.ng.

Releva.nce Loal The r\.se a.nd fa.ll

Boalon, Ho.rvo.rd Bua\.ne&l& School

U>87. 26s>p.
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(2 )Segundo Naka,gawa. a .filoso.fia de excelãncia empresa-

rial con~a com dois principios .fundamen~ais

• con~inuo aper.feiçoamen~o

• eliminaç~o de desperdicios

Este é ambien~e onde as empresas de classe mundial

a~uam. na sua busca con~inua por novos mercados e por novos

processos e tecnologias de produç~o.

o principio do con~inuo aper.feiçoamen~o implica reconhe-

cer que a produ~ividade. qualidade. serviços ao consumidor e a .fle-

xibilidade com relaç~o às mudanças de desenho e programaç~o de pro-

duç~o de produtos devem melhorar continuamen~e . De acordo com este

principio. n~o deve haver nenhuma .formade compensaç~o entre quali-

dade e cus~os. ou seja. aceita-se como per.feitamen~e possivel

ob~er-se melhora em todas as dimensê5es simuI~aneamen~e Haverá

sempre espaço para melhorias pos~eriores. de ~al maneira que uma

melhoria conduza imedia~amen~e à ou~ra. es~abelecendo-se. assim. um

processo cíclico.

Es~e é ambien~e onde as empresas 'de classe mundial atuam.

Lst.o é. as empresas que buscam con~inuamen~e novos mercados. novos

processos e novas ~ecnologias de produç~o. compe~indo simul~anea-

men~e nas qua~ro variáveis es~ra~égicas ----preço. qualidade. con-

.fiabilidadee .flexibilidade. Nes~e con~e~o. as a~enções vol~am-se

para a .fá.brica.pois a produção ~orna-se o elemento chave da es~ra-

~égia das empresas.

(2)NAKA(]jA·WA.... OeaU1o EalrC1l. gi.CC1
Li.vre Doce.nci.C1 - USP. 19PO. 175p.

de Cualoa. Pauto. Teae de
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o principio da eliminação de desperdicios implica reco-

nhecer-se que o desperdicio é algo que não adiciona qualquer valor

ao produto sob a 6tica do consumidor. No processo de fabricação

certas atividades que não adicionam valor representam gastos não

rentáveis. Estas atividades que não adicionam valor podem ser eli-

minadas sem ocasionar deterioração nos atributos do

produto: desempenho. função-qualidade e valor percebido pelo consu-

midor. Nesse concei to de "valor". este somente é adicionado a um

produto quando ele está sendo processado. Produtos ociosos na

fábrica incorrem em custos. sem melhorar o produto. Estes custos

referem-se às atividades de movimentar. armazenar. expedir e

controlar a produção de produtos .

Estas atividades que não adicionam valor podem ser vistas

de forma diferente através da separação do processo de lead time,

que tem a seguinte composição :

~ead time = tempo de processamento + tempo de inspeçao +

tempo de movimentaçao + tempo de espera

No ~ead time. os tempos que não adicionam valor são tempo

de movimentação. inspeção e espera. porque nestes tempos o produto

não está sendo processado.

o ~ead time poderia ser restabelecido

~ead time = tempo de processo + tempos que não adicionam va~or

Dessa forma. teremos a seguinte f6rmula para medir a efi-

ciência do ciclo de fabricação C MCE Hanufacturina Cycte

Efficiency):

MCE • tempo de processamento
tempo de processamento + tempo de inspeção + tempo de espera +

tempo de movimentação
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Em um ambiente de f'abricaçãootimizado o MCE seria 1,

isto é, 100%, porque o objetivo é eliminar tempos que não adicio-

nam valor, produzindo as necessidades exatas no tempo exato de cada

estágio de produção. Para isso, reduziríamos o tempo de inspeção,

tempo de espera e tempo de movimentação para zero (vide f'igura 2.1).

As condições para este f'luxo perf'eito seriam

• tamanho do lote = 1

• tempo entre as operações = O

• def'eitos = O

• tempo de set-up - tempo de preparação de máquina = O

• operações perf'eitamente balanceadas

• minimo estoque em processo

• os produtos ou materiais estão sempre em movimento .

No concei to de atividades que não adicionam valor, um

processo de f'abricação pode ser ocioso por

• parada de máquina - f'alhas no equipamento, set-ups

e ajustamento

• vel.oc idade do processo - paradas menores e

ociosas, velocidades reduzidas

• probl.emas de qual. idade - def'eitos no processo,

def'eitos de materiais

• produçê1.o desbal.anceada - pontos: de estrangulamen-

to, f'alhas em outros processos

• pedidos - pedidos insuf'icientes, mudanças ociosas.

Neste novo ambiente de f'abricação, a ênf'ase está na qua-

lidade superior, estoques menores, automação, organização de linhas

de produção orientadas para o produto, uso ef'etivo de tecnologia de
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fOGUIRA 2.1 REDUCAO DO lEAD-TOME
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( 9)informação e r áp í da obsolescência do produt..o.

2.1.1 QUALI DADE SUPERIOR

No novo ambient..ede fabricação qualidade superior é uma

variável est..rat..égicamuit..oimport..ant..e.Durant..e as décadas de 60 e

60. a variável-chave para compet..ição era prat..icar um preço menor.

definindo a qualidade dent..rode padrões aceit..áveis.

Nas décadas de 70 e 80 as empresas de classe mundial re-

vert..eramessa t..endência. pois consideram qualidade superior e baixo

cust..o simult..âneament..e.e não como objet..ivos conflit..ant..es.

At..ualment..e.o sucesso das empresas e sua posição no mer

cado t..êm sido result..ado do melhor nlvel de qualidade de seus pro-

dut..ose não de acordos comerciais. quot..as de mercado ou t..arifas

pri vil egi adas.

Por out..rolado. os cust..osda qualidade inferior t..êmsido

um direcionador significat..ivo de cust..ospara a empresa. Est..escus-

t..ossão originários de fat..orescomo a ausência de bons mat..eriais e

de mão-de-obra com qualificação adequada e, de falt..ade manut..enção

nos equipament..os. o que irá ocasionar ineficiências como ret..raba-

lho. est..oques excessivos. quebra de equipament..os e processos. su-

cata. serviços de assistência técnica e queixas de produt..os ainda

na garant..iapor part..edos client..es.

o depart..ament..ode compras. por exemplo. é avaliado com

base ria variância do preço de compra ( preço real X preço-padrão).

Ist..opode motivar os compradores a escolherem produtos e matel'iais

n~is baratos. em det..riment..oda qualidade.

(9) HOWELL,R. A. Bc SOUCY,S. R. Ma.jor t.r••nds for
CSP(9):2~-27, .1uly U>87.

mena.g ••m••nt. a.ccount.\.ng.

MQnQgament. Account.\.ng, Na", .1••raay,
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A utilização de materiais mais baratos geralmente signi-

ficam produtos de baixa qualidade. resultando em custos de qualida-

de na produção -- retrabalho. sucata e interrupção na programação

de produção sendo o departamento de compras raramente respon-

sabilizado por estes custos. Estes custos de baixa qualidade

freqüentemente excedem as economias de preços nas compras.

A tendência para uma melhor qualidade está conduzindo as

empresas de classe mundial a terem um controle cada vez mais rigido

de todos os aspectos das suas operações de fabricação O

compromisso com a qualidade superior nasce no desenho do produto e

continua ao longo do processo de fabricação.

Torna-se fundamental saber quanto o custo da qualidade ou

da falta de qualidade representa para a empresa. Os sistemas de

contabilidade de custos necessitam ser modificados para acumular e

separar os custos de qualidade. tais como retrabalho. refugo. suca-

ta. garantia do produto e assistência técnica .

2.1.2 ESTOQUES MENORES

As empresas de classe mundial estão procurando reduzir

drasticamente seus niveis de estoque e. ao mesmo tempo manter a

programação de entrega de produtos aos consumidores. Essa redução

deve-se ao fato de que a manutenção de estoques exige um comprome-

timento significativo de capital. com alto custo associado. As

empresas estão reconhecendo que o motivo tradicional para manter

estoques não é mais válido no ambien~e competitivo a~ual.

O custo tradicional do estoque é visto em termos finan-

ceiros. como o giro do estoque em meses. Es~e é o custo financeiro

dire~o do es~oque. Existem. porém. custos indiretos e quali~ativos

de manter estoques que dificilmente são explici~ados. como o espaço
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necessário para estocagem. o custo de manuseio do material. o custo

de manter os registros do estoque. o impacto no CUSLO do seguro e

nos impostos ( que aumentam:>. a velocidade do throtJ.~hptit que se

torna mais lenta C tempo que o produto leva para atravessar o pro-

cesso de xabricação. até sua venda) e o aumento no custo de obso-

lescência e de sucata Estes custos indiretos xreqüentemente

superam os custos xinanceiros. Reduzindo os estoques. a empresa

1ibera caixa para ser investido em ativos mais produtivos. que

podem melhorar a rentabilidade a longo prazo da empresa.

Estoques altos não são válidos no atual ambiente de xa-

bricação e geralmente escondem dexiciências organizacionais em ven-

das. engenharia. compras e xabricação A empresa. por exemplo.

mantém estoques de matéria-prima porque a qualidade das

matérias-primas e o prazo de entrega dos xornecedores não são con-

xiáveis. Qualixicar os xornecedores na base de seu desempenho de

qualidade da matéria-prima e entrega elimina a necessidade de ma-

nutenção destes estoques de reserva. Estoques em processo. xormados

por causa das mudanças de programação. da produção desbalanceada.

dos erros de empregados e da quebra de equipamentos são evitados

com a utilização de controles de processo mais ajustados. Erros de

previsão de vendas xreqüentemente resultam em excesso de estoques

de produtos acabados. o que poderia ser evitado com ciclos de pro-

dução mais curtos, que reduzem a necessidade de previsões a longo

prazo

2.1.3 ORIENTAÇZO DAS LINHAS DE pRODUÇZO PARA O pRODUTO

Fluxo de produção é o caminho xlsico que um produto xaz

através do processo de xabricação, do recebimento da matéria-prima

até a expedição do produto.
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No novo ambienLe de fabricação, as empresas eSLão redese-

nhando seus fluxos de fabricação, para diminuir o Lempo do ciclo de

produção e aumenLar a variedade de produLos. A Lendência é de rear-

ranjar as linhas de produção, orienLando-as para o produLo, de modo

diferenLe do que ocorre com a visão Lradicional, na qual os equipa-

menLOS são agrupados segundo sua função.

No agrupamenLo funcional os produLos movimenLam-se enLre

agrupamenLos de máquinas semel harit.e-s • chegando às vezes a cruzar a

fábrica ou aLé mesmo a se deslocar para oULro ediflcio. Em um fluxo

orienLado para o produLo. Lodos os Lipos diferenLes de equipamenLo

exigidos no·processo de fabricação são colocados junLos, criando-se

minifábricas de linha de produLo. Um fluxo de processo mais ajusLa-

do move o produLo mais rapidamenLe aLravés do processo. favorecen-

do um alLo grau de flexibilidade de fabricação. para produzir uma

variedade de produLos na célula de produção. o que conLribui para

a melhor qualidade do produLo. com o aumenLo do throu~hput Cvelo-

cidade de produção) e da produLi vidade. o que resul La na redução

dos CUSLOS de eSLoque em processo e obLenção um maior envolvimen-

LO por parLe dos empregados.

OuLro ponLo imporLanLe a salienLar é que a eSLruLura or-

ganizacional de fabricação convencional é caracLerizada por um

número de deparLamenLos de serviço cenLralizado. como compras,

programação de produção e conLrole de esLoque. engenharia de fabri-

cação e engenharia indusLrial. manuLenção. conLrole de qualidade e

de pessoal. os quais

produção.

fornecem suporLe aos vários deparLamenLos de

A vanLagem de uma organização volLada para a linha de

produLo é a idenLificação direLa dos recursos exigidos para manLer
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uma linha de produto individual. ~ ~ácil gerenciar linhas de produ-

to que têm recursos de manutenção delimitados. Dessa forma. as li-

nhas de produto que são mais complexas acabam tendo mais recursos

a elas atribuídos diretamente.

o processo de contabilidade de custos tradicional teria

atribuído custos dos departamentos de serviços para os departamen-

tos de produção. Estes custos atribuídos tornam-se parte dos custos

do departamento de produção e são apropriados diretamente ao

produto .

Quando o processo de apropriação está completo, os

números finais de custo do produto estão distanciados da fonte do

custo e têm pouco valor para propósitos de tomada de decisão. In~e-

lizmente, esses números são freqüentemente a base para a decisão

de produzir, para o abandono de linhas de produtos e mesmo para

fechar a ~ábrica. Embora a organização das linhas de produção não

elimine totalmente a alocação de custos fixos, ela fornece um qua-

dro mais claro de quais produtos usam mais recursos.

Em resumo, a mudança da or- g'anização funcional das

máquinas para linhas de produção orientadas para o produto muda a

definição de centros de custos homogêneos, permitindo uma identi~i-

cação direta de muitos custos de overhead, minimizando a necessida-

de de apropriação.

2.1.4 AUTOMAÇÃO

O processo de automação é provavelment.e a mudança mais

vislvel que está ocorrendo em o no novo ambiente de ~abricação.

Equipamentos automatizados cont.ribuem para o objetivo de alta qua-

lidade • con~iabi1idade do produt.o• ~abricação rápida e ~Iex!vel e

estoques mais baixos. Como conseqüência muitas empresas investem

32



pesadament.e em a.ut.omaç ão , buscando at.ender ao desaf'i o compet.it.ivo

do mercado global. Dest.a f'orma. as t.ecnologias avançadas de f'abri-

cação est.ão mudando a base de compet.ição no mercado.

Embora a aut.omação f'orneça oport.unidades signif'icat.ivas.

as empresas não deveriam conf'iar soment.e na aut.omação para resol-

ver seus problemas compet.it.ivos. Muit.as empresas t.êm obt.ido ret.or-

nos desalent.adores com a ut.ilização da aut.omação. devido a um pla-

nejament.o que negligencia os cont.roles básicos de chão de f'ábrica

e t.rabalha com expect.at.ivas não realist.as.

A aut.omação do manuseio. armazenagem e t.ransf'erência do

mat.erial,por exemplo. caminha em direção opost.a à da idéia de um

f'luxo cont.lnuo e f'lex1vel, em que não exist.e est.oque e as operaç5es

de manuseio são em número reduzido.

2.1.5 O USO EFETIVO DA TECNOLOOIA DE INFORMAÇÃO

O uso de t.ecnologias comput.acionais f'lex1veis e de t.empo

est.á permit.indo um grande cont.role nas operações de chão dereal

f'ábrica e f'ornecendo inf'ormaç5es melhores e mais rápidas.

Máquinas de cont.role de numérico, por exemplo. comunicam-

se ent.re si e com o programa de cont.role mest.re. Ist.o permit.e a

ident.if'icação dos problemas em cada f'ase do processo, sendo eles

comunicados às operações subseqüent.es. que os solucionam.

Os comput.adores t.ambém est.ão sendo usados no cont.role e

moni t.orament.o das oper ações At.ravés do cont.role est.at.lst.icodo

processo. monit.oram aut.omat.icament.e o processo e f'azem ajust.es,

garant.indo a assist.ência e qualidade do processo de f'abricação.

Esse cont.role visa a reduzir a variabilidade do

t.ando em menor variância.

processo. resul-
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Compu~ado~es podem se~ usados pa~a conve~~e~ info~maç~es

do processo de fab~icação em dados ope~acionais e financei~os

ú~eis, pe~mi~indo a análise da info~mação em ~empo ~eal. conside-

rando+se as info~mações ~ecebidas e ~~ansmi~idas do proceessso de

fabricação. como, po~ exemplo, unidades p~oduzidas, ma~e~ial u~ili-

zado, suca~as, ~e~~abalho, cus~o por ope~ação e cus~o por produ~o

individual em um nivel de de~alhamen~o mui~o grande. Dessa forma,

os geren~es de produç ão não precisam espe~ar a~é o final do mês

para ~oma~ conhecimen~o do desempenho das ope~ações. porque os des-

vios são fornecidos em ~empo ~eal.

As decisões es~ra~égicas baseadas em dados compilados

especialmen~e pa~a prop6si~os de demons~rações financeiras ----in-

formações que não refle~em a realidade econômica da empreesa para

~omada de decisão deixarão de ser u~ilizadas e serão

subs~i~uidas por informações mais de~alhadas. mais acuradas e em

~empo real. p~ovenien~es de um sis~ema compu~acional in~egrado.

o uso de ~ecnologia compu~acional para con~role do pro-

cesso, para moni~oramen~o do desempenho de fabricação e para for-

necimen~o de informação gerencial

~abilidade gerencial.

~erá um grande impac~o na con-

2.1.6 RÃPIDA OBSOLESCE:NCIA DOS pRODUTOS

A indús~ria de produ~os de al~a ~ecnologia é um exemplo

~1pico de p~odu~os que ~êm ~ápidaobsolescência. Essas emp~esas ~êm

como carac~e~ls~icas a in~rodução con~1nua de novos p~odu~os, gran-

de va~iedade de produ~os e p~odu~os de al~o desempenho e per~en-

cen~es a segmen~cs de mercado espec1ficos. Também ~êm como carac-

~e~1s~ica um prazo cur~o para en~rega dos produ~os e flexibilidade

para adap~ação dos produ~os às p~efe~ências dos consumidores.
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Os consumidores, nest.a indúst.ria, compram os produt.os

devido a sua caract.erist.ica única e inovadora, sendo o preço det.er-

minado de acordo com o valor at.ribuido ao produt.o pelo consumidor.

O preço, port.ant.o, não é det.erminado pelo cust.o do rabricant.e. mas

sim pelo mercado.

Par a poder supor t.ar o a.It.o invest.iment.o em pesqui sa e

desenvolviment.o, est.es produt.os são vendidos com uma margem brut.a

de lucro alt.a.

A indúst.ria de produt.os com ciclo de vida curt.o. port.an-

t.o, t.em caract.erist.icas diamet.ralment.e opost.as às da indúst.ria de

produt.os de massa padronizados .
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2.2 AMEI ENTE DE FABRI CAÇÃO NOS ANOS 80. E NOS ANOS 90

2.2.1 CARACTERI ZANDO O NOVO AMEI ENTE

o ambienLe de fabricação dos anos 90 será significaLiva-

mente diferente do dos anos 80.(4)As principais áreas de mudança

são:

• processo e insLalações industriais

• equipamenLos de compuLadores -hardware

• planejamenLo e conLrole

• desenho do produLo

• conLrole financeiro

• organização .

2.2.1.1 INSTALAÇOES E pROCESSOS

Nos anos 80 a uLilização de máquinas separadas por função

ocasionava a produção de grandes Lot.e-s como forma de minimizar o

Lempo de set-up. Lendo como conseqüência a necessidade de grandes

galpões para armazenamenLo NesLe ambiente o focus sobre

eficiência domina a eficácia. qualidade e competiLividade.

ConLrariamenLe. no ambienLe dos anos 90. a fabricação

flexível permite à firma reduzir a inLensidade de capiLal. aumenLar

o poder de resposLa à demanda dos consumidores e fornecer grande

variedade de produtos

Fabricaç~o flexível Lrabalha com o conceiLo de set-'U.p

zero e elimina eSLoques em sua funç~o de colch~o amorLecedor de

ineficiências. Lendo como consequência a il"lexisLênciade dep6siLoS.

(4) Referênci~ p~~
NORRl:S,'l'.- Beyond the

2Hp.

~ seçêto 2.2

BoUom Li.ne.

McNAl:R,C• .J.

Homevood, Dov

MOSCONI,V. 8<

.Jones-Irvi.n, ~P8P.
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Es~a combinação de es~oques reduzidos e máquinas menores

e mais flexiveis exige mui~o menos espaço. e a mesma máquina é u~i-

lizada para produzir vários produ~os. eliminando o ~empo de set-up

que não adiciona valor. es~abelecendo assim uma van~agem compe~i~i-

va a~ravés do poder de respos~a à demanda do consumidor e redução

de cus~os.

2.2.1.2 EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES - COHPUTER HARDWARE

o uso de ferramentas como microcompu~adores e compu~ado-

res pessoais possibili~ará a in~erligação dos micros com con~roles

através do sis~ema de redes.

processamen~o de informações

agilizando o processo de ob~enção e

2.2.1.3 pLANEJ AMENTO E CONTROLE

O ambien~e de fabricação dos anos 80 reflete a luta en-

tre o mercado dinâmico e a es~abilidade no processo de fabricação

Programas de produção artificialmen~e cons~ruldos levam a cons~an~e

reprogramação da produção e a flu~uações na demanda Eles criam

longos lead times e encorajam a produção de grandes lo~es para al-

cançar economia de escala. Estes fa~ores. associados às dificulda-

des encon~radas com fornecedores. resul~am em falta de controle.

Diferen~emen~e. nos anos 90 a flexibilidade e o poder de

respos~a à demanda ob~ido a~ravés de ~ecnologia de fabricação

avançada ~ornam o processo de produção mais es~ável. Com a possi-

bilidade de implemen~ar o lo~e de ~amanho 1. a reprogramação desa-

parece. o lead t ime ~ende a zero e o planejamen~o ~orna-se

posslvel em base horária Em ~al ambien~e. sinergia com fornece-

dores é ao mesmo ~empo um result.ado e um pré requisit.o para

operações eficien~es.
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2.2.1.4 DESENHO DO pRODUTO

Nos anos 80. as principais caracterlsticas s~o

1. diminuição do ciclo de vida do produto

2. constantes mudanças de engenharia;

3. muitos componentes complexos;

4. melhoria de qualidade ao longo do ciclo de vida

do produto;

5. opções in~initas de ~abricação .

Nos anos 90. estas caracterlsticas mudam completamente.ou

seja. o ciclo de vida é bem menor. ocorrem poucas ou nenhuma

mudança de engenhar i a. há poucos componentes complexos • 100% de

qualidade e opções de fabricação limitadas. Estas mudanças revelam

a preocupação com a redução de custos e a melhora do produto e do

processo. a fim de conceber produtos que tenham vantagem competiti-

va.

2.2.1.5 CONTROLE FI NANCEI RO

Nos anos 80. a maioria das técnicas de mensuração de

custos enfatiza a e~i ciência da mão-de-obra. a apropriação do

overhead e a identi~icação dos custos variáveis Grandes recursos

são destinados à tarefa de apropriação dos custos incorridos no

chão de t:ábrica • ao mesmo tempo em que a melhora no produto e

processo é negligenciada. O contador gerencial é visto como um

calculista. ao invés de um participante ativo do time gerencial.

Nos anos 90. o ambiente de tecnologia avançada de

produção enfatiza principalmente a rentabilidade. que se caracteri-

za pela atribuição total de custos (quando estes ocorrem) desde o

desenho do produto até seu desaparecimento. Os contadores partici-
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pam do grupo de desenvolvimen~o de proje~os. analisam e d~o supor~e

às decisões de inves~imen~o. Como a mão-de-obra con~inua a diminuir

como um componen~e do cus~o do produ~o. as apropriações de overhead

com base em mão-de-obra tornam-se distorcidas se n~o ~orem utiliza-

das com propósito especial Em muitos aspectos. mão-de-obra está

tornando-se um custo ~ixo. considerando a organização e crescente

in~luência dos sindicatos nas empresas. A melhora na

identi~icação dos custos irá ~ornar mais clara a ~ronteira entre

os custos diretos e indire~os. reduzindo as apropriações

arbitrárias de custos. Neste contexto. a visão restrita de

mensuração de custos está sendo substitulda por uma abordagem de

mensuração de desempenho to~al que avalia ~lexibilidade. qualidade

e custos.

2.2.1.6 ORGANI ZAÇÃO

Nos anos 80. a organização estava estruturada hierarqui-

camente. com relacionamen~os ~uncionais. e. como conseqüência. o

processo de tomada de decis~o era demorado e complexo.

Nos anos 90. a primazia da ~lexibilidade levou a que a

organização se es~ru~urasse em termos de grupos de produtos. com

poucos nlveis de hierarquia. tornando o processo de t.omacra de

decisão rápido e extremamen~e ~lex1vel.
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2.3 NOVAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Neste tópico apresentaremos as seguintes tecnologias do

novo ambiente de Iabricação :

• Planejamento das necessidades de materiais

HateriaL Requirements PLannin~ HRPI e HRPI I

• Desenho. engenharia e Iabricação auxiliados por

computadores -- Computer Aided Desi~ -- CAD

Computer Aided En~ineerin~ -- CAE ; Computer Aided

Hanulacturin~ -- CAH

• Sistemas Kanban

• Controle de qualidade total

ControL -- TQC

• Controle numérico -- Numer ical: Corvt ro l: -- NC

T'ot a.l: QuaL i ty

Computer M.rm.ericaL ControL -- CNC ; Direct NumericaL

ControL DNC

• Sistema de Iabricação JIT -- Just-in-time System

• Ilhas de automação -- IsLands 01 Automation

• Fabricação integrada por computadores -- Computer

Inte~rated Hanulacturin~

As técnicas como MRP. CAE. CAD. CAM, Kanban, TQC e con-

trole numérico melhoram a eliciência e controle do processo exis-

tente, reduzindo o custo do estoque, os tempos de set-up e o ciclo

de produção, com a vantagem de que podem ser implementados em um

ambiente de Iabricação tradicional. Deline-se um ambiente de Iabri-

cação tradicional como aquele que é organizado em linhas Iuncio-

nais, ou seja, aquele em que as máquinas são agrupadas por Iunção.

sendo ele totalmente orientado para mão-de-obra.
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Os sistemas de informaç~o e máquinas s~o utilizados para

melhorar a produtividade do processo.

As abordagens de fabricação do tipo JIT - just-in.-time,

ilhas de automação e fabricação int.egradas por computador, são

conheci das como fabricação f1exivel pois criam f1ex!bi1idade e

possibilitam um maior poder de resposta do processo, reduzindo o

tempo de set-up e propiciando à empresa atingir o primeiro passo na

direção da qualidade total. Estas três abordagens de fabricação

caracterizam a visão de simplificação, transparência, automação e

integração da fabricação moderna.

outra caracteristica é que estas técnicas trabalham

com o conceito de tecnologia de grupo - Group Tecno~o8Y . Tecnolo-

gia de grupo é uma filosofia de fabricação e engenharia que identi-

fica a simi1aridade entre os itens, equipamentos e pr- ocessos ,

agrupando máquinas n~o similares, mas que são utilizadas para a

produção de um item, e são conhecidas como células de fabricação.

As células de fabricação representam uma linha de mini-

produção que minimiza o tempo de espera e movimentação, pois o pro-

duto não precisa ser locomovido por uma grande dist.ância, e aproxi-

ma as máquinas e pessoas, eliminando o espaço fisico entre o
( 5)processamento do produto.

Apresentaremos com maiores detalhes as técnicas de

fabricaç~o mencionadas acima.

NORRES,T.

1P8S>. 2U.p.

Bot.t.om Lina.

McNAER,C. J.

Homevood, Dov

MOSCONE,"'. I!c

Jonas-Ervin,
(5) Ver como referê ncio.

Beyond the

po.ra seÇa o 2. 3
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2.3.1 MRP E MRPII

o MRP pl.aneja..'7I.entodas necessidades de materiais

CHaterial.s Requirement Pl.annin~~----roi uma das primeiras ~ecnolo-

gias de rabricação u~ilizadas nas operações de chão de rábrica. Os

obje~ivos do MRP são:

1. planejar e cont.r-o.l ar- es~oques e assim ~er os

i~ens disponlveis no momen~o de sua u~ilização

2. de reposição dosgerar e revisar as ações

es~oques por i~em.

O MRP é um procedimen~o de programação de ma~eriais com o

obje~ivo de man~er os es~oques em nlveis adequados. ~ es~ru~urado

com base na programação de produção mes~re. que de~alha o ~empo. a

da~a de chegada da ordem de produção e as quan~idades produzidas de

~odos os i~ens que compõem o produ~o rinal. Fornece uma lis~a das

necessidades de ma~eriais dire~os para a rabricação e uma relação de

~odos os componen~es de cada produ~o especlrico.

O MRPII represen~a o concei~o de MRP ampliado para

incluir o planejamen~o de capacidade. o con~role de chão de rábrica

e o planejamen~o dos recursos de rabricação. Concebido

originalmen~e como um sis~ema de rabricação in~egrado. ele roi

rormulado para rornecer aos geren~es de rabricação uma base de

dados uniricada para con~role e planejamen~o.

O MRP é uma ~ecnologia que pode ser u~ilizada no ambien~e

~radicional de rabricação. e nes~e caso propicia es~abilidade no

ambien~e de rabricação. reduzindo os es~oques e melhorando o

con~role básico do processo de rabricação.

Em sln~ese. o MRP pode ser vis~o como uma rerramen~a de
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int.egração de t.oda a plant.a. det.alhando a apropriação e

moviment.ação do est.oque.

2.3.2 CAE... CAD E CAM

o segundo passo na direção da aut.omat.ização da :fá.brica

é represent.ado pela ut.ilização de comput.adores para o desenho do

produt.o. possível com a ut.ilização dos seguint.es :ferrament.ais :

1. CAD - Com.puter Aided Desi(JYt- desenho auxiliado por

comput.ador

2. CAE - Com.puter Aided En8ineerin8 - procediment.os

de engenharia auxiliados por comput.ador

3. CAH - Com.puter Aided Hanufacturin8

auxiliada por comput.ador

:fabricação

o CAD ut.iliz.ao comput.ador para padronizar e melhorar a

produt.ividade no desenho do produt.o. na criação do prot.6t.ipo e no

t.est.edo produt.o. Um sist.ema CAD pode analisar um número grande de

dimensões e con:figurações alt.ernat.ivas. :facilit.ando a composição de

vários desenhos do produt.o. auxilia na det.erminação da base

de cust.os do produt.o e na det.erminação dos mat.eriais ut.ilizados. e

simpli:fica e agiliza est.a :fase do processo de :fabricação.

o CAD e o CAE possibilit.am o desenho de produt.os ut.ili-

zando um banco de dados para ident.i:ficar e incorporar part.es-padrão

em novos produt.os. t.ornando a t.are:fade desenho do produt.o mais

á.gil e rá.pida. além de I'est.ril"lgiro cresciment.o do número de compo-

nent.es dos produt.os. com i st.o diminui ndo cust.os e aument.ando o

poder de respost.a da at.ividade de :fabricação. Esses sist.emas agili-

zam a colocação de novos produt.os no mercado e como est.es, na sua

ma.íor-La.; são :fabricados com component.es padronizados. t.em-se como
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conseqüência que o gerenciamenLo de eSLoques é raciliLado e a

ameaça de obsolescência é reduzida.

o CAD e o CAE possibiliLam o que é denominado

conceber omanuraLurabilidade do desenho do produLo. iSLO é.

produLo considerando seu desempenho no processo de rabricação. Em

resumo. eles simpliricam o desenho do produLo e reduzem o número de

parLes aLivas no esLoque.

o CAH é uma rerramenLa compuLacional que oLimiza a uLili-

zação de recursos e insLalações de rabricação nas at.Ividades de

planejamenLo. implemenLação e conLrole da produção. O Lermo rerere-

se aos vários componenLes do processo de rabricação. desde uma

máquina isolada aLé a rábrica inLeira.

2.3.3 SI STEMA KANBAN

SisLemas Kanban são localizações rlsicas Cpa~~etsJ colo-

cadas enLre as eSLações de Lrabalho. Eles rornecem um sinal

visivel de que uma unidade em processo pode ser passada para o

próximo Lrabalhador. DenLro de uma célula JIT. a produção é acompa-

nhada pelo uso de carLões Kanban -- que deLerminam a quanLidade a

ser produzida e eviLam a rormação de eSLoques em qualquer eSLágio

do processo de rabricação. melhorando a qualidade dos produLos.

O sisLema Kanban rornece uma rerramenLa simples e visivel

para conLrolar o processo que pode ser implemenLada sem a

uLilização de compuLador. sendo sua única exigência o bom senso.

ULiliza a abordagem pul: ~ -- puxar. para movimenLar os produLos

aLravés do processo de rabricação. Devido ao raLO de que a quanLi~ ,
dade produzida é deLerminada pelo carLão Kanban. que "puxa" a pro-

dução denLro da célula. em conLrasLe com o sisLema Lradicional de

agrupamenLo runcional das máquinas que "empurra" a produção de um
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grupo de máquinas para oulro. o cOl"lceilo Kanban l~epr-esenlauma

~erramenla valiosa para conlrole do processo em um ambienle JIT.

Finalmenle. o Kanban diminui o tempo de set-up. sendo

seu objelivo lornar o tempo de set-up insigni~icanle. com isto mi-

nimizando os cuslos de preparação das máquinas. ao mesmo tempo em

que aumenla a renlabilidade dos loles pequenos.

2.3.4- CONTROLE DE QUALIDADE TOTAL - TQC

O conlrole de qualidade lradicional lrabalha com uma me-

dida eslalislica de conlrole. eslabelecendo limiles superiores de

niveis aceiláveis de itens de~eituosos(~.

Tanto os itens proveni entes de ~ornecedores quanlo os

produlos deslinados à venda são inspecionados e aceilos se os de-

~eitos se situarem denlro de um limile preestabelecido. Esta ma-

neira de inspecionar os produlos. de acordo com padrões aceiláveis

de qualidade. ~acilila o processo produlivo. aumenlando o

throu8hput-- velocidade de produção mas lrans~erindo problemas

de qualidade para os consumidores. A correção destes problemas é

~eila através de assislência técnica aos consumidores. gerando

niveis allos de esloque. rejeições. relrabalho. sucata. despesas de

garantia de produtos etc.

Face a estas questões. as empresas japonesas. alemãs.

suiças: e s:uecas: adotaram a ~ilos:o~ia de conlrole de qualidade lo-

tal. ria qual o único nivel aceilável de qualidade corres:ponde

a de~eito zero C l'"les:les:is:lemaos: de~eitos: n~o s:~o medidos: como

uma porcel"llagem dos: ilens produzidos:. mas: com o indice de

parles:/por milh~o de ilens:produzidos: ).

(6) KAPLAN,R. S. Bc ATKXNSON,A. A. Advo.nced
N.", .1ersey, prent.i.ce Ho.ll Inc. 1P8P. 817p.

Account.i.ng.
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A meta de defeito zero é perseguida exaustivamente. mes-

mo quando o número de peças defeituosas medidas em relação a

partes/por milhão for minimo.

As atividades mais importantes para reduzir os itens de-

feituosos são realizadas na fase de desenho do produto. enfatizando

os aspectos de qualidade e manufaturabilidade. Neste enfoque o mais

importante é reconhecer que a qualidade deve ser desenhada e não

inspecionada. Produtos desenhados com poucos itens. por exemplo.

atingem mais facilmente os niveis de confiabilidade em qualidade.

Especialistas em qualidade avaliam que. do total de de

feitos de um produto. somente 20% podem ser atribuidos à linha de

produção. sendo os outros 80% determinados no estágio de desenho

ou na compra de máteria-prima de baixa qualidade acessivel por um
( 7)preço menor .

A rase seguinte neste processo i nclui o treinamento de

todo o pessoal de fábrica no modo como se deve agir para atingir a

meta de defeito zero.

A responsabilidade para detectar i tens defeituosos é

transferida dos inspetores de controle de qualidade para os opera-

dores da produção que deverão fazer manutenção continua dos

equipamentos e máquinas operacionais ---o sendo também desenvolvido

um trabalho junto aos fornecedores para garantir que os insumos

estejam 100% livres de defeito. Os fornecedores da empresa são qua-

lificados como fornecedores de qualidade total e recebem um certi-

ficado de defeito zero. seus produtos entrando no processo de

produção sem inspeção.

(7) MeNAIR.C. J. MOSCONI.W. &

2U.p.

NORRIS,T. Beyond t.he Bot.t.om Li.ne.

Home",ood, Do", Jonesa-Irvi.n. U;)8S>.
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Em empresas a.Ltamente automatizadas, as má.quinas l'ealizam

checagem de qualidade, utilizando medidores ccmput.acrcr-a zados e o

controle estatistico do processo -- SPC --, garantindo a operação

continua do processo de produção . O controle estatistico do pro-

cesso -- SPC CStatistical. Process ControD é um procedimento

intensivo em dados, que coleta inlormação sobre Iatores criticos em

um processo de Iabricação. O SPC sinaliza a necessidade de parar

um processo, se um dos fatores que o compõem estiver Iora dos limi-

tes aceitáveis. Este sistema de controle é geralmente utilizado no

chão de fábrica, melhorando signilicativamente a qualidade.

O SPC utiliza gráficos de Gantt para acompanhar as

principais caracteristicas do processo de produção. Em intervalos

regulares de tempo é retirada uma pequena amostra da produção, da

qual são medidos os niveis dos fatores criticos preestabelecidos

pela empresa, sendo a média da leitura registrada. Se este número

estiver dentro do nivel de tolerância, então o processo segue

normalmente. Se, entretanto, o dado registrado estiver fora dos

limites aceitáveis, o processo é inte~rompido e o problema

corrigido. Similarmente ao sistema Kanban, os problemas no processo

de produção são identilicados e isolados quando ocorrem, evitando-

se os custos de reprocessamento.

Com a utilização do SPC existe uma mudança qualitativa

muito importante em vez de inspecionar deleitos de produtos

acabados, mantém-se a qualidade em cada estágio do processo de

produção.

Outras técnicas são empregadas para l'eduzir a incidência

de deleitos na produção. O método Taguchi propõe o uso do método

estatistico para o desenho do equipamento e produto, buscando redu-
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zir o número de produtos com defeito e desenhando produtos e equi-

pamentos denominados robustos Crobust) - produtos com desempenho

superior, com poucos componentes e com desenho para manufaturabi-

lidade Cdesenhado de acordo com a linha de produção). Comparando-se

com a categoria de produtos denominados baru~hentos CnoisyJ, estes

produtos causam transtornos à linha de produção, como estrangula-

mento e quebra no ritmo de produção.

o método Taf5'Uchidefine o termo "qualidade" através de

uma função de perda. Esta é composta por todos os custos internos,

custos do trabalho de campo, garantia, custos para o cliente e cus-

to para a sociedade. Quanto menor for a perda, mais desejável será

o produto

Neste método, um aspecto muito importante é a antecipação

da perda ou dos problemas de qualidade que podem ocorrer na fase de

produção e distribuição do produto no estágio de desenho.

o TQC tem sua base em um conceito muito simples Faça

certo a primeira vez contrariando a teoria microecon6mica que

coloca a existência de um n1vel ótimo de. defeitos. Torna-se mais

barato planejar e produzir um produto corretamente a primeira vez.

de acordo com as especificações de seu desenho. do que utilizar um

processo de produção sujeito a margem de erro. retrabalho, sucatea-

mento e necessidade de ajustes periódicos.

2.3.5 CONTROLE NUME:RI CO - NC

O sistema de controle numérico CNumerica~ Controi - NC)

inclui várias ferramentas que compõem as máquinas programáveis.

Esta classe de máquinas pode ser programada com um grupo de

instruç~es que servem como um piloto automático que guia a execução
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das operações desejadas. O t.ermo NC

para denominar máquinas de cont.role numérico com regist.ros para

armazenar os set-~ps e as inst.ruçê5esde máquina.

Est.e processo propicia Ilexibilidade. pois as t.arefas são

codificadas em uma forma prát.ica e facilment.e recuperáveis. podendo

ser reprogramadas sempre que uma nova t.arefa deva ser execut.ada.

o cont.role numérico at.ua diret.ament.e na redução dos

t.empos de preparo de máquina - set-~ps

adicionam valor ao processo de fabricação.

t.empos est.es que não

Quando um comput.ador é ut.ilizado na fase de programação,

t.emos um processo denominado cont.role numérico por comput.ador

CNC. O CNC ut.iliza programas de comput.ador. em vez de um regist.ro

de papel para armazenar as várias configurações e o desempenho

desejável das máquinas. Programas especificos podem ser criados ou

modificados diret.ament.e na máquina. eliminando os problemas

associados com segurança dos regist.ros .

O cont.role numérico diret.o C Direct Numerical Cantral

DNC) vai um passo além do CNC, reunindo um grupo de máquinas de

cont.role numérico em um comput.ador cent.ral. Com ist.o os dados

sobre o chão de Iábrica são facilment.e colet.ados. pois o sist.ema

reúne dados de cada máquina sobre sua t.axa de produção e stat~,

além de fornecer inst.ruções para operações de f"abricação

especificas.

As t.ecnologias de cont.role numérico fornecem os seguint.es

beneficios :

1. altos ganhos de produtividade

2. redução no tempo de set-~p

3. melhora de qualidade e redução da variabilidade
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na produção

4. diminuição dos niveis de sucata e retrabalho

5. redução significativa no número de mão-de-obra

direta necessária para atingir um nível desejado

de produção.

2.3.6 SI STEMA JIT - JUST IN-TIME

o sis~ema de fabricação JIT é uma filosofia cujo funda-

merit.o básico é a excelência de fabricação. Esta é uma abordagem

abrangen~e. capaci~ando a empresa a encarar os desafios do ambien~e

concorrencial.

o sis~ema JIT é des~inado a produzir o i~em cert.o , no

~empo cer~o e quando for necessário. A firma produz apenas o neces-

sário para a~ingir a demanda. gerando um nível de produção unifor-

me. no qual a melhora de qualidade é um pré-requisi~o fundamen~al

A qualidade é gararit.I da pela marnrt errç ão preven~iva e contr01 e de

qualidade t.ot.a.l , evit.arido erros e minimizando as in~errupções não

planejadas do processo de produção.

As a~ividades de con~role de qualidade. preparação

de máquina e manu~enção an~eriormen~e eram consideradas a~ividades

de suport.e , mas agora são t.r arrs ror-maciass em funções que adicionam

valor dire~amen~e ao processo de fabricação.

Do mesmo modo que o sis~ema Kanban. é baseado em um sis-

~ema puLL (puxar). em vez do sis~ema push Cempurrar) de fabricação.

Os produ~os são movimen~ados a~ravés da célula de produção. seguin-

do o fluxo da demanda final para o produ~o. de modo que ao ~érmino

do processo o produ~o acabado é des~inado ao consumo. não ficando

es~ocado na empresa a esperar o pedido do comprador. Es~e é um pon-

~o fundamen~al no sis~ema JIT : o produ~o é fabricado sob demanda
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ext.erna e não por iniciat.iva da empresa. Isso implica t.er a empresa

de ser ext.remament.e flexivel. ou seja. de t.er um grande poder de

respost.a à demanda. além de t.er um processo de fabricação ágil para

at.ender às variações que possam exist.ir na demanda do produt.o. vis-

t.o que não exist.em est.oques de produt.os acabados (vide figura 2.2).

A produção JIT enfat.iza melhoria cont.lnua. simplificação.

eliminação de desperdIcio em t.odas as funções do processo de fabri-

cação. sejam est.as produt.ivas ou não. cont.role do processo de pro-

dução e agilização do fluxo do produt.o. desde a ent.rada na fábrica

at.é a expedição para o client.e.

Eliminação de desperdIcio. segundo o JIT. é definida como

a eliminação do t.empo não produt.ivo. est.oque ocioso e t.empo gast.o

ret.rabalhando component.es defei t.uosos. O est.oque ocioso não est.á

adi cionando valor. assi m sendo o JIT busca mant..er os mat.eriai s em

moviment.o. fazendo com que o est.oque flua cont.inuament.e sem parada

ou armazenagem Também se considera desper dIci o qual quer fat.or-

que exceda o m1nimo necessário em relação a máquinas. equipament.os.

mat.eriais e espaço. ist.o é. o que est.eja em excesso e não adicione

valor ao produt.o. O JIT busca eliminar est.as at.ividades pela

simplicidade e redução do ~ead time. que exige a eliminação do

t..empode espera. moviment.o e inspeção. O ambient.e t.radicional é

caract.erizado por ~ead time longo. result.ando em grande confusão e

desempenho ineficient.e no chão de fábrica.

o sist.ema JIT é caract.erizado pela simplificação das

operações. que expõe os problemas exist.ent.es para que possam ser

solucionados . Elimina a complexidade do sist.ema de produção. man-

t..endo um fluxo const.ant.e de component.es e produt.os. reduzindo e

eliminando est.oques em processo. com cust.os e problemas escondidos.
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JIT mos~ra que o es~oque em processo n~o represen~a uma

segurança. mas. ao con~rário. leva a subemprego. problemas de qua-

lidade. cus~os operacionais maiores e lucros mais baixos.

A agilização da produção é rei~a com o redesenho do rluxo

do ma~erial. a~ravés da abordagem de tecnologia de grupo. ou

células de rabricação. A célula de rabricação agrupa direren~es

máquinas para produzir um item comum a uma ram11ia de produtos.

Nes~e con~e~o. o processo não precisa ser des~inado a

um produ~o especirico. Por exemplo. a Nissam produz carros e

cami nhões• de cores direren~es e com a mesma variação de

componentes na mesma linha de montagem. sendo uma rábrica dentro

de uma rábrica. Es~a abordagem reduz o es~oque em processo e a

necessidade de disponibilidade de espaço. os materiais sendo

movimentados quando necessário em distâncias curtas. minimizando o

espaço en~re as rases de ~rabalho. os movimen~os en~re as operações

e o ~empo que não adiciona valor. maximizando assim a ericiência de

processamento.

Ou~ro pon~o a ser analisado é a es~ra~égia de marke~ing.

A eslra~égia de marke~ing ~radicional es~abelece uma van~agem

compeli~iva baseada em cus~o ou qualidade Es~a es~ra~égia geral-

menle é acompanhada por processos de rabricação que não ~êm poder

de respos~a e por um l.ead time longo. exigindo a u~ilização de

lécnicas complexas de previsão. que são inericazes para as decisões

de produção.

Os geren~es de produção desprezam as previsões de

marketin8. com receio de produzir em excesso e ~er al~os cus~os de

es~ocagem. e produzem com base em sua in~uição. Es~e procedimen~o

lem como conseqüência a rormação de es~oques de produ~os ou ilens
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desnecessários. ao mesmo tempo em que os pedidos de venda não são

atendidos. Este cenário resulta em ineficiências de fabricação e

lutas internas entre marketing e produção.

o JIT resolve muitos problemas tradicionais de marketing

através da simplificação do processo. Diminuindo o ~ead time e

aumentando o poder de resposta no nível de produção. elimina a

necessidade de confiar somente nas previs5es de marketing ou

na intuição da área de produção.

Dessa forma. critérios múltiplos emergem baseados em fle-

xi bilidade • qual i dade e custos. permitindo à empresa competi r em

segmentos múltiplos de mercado. Isto significa que uma estratégia

de critério único. como produtos de baixo custo. está sendo substi-

tuída por uma abordagem de baixo custo e alta qualidade. fornecendo

ao consumidor um produto superior a um preço competitivo. estabele-

cendo uma vantagem competitiva para a empresa.

A fabricação JIT dá suporte a este movimento em direção a

estratégias complexas. reduzindo os custos de fabricar

produtos diversificados com processos simples e confiáveis. A área

de fabricação torna-se uma área estratégica.

empresa e seus produtos.

diferenciando a

o impacto simultâneo do fluxo do processo da tecnologia

de grupo. da sincronização da produção com a demanda. dos lotes de

fabricação pequenos e sistema putt muda a maneira de fazer

negócios • exi gindo mudanças complementar es ria contabi 1idade. no

cO!'ltrolee !'lasmedidas de desempe!'lho.

Resumidame!'lte. o sistema JrT aprese!'lta os seguintes

compo!'le!'ltes(vide figura 2.3):
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1. Carac~erls~icas

• t.r-arrs par êric í a as áreas problemâ~icas são de

fácil iden~ificação

• sincronização - a produção é sincronizada com a

demanda

• simplicidade a ênfase na simplicidade

proporciona o en~endimen~o dos problemas de produção

• acei~ação e envolvimen~o acei~ação e

envolvimen~o de ~odos os recursos da empresa

• melhora con~lnua - a busca da melhoria no processo

de produção é con~lnua e sem fim .

2. A~ividades :

• consciência e educação - as pessoas devem ~er

consciência e serem ~reinadas na filosofia JIT

• limpeza/manu~enção - as pessoas são responsáveis

pelo local de ~rabalho limpo. manu~enção dos equipa-

men~os e ferramen~as

• melhora de qualidade - ênfase na redução con~lnua

de variância. melhorando a'manufa~urabilidade e bus-

cando defei~o zero

• nivel de produção uniforme - é a produção con~inua

conforme a demanda

• redesenhar o fluxo da produção - u~i1i zação da

~ecnologia de grupo para a~ingir rápida velocidade

de produção C throu8hput~

• redução de set-up - a ~ecnologia de grupo ~ambém

facili~a a redução do set-up

• comunicação com fornecedores es~a a~ividade

des~ina-se a ob~er jun~o aos fornecedores um supri-
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ment.o cont.inuo de mat.érias

• sist.ema putt - a produção deve ser feit.a de acordo

com a demanda

3. Beneficios :

• menores invest.iment.os em est.oques

• redução do t.empo do ciclo de produção

• economia de espaço no chão de fábrica

• evidência dos problemas de

das

qualidade.

at.ividades.est.rangulament.o. coordenação

obsolescência e fornecedores

• eliminação de desperdicio

• maior t.ransparência

• redução de perdas de mat.erial

• conscient.ização da import.ância da qualidade na

redução do cust.o

• aument.o de produt.ividade.

2.3.7 ILHAS DE AUTOMAÇÃO - IA

As ilhas de aut.omação de vár ias funções ou cél ul as de

fabricação reflet.em o segundo est.ágio do ciclo de simplificação

t.ransparência - aut.omação e int.egração.

Ilhas de aut.omação - IA - consist.em em uma reunião in-

t.egl~ada de processos de produção aut.omat.izados - um sist.ema de

t.ral"lSport.ede mat.eriais e um ou mais comput.adores cont.rolados. que

são combinados em um sist.ema dest.inado a fabricação de uma grande

variedade de produt.os.

o JIT e IA enfat.izam a produção de uma familia de

produt.os com caract.erist.icas comuns. Part.icularment.e. o IA faz uso

i nt.enso de pr- ocessos e cont.r01es comput.ador izados • incl uindo uma
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familia inteira de tecnologias que minimizam o tempo de set-up para

atingir estoque zero.

o IA emprega várias tecnologias de fabricaç~o avançada

para otimizar o desempenho de subgrupos de máquinas ou processos

destinados a familias de produtos especificos Neste ambiente. a

robótica é uma ferramenta muito utilizada. Os robôs movem os itens

produzidos entre as máquinas. sendo suas atividades coordenadas por

um computador central que controla os procedimentos automatizados.

Enquanto o JIT é um modelo de simpli cidade. o IA exige

uma automação quase total do processo de produção . A implementação

do JIT é uma solução de baixo custo para os problemas de fabricação

e ineficiência. enquanto as IAs exigem um grande investimento de

capital. As IAs representam um grande passo na direção da fábrica

sem pessoas.

2.3.8 FABRICAÇÃO INTEGRADA POR COMPUTADOR - CIM

A fabricação integrada por computador. Com.pv.ter

Inte~rated System. - CIH. é um sistema de automatização de toda a

fábrica controlado por uma unidade de processamento central. O pas-

so final na direção da automação total é representado pelo conceito

de CIM. O CIM reúne as diversas atividades de fabricação. estabele-

cendo uma ligação entre as atividades de desenho do produto. enge-

nharia de fabricação e o chão de fábrica.

um sistema muito complexo. no qual um sistema

computadorizado integra todo o processo de fabricação e robôs

efetuam a maior parte dos procedimentos de produção e montagem.

Enquanto o controle do processo de produção é complexo. o desenho

do produto é simplificado. para que os robôs possam efetuar os
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procediment.os necessários para a fabricação .

No ambient.e CIM a mudança de mão-de-obra diret.a para

t.ecnologia robót.ica é complet.a, eliminando-se o cust.o de mão-de-obra

diret.a na composição do cust.o t.ot.al de fabricação, como

conseqüência, a maioria dos cust.os t.ornam-se fixos, aument.ando a

necessidade de mão-de-obra indiret.a (como t.écnicos de comput.ação,

pessoal de manut.enção, engenheiros de software e programadores).

Nest.e ambient.e, o alt.o invest.iment.orealizado ant.es de a

produção começar, na fase de desenvolviment.o e pesquisa, em

máquinas especializadas, desenvolviment.o de softwru'e,

modelos, t.ornam-se cust.os já incorridos (SUM costs).

prot.ót.ipoe

o processo de fabricação cont.rolado por comput.adores

proporciona maior qualidade, confiabilidade e flexibilidade. Nest.e

cont.ext.o, a empresa irá compet.ir t.endo como base a economia de

escopo -- a habilidade de produzir uma grande variedade de produt.os

no mesmo equipament.o de fabricação --, como opost.a à economia de

escala, onde os cust.os fixos são divididos por um grande volume de

uma série limit.ada de produt.os.

o CIM é uma alt.ernat.ivapara a uma empresa cujo objet.ivo

é at.ingir a excelência de fabricação.

2.3.9 CRITE:RIO PARA EXCELE:NCIA DE FABRICAÇÃO

A est.rat.égiade fabricação t.radicional enfat.iza soment.e

um element.o do produt.o no desenvol viment.o e manut.enção de um

segment.o de mer-c a.do, geralment.e o de produt.ores de baixo cust.o.

As empl'esas japonesas est.ão mucíarrdo est.a abordagem,

compet.indo em cust.o e qualidade, por considerarem que cust.os e

qualidade não são objet.ivos mut.uament.e excludent.es, devendo ser
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en~a~izados simul~aneamen~e.

Excelência em f abr-Lc aç ão inclui obj et.Lvoss es~ra~égicos

como a.I La qualidade. baixo c uest.o e a Lt.o poder de J-espos~a à

demanda. envolvendo ~or~e desempenho nes~es a~ribu~os do produ'lo e

proporcionando ao consumidor um produto f' í nal que supera seus

concorren~es em valor e con~iabilidade.

Exis~em quatro critérios para a~ingir a excelência de

~abricação :

1. pessoas
2. qualidade
3. cus~os
4. prazo de en~rega

A excelência em cada um destes elemen~os dependerá da

adoção com sucesso de inovaçê5escon~ábeis e de ~abricação

Segundo Pe t e:r
( 8)

D:rucke:r. a contabilidade de custos dos

anos 90 deverá re~letir a realidade da produção aut.omat.Lz ada e

integrá-la na es~ratégia de negócios da empresa. Neste ambien~e. os

gel-en~esdeverão en~endel- t.ocío o proces~o de produção.

Excelêr'lcia em ~abricação de~ine-se como uma arma

es~ra~égica no novo ambien~e concorrencial, signi~icando

~ecnologias avançadas de ~abricação C ver ~igura 2.4 ).

(8) DRUCKER,P. F.

Busi.ness Revi.e... •

The emergi.T.g t.heory of

Bost.on, 68(3):P4-~78, !lfQy-June ~PPO.

mQnufa.c:t.uri.ng. Hcs.rvcs.rd
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2.4 QBJETI vos DE FABRI CAÇÃO

Como decorrência das novas prá~icas de ~abricação expos-

~as • em 1986 a Compu~er Aided Manu~ac~uring In~erna~ional Inc.--

CAH-1(~) ~ormou um grupo compos~o de organizaç~es indus~riais pro-

gressis~as. ~irmas de con~abilidade pro~issional e agências gover-

namen~ais. para de~inir e cons~ruir uma base de conhecimen~o comum

de prá~icas de gerenciamen~o. criando um ~6rum in~ernacional onde

experts em gerenciamen~o de cus~os possam expor suas idéias e

experiências e consolidar seus conhecimen~os sobre prá~icas que

sejam comprovadamen~e bem sucedidas em ambien~es au~oma~izados.

Es~e grupo uni~icou as prá~icas e abordagens para geren-

ciamen~o de cus~os e encorajou a i mplemen~ação de novas idéias •

considerando as implicações resul~an~es da ~ransição de um ambien~e

de ~abricação baseado em mão-de-obra para j1.J.St-in-time .J1T. ilhas

de au~omação e Computer Inte~rated Hanufacturins - CIH O CAH -I

desenvolveu o desenho concei~ual de um sis~ema de gerenciamen~o de

cus~os CCos~ Managemen~ Sys~em CMSJ. iden~i~icando dez obje~ivos

de ~abricação e engenharia que servem como base para a ~abricação

ot.í nuz.ada :

1. Produzir para demanda - Cada unidade deve ser produzi-

da segundo as especi~icaç~es de demanda Represen~a

uma van~agem produzir para a demanda real. em vez de

para a demanda previs~a. pois evi~a-se a ~ormação de

es~oques. Grandes es~oques de produ~os acabados

carregam alt.o c usst.o de mant.er-o es~oque e cus~os de

obsolescência po~encial. Es~es cus~os não adicionam

valor.
(~) BERLl:NER,C. Se BRJ:MSON,..1.A. co.t. Mo.no.gement. for Todo.y's

Ho.rvo.rd Bua\.nesa School pr •• a. 1Pe8. 2!53p.Mcnufact.ur\.ng. Boat.on,
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Eles podem ser eliminados pelo encurLamenLo do lead time

de fabricação. aLravés do aumenLo de flexibilidade.

links eleLrônicos e melhora nas relações com fornece-

dores.

2. Definir qual o melhor desenho do produto Existem

alLernaLivas de desenho de um produLo que aLendem às

especificações a um CUSLO menor, com um alLo nivel de

qualidade. A melhor alLernaLiva deve ser idenLificada

e o produLo deve ser fabricado conforme suas

especificações.

3. Minimizar o prazo de entrega do produto ~ um

beneficio para a empresa desenhar. produzir e enLregar

um produLo para o consumidor no prazo mais curt.o

possivel. sem alLerar os objeLivos de baixo CUSLO.

alLa qualidade. facilidade de manuLenção e confiabili-

dade.ExisLem Lrês dimensões imporLanLes no ciclo de

enLrega do produLo

3.1 Desenvolvimento e desenho de engenharia - ESLa

fase inclui o Lempo de especificação do produto

aLé a liberação do desenho do produLo para a

fabricação. As Lecnologias avançadas de produção

que afeLam o prazo de enLrega neSLa fase são:

Lecnologia de grupo - GT. CompuLer Aided Design.

CompuLer Aided Engineering (simulação).

CompuLer Aided TesLing (análise esLruLural. si-

mulação). CompuLer Aided Process Planning. conLa

aULomaLizada de maLerial. programa de geração de

conLrole numérico. análise do ciclo de vida do
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produto e de~inição de uma metodologia de

desenho para cuslo~ e sistema de inteligência

arti~icial .

3.2 Esta ~ase inclui o tempo

necessário para produção. Este tempo de produção

é composto do tempo de processo, inspeção. movi-

mentação e espera. No ambiente de ~abricação

otimizado, o tempo de inspeção e espera serão

eliminados. Tecnologias avançadas de ~abricação

que a~etam o tempo de produção são : equipamen-

tos de ~abricação automatizados - robôs, con-

trole numérico, controle numérico computadoriza-

do, controle numérico direto ou distribuição,

sistemas ~lex1veis de ~abricação, sistemas de

controle e planejamento da ~abricação -, entra-

da da ordem, planejamento da capacidade, progra-

mação e previsão da produção mestre, planejamen-

to das necessidades de material, administração

de estoque. programação de ~ábrica, controle de

chão de ~ábrica.

3.3 Entrega para o.consumddor- Esta ~ase inclui

o tempo de despacho do produto até o cliente e

o ciclo ou processo de aceitação do produto por

pal'te do cliente. O tempo de despacho não está

sob o controle da tecnologia de f"abricação. mas

o processo de aceitação pode ser diretamente

a~etado por um sistema de despacho e entrada de

ordens automatizadas. Existe uma correlação di-

reta entre tempo e rentabilidade. Encurtando o
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t..empode desenvol viment..o e desenho da engenha-

ria. pode-se int..roduzir os produt..os ma~s rapida-

ment..e que os compet..idores no mercado e dest..e

modo aument..ar a part..icipaç~o nele.

Um longo t..empono ciclo de desenho do produt..o

result..aem cust..osde engenharia mais alt..os.por-

que mais recursos Coverhead e staff) s~o ut..ili-

zados . Também a projeção inicial pode ser inva-

lidada por mudanças em t..ecnologia que t..ornam o

desenho obsolet..oou pela int..roduç~o de um produ-

t..osimilar por part..edos concorrent..es. o t..empo

de produção t..ambém t..emsigni~icant..e impact..o de

cust..os. pois a empresa t..emde ~inanciar o

est..oquedurant..ea produç~o. e um Lead time mais

longo exige procediment..os de cont..role de

produç~o mais so~ist..icados.

O produt..o deve receber out..ros cust..os. como o

cust..oda inst..alação para armazenagem. manuseio

de mat..eriais e cont..abilização do est..oqueem pro-

cesso. Est..essão cust..osque não adicionam valor

e poderiam ser minimizados por redução do t..empo

do ciclo.

4. Esforço para defeit..ozero - Qualidade in~luencia ren-

t..abilidade. Deve-se eliminar qualidade in~erior como

ret..rabalho. sucat..a. garant..ias. nivel de est..oque. ne-

cessidade de inspeção e sist..emas de in~ormação. Est..es

cust..os n~o adicionam valor e podem ser eliminados

quando se at.inge uma qualidade per~ei t.a. Ist.o exige

uma at.it.ude de mel hor a cont.inua e um alt.o nivel de
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envolvimento do empregado.

5. Uso 6tiJOC)dos meios de produção - Deve existir uma

combinação ótima entre tecnologia. pessoas e material

a ser utilizado em cada processo de fabricação. Isto

não quer dizer que automação seja uma solução final;

por exemplo. para certas operações de mão-de-obra pode

ser o meio ótimo de produção. Para cada operação exis-

te um método de fabricação que resultará no desempenho

máximo a um custo do ciclo de vida mais baixo. A dife-

rença entre o método ideal e o método real empregado

representa custos que não adicionam valor. O método

ótimo muda conforme

custos mudam.

as tecnologias de produção e

6. Esforço para atingir tempo zero entre as operações de

fabricação - Custos que não adicionam valor. tais como

os custos de manter estoques. manuseio de material e

custos de overhead. podem ser reduzidos gradualmente

pela minimização do tempo de movimentação. tempo de

espera e estoques em processo. Como o tempo entre as

operações de fabricação aproxima-se

de fabricação melhora.

7. Esforço para atingir tempo zero de preparação de

de zero. o fluxo

máquinas o tempo de preparação de máquina não adi-

ciona valor.•porque causa estoques ociosos e aumento

do tempo de produção. Também exige que a produção se

processe em grandes lotes para I'eduzir o efeito do

tempo perdido. Com a redução do tempo de preparação de

máquinas. é mais econômico produzir em pequenos 10-
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~es. levando es~es a melhora da qualidade; a iden~i-

ficação de defeitos e I eit.amais cedo. os cust.cesde

manu~enção e de overhead são reduzidos. O ~empo de

preparação de máquinas pode ser reduzido dras~icamen~e

pela u~ilizaç~o de máquinas e ferramen~as especialmen-

~e proje~adas e pela sincronização da preparação de

máquina -- preparaç~o de máquina paralela à proximida-

de das ferramen~as.

8. Manter estoque zero de matéria-prima e produtos acaba-

dos - Man~er es~oque é uma a~ividade que não adi-

ciona valor. por causa dos al~os cus~os de man~er es-

~oque, incluindo juros. ins~alaç~es, obsolescência.

seguro e impos~os. Idealmen~e os i~ens comprados deve-

riam chegar à fábrica apenas no momen~o exa~o de serem

usados no processo de produç~o. No caso de os produ~os

serem produzidos de acordo com a demanda, não há ne-

cessidade de man~er es~oque de produ~os acabados como

um amor~ecedor con~ra Lead times de produção.

9. Minimdzar estruturas de gerenciamento e suporte - ~ um

beneficio para a empresa alcançar ~odos os obje~ivos

com o m1nimo possivel de a~ividades de gerenciamen~o .

Os cus~os de excesso de pessoal. papel de t.r- abalho

e~c. podem ser reduzidos significa~ivamen~e por proce-

dimen~os de simplificação que ~nxugam a organização e

minimizam as a~ividades de gerenciamen~o.

10. Minimdzar o custo total do ciclo de vida do produto -

A diferença entre o cus~o mais baixo possivel de ciclo

de vida de um produto e seu cus~o real representa
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cust.os que nã:oadicionam valor e devem sei' eliroi nados.

O ciclo de vida do produt.o est.á se t.ornando lnais cur-

t.o, sendo dest.a maneira import.ant.eent.ender como os

cust.os do ciclo de vida relacionam-se com rent.abili-

dade. Minimizar os cust.os do produt.o durant.e um

periodo par t.icular não significa redução no cust.o

t.ot.aldo ciclo de vida do produt.o. Os relat.órios de

cust.o do produt.o deveriam incluir dados do ciclo de

vida at.é a dat.a, adicionalment.e aos dados cont.ábeis

mensais informados.

O CHS -- Cost Hana8ement System -- ut.iliza uma visã:o cor

rent.e e dinâmica das est.rat.égias de fabricação e, dent.ro dest.a

visão, as empresas de classe mundial t.êm como objet.ivo gerencia-

mento da qualidade, ist.o é, defeit.o zero ao invés de defeit.o

minimo ~ redução de custos dos produt.os e processos; eliminação do

desperdicio ou das at.ividades que não adicionam valor~ simplificação

e transparência do processo produt.ivo e melhora continua ao longo

do processo de fabricação.
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3. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM AMBIENTE COMPETITIVO

Medidas e concei~os ~radicionais de con~abilidade. bem

como o papel do con~ador. es~ão sendo ques~ionados nas empresas de

classe mundial.

Mui~os atrt.orees a.firmam que a con~abilidade de cus~os é

responsável pelo declinio da produ~ividade. além de es~imular uma

men~al idade de gerenci amerrt.opor , (~O)numeros . A .fim de elucidar a

crise da con~abilidade gerencial. devemos en~ender a di.ferença

exis~en~e en~re con~abilidade gerencial e con~abilidade de cus~os.

a perda de relevância da con~abilidade gerencial. ass de.ficiências

da cont..abilidade gerencial e as principais mudanças necessárias

para t..ornarum sist..emade con~abilidade gerencial adequado ao novo

ambient..e.

Nest..ecapi~ulo abordaremos as de.ficiências do sist..emade

cust..eio~radicional e a propost..ade um sist..emade gerenciamen~o de

cust..osem suas t..rêsdimensões

• abordagem con~ábil

• medidas de desempenho

• gerenciamen~o de inves~imen~os

(~O) KAPLÂN,R. s. 8c JOHNSON,H. T.

BUSl.neS6 School PreS6, ~~7. 2cSS>p.

ReleVClnce Loet.. Bost.on, Ho.rvo.rd
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3.1 DEFICI~NCIAS DO SISTEMA DE CUSTEIO TRADICIONAL

A obsolescência dos sistemas de contabilidade gerencial e

de custos é um aspecto de forte impacto negati vo , podendo impos-

sibilitar a empresa de atingir a excelência empresarial.

Neste tópico estaremos abordando as questões de contabi

lidade gerencial versus contabilidade de custos e da perda de rele-

vância da contabilidade gerencial.

3.1.1 CONTABILIDADE GERENCIAL VERSUS CONTABILIDADE DE CUSTOS

A origem da contabilidade gerencial pode ser associada ao

surgimento dos administradores profissionais engenheiros que

trabalhavam nas fábricas -- no final do século XIX . ~o os enge-

nheiros e não os contadores os primeiros a elaborarem métodos de

custeio dos produtos. Neste ambiente. surgem as grandes companhias

abertas ao públicoC~l)

Nessas empresas. o gerenciamento de custos significava a

utilização da informação de custos para avaliar com que eficiência

e eficácia os recursos da empresa eram consumidos no processo de

produção. Devido ao fato de que o gerenciamento de custos utilizava

dados contábeis. tal gerenciamento era freqüentemente denominado

"contabilidade gerencial" Por isso. uti1izaremos o concei to de

gerenciamento de custos como sinônimo de contabilidade gerencial.

A contabilidade de custos. segundo Kap i ar» e .John.son(~2)

foi surge por volta de 1900 devido a demanda externa de informações

para os relatórios financeiros e para o mercado de capitais.
(11) HOPP,.1. c. LEITE,H. P. o crepúscuLo do Lucro cont.6. bi.l. RAE, seto
Paulo, 28<.>:55-63, out./dez lP88.

(12) KAPLAN,R. S. 8c .10HNSON,H. T.

Bus\.ness School Press, lP87. 2<SPp.

Relevance Lost.. Boet.on, Ho.rvard
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Nest..e cont..ext..o , previlegia-se a ut..ilização das

inlormações de cust..ospara avaliação de est..oques e para apuração do

resul t..adoda empresa, visando o impost..o de renda e os dividendos

para os acionist..as.

Nest..aat..ividade de valorização. os audit..ores ut..ilizavam

dados hist..6ricos das t..ransações, seguindo prát..icas cont..ábeis

conservadoras

ver ilicáveis

que eram baseadas em t..ransaçêSes objet..ivas e

Nest..e sent..ido. o cust..o do produt..o era baseado em

t..ransaçêSeshist..6ricas. devendo a demonst..ração de lucros e perdas e

o balanço serem int..egrados. ou seja. deveriam t..ercomo base as mes-

mas t..ransaçêSese event..os.não import..ando se os procediment..os ut..ili-

zados para a avaliação de est..oques.geravam cust..osdist..orcidos dos

produt..os.

Os audit..ores. port..ant..o.empregavam mét..odossimplist..as de

alocação de overhead ao pr-ocíut.o, visando soment..e à avaliação de

est..oques. o que t..inhacomo conseqtiência a dist..orção no cust..o dos

produt..os.

Not..e-se que. o conceit..o de gerenciament..o de cust..os é

ant..erior ao de cont..abilidade de cust..os.No enloque de gerenciament..o

de cust..os.a inlormação de cust..osé ut..ilizada para cont..rolar e ava-

liar se as at..ividades desenvolvidas int..ernament..esão t..ãorent..áveis

quant..oas at..ividades desenvolvidas por out..rasempresas no mercado.

Na cont..abilidade de cust..os.a inlormação de cust..oé ut..ilizada para

preparar as demonst..raçêSesIinanceiras .

Como Ioi abordado l"laint..rodução dest..a monogralia. no

periodo de 1855 a 1925. podemos observar a presença de sist..emas de

gerenciament..o de cust..osnos seguint..es casos:
~ Sist..ema de conversão de cust..os da Lyma.n Hi. L Ls

72



Corporation

~ Planilhas de cusLos da Andrew Carne8ie 5teel

Com.pany

•.SisLema de cus t.o por t.one lada+mí Lha das esLradas
de f'erro

•. Giro dos esLoques dos grandes disLribuidores de
produLos

SisLema
cienLlf'ica

de cusLos-padrão da adminisLração

•.SisLema de cusLeio esLraLégico do pr-ocíut.o desen-
volvido por HamiLton Church

•.ROI da D1.J. Pont

•.EsLruLuras mulLidivisionais e sisLema de conLabi-
lidade gerencial da General Hotors.

3.1.2 pERDA DE RELEVÂNCIA

Analisaremos a perda de relevância da conLabilidade ge-

rencial em relação aos seguinLes aspecLos :

•.preponderância dos relaL6rios f'inanceiros exLernos
•.julgamenLo dos gerenLes
•.papel dos acadêmi cos
•.impacLo do novo ambienLe de f'abricação.

Segundo Kap l.ar: e Johnson(~3)a subsLi Luição do gerencia-

menLo de cusLos -- inf'ormação esLraLégica de cusLos-- por conLabi-

lidade de cusLos -- inf'ormação de cusLos para avaliação de esLoques

iniciou o processo de perda de relevância da conLabilidade

gerencial. NesLe conLexLo. a hisL6ria e a riqueza do gerenciamenLo

de cusLos f'oram perdidas. sendo subsLiLuldas pela conLabilidade de

cust.oa , com uma orientação para relaL6rios exLernos. inadequada

para Lomada de decisão gerencial.
(t3)KAPLAN,R. s. .10HNSON,H. T. Releva.nce Loat. • Boat.on, Harvard

Bua\.neaa School Preaa, tP87. 2cSPp.
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Ou~ro aspec~o impor~an~e a ser es~udado refere-se ao pa-

pel dos geren~es. analisando-se o cus~o/beneficio de calcular cor-

re~amen~e as informaçeses de cust.o do procíut.o e decidindo-se pela

trt.LIi zaç ão da cont.abf Iidade de cusst.os Is~o se deve ao f at.o de

que. nos anos 20. as linhas de produ~os das empresas não eram ~ão

diversificadas quarrt.o as linhas at.ua.í s, não sendo as dis~orçeses

causadas pela ut.I Iização de mét.ocíces simplis~as de at.r- i buição de

cus~os aos produ~os ~ão significa~ivas como a~ualmen~e.

Ou~ro fa~or decisivo era o al~o cus~o da cole~a e

apuração das informaçesesde cus~o do produ~o. para permi~ir o con-

~role do processo em ~empo real.

Os acadêmicos falharam em reconhecer o crescimen~o da

obsolescência dos procedimen~os de con~abilidade gerencial. pois

acíot.ar-am modelos simplificadores das a~i vidades da firma - uma

abordagem microeconómica - • que não iden~ificavam os problemas e

a complexidade exis~en~es no mundo real. Isso se ~raduziu no ~rei-

namen~o defasado dos con~adores gerenciais rela~ivamen~e ao desen-

volvimen~o ocorrido no ambien~e de fabricação.

Em otrt.r-ass palavras. a par-t.Lr- da formação dos geren~es.

con~adores e acadêmicos em con~abilidade de cus~os. pode-se en~en-

der o papel a~ribuido ao gerenciamen~o de cus~os ou con~abilidade

gerencial nos úl~imos 60 anos. Julgava-se que o gerenciamen~o de

cus~os surgira como um subprodu~o da con~abilidade financeira ou de

cus~os. es~abelecendo-se um consenso quan~o à relevância dos

números de cus~o de es~oque como uma informação corre~a de cus~o do

produ~o. o que foi u~ilizado no processo de ~omada de decisão.

o úl~imo fa~or a ser considerado. e o de maior impac~o na

perda de relevância da con~abilidade gerencial. é o novo ambien~e
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de fabricaç~o. Is~o se deve ao fa~o de a con~abilidade gerencial

n~o ~er mudado sua forma e procedimen~os básicos desde os anos 20.

As ~ecnologias avançadas de fabricação -- JIT. TQC. CIM. lAs e FMS

ampliaram a defasagem en~re as prá~icas de fabricação e o

sis~ema con~ábil u~ilizado para con~rolá-las.

As novas prá~icas de fabricação eliminam o desperdlcio e

as ineficiências no processo flsico de produção. mos~rando de forma

clara a discrepância eod st.ent.e nos procedimen~os cont.ábe.í s face à

nova realidade de produç~o.

Segundo . (14)
Jamee Brtm.son. o sis~ema de con~abilidade de

cust.oss t.r ad í c í ona.lcons~i~ui um dos problemas mais Impor-Larrt.ess e

menos en~endidos. poque esse sis~ema não fornece as informações

financeiras necessárias para gerenciar a ~ransição para a fábrica

do fu~uro. Ou~ra grande deficiência desse sistema é sua ênfase no

con~role. em de~rimen~o das a~ividades de planejamen~o.

As ~écnicas de con~abilidade gerencial foram cons~ruldas

levando-se em consideraç~o que a m~o-de-obra represen~ava o compo-

nente principal do cust.o do produ~o. Nesse sis~ema. as ~axas de

overhead são compu~adas e a~ribuidas ao produ~o. com base na

proporção do cus~o de mão-de-obra direta

Corrt.r ar-Lame-rrt.e-, no ambien~e de fabricação at.uaâ , a

,mto-de-obradire~a represen~auma par~e insignifican~e do cus~o do

produ~o. desaparecendo ~o~almen~e em um ambien~e al~amen~e au~oma-

~izado. Mon~adores. por exemplo. são subs~i~uidos por robôs e

supervisores são subs~i~uidos por programas de compu~adores

(14) BRIWSON,.1.
reBha.pi.ng COBt.

Ho.... adva.nced ma.nufa.ct.uri.ng tecnologi.e6 are
ma.na.gement.. wa.na.gement. Accounti.ng, Ne.... .1ersey.

68U.):25-2S>.
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Os cus~os dos equipamen~os, ~ecnologia e ma~eriais es~~o

crescen:::::::::-=':~.tivamerrte à mão-de-obra. Os cus~os do ma~erial dire-

t.o tornaram-se o comporierrt.eprincipal do cust.o do pr odut.o (vide

.figura 3.1). Nes~e ambaerit.e a eliminação do desperdlcio e da

ine.ficiência nas t.ransaçõe-s relacionadas com ma~erial é uma das

principais medidas gerenciais. Desse modo, procura-se a~ravés do

desenho do produ~o a~ender à manu.fa~urabilidade, ou seja. o desenho

do produ~o deve ser direcionado para redução de suca~as e re~raba-

lho. provendo uma melhor u~ilização das máquinas e ins~alaçe5es.

Es~as mudanças nos padr-õe-sbásicos do cust.o do pr odut.o

resul~am na supremacia dos cus~os indire~os de .fabricação.

na dis~orção nos cust.os do produt.o e na nat.ureza variável dos

cus~os .fixos.

A supremacia dos cus~os indire~os se deve à subs~i~uição

de ~o-de-obra direi:;apor ~o-de-obra de supor~e -- de operários

da linha de produção por engenheiros e analis~as de sis~ema e

de supervisores por comput.adcr-ee, Como os cus~os indire~os es~ão

aumerrt.arido, o desenvolvimen~o de novas bas.es de at.r-Lbuaç ão de cus-

~os é cri~icamen~e impor~an~e. vis~o que mui~as das suposiçe5es ~ra-

dicionais que .fundamen~avam a aprorpriação de overhead. não ~êm

validade a~ualmen~e.

o segundo resul~ado da mudança dos padre5es de cus~o é a

d.ísst.or-ção provocada no cus~odo pr-ccnrt.o, C1!5)
Kapl.an e Cooper a.fir-

mam que a apropriação dos cus~os indire~os sobre uma base de at;i-

vidade incorre~a causa dis~orção no cus~o do produ~o. resul~ando em

uma t.axa de overhead excessiva e promovendo um subsidio cruzado

ent;reos produt;os .
(1!5) KAPLAN, R. s. '" .COOPER,R. Ho", cost.

cost.. Wà.no.gement. Account.i.ng, Ne", Jersey, 70C2>:20-27.

account.i.ng

Apr. lP88.

di.Slt.ort.s product.
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o fator básico desta distorção é a utilização do critério

de apropriação por mão-de-obra direta. que não representa adequada-

mente a composição dos custos de fabricação em um ambiente em que

os custos de tecnologia têm um crescimento vertiginoso. CA tabela

3.2 ilustra o impacto desta apropriação no custo do produto.)

Em relação à natUI' eza variável dos custos fi xos • Jotvaeorc

(1 cS)e Kapl.an afirmam que ao cont.r-ár-Lo do que se costuma conside-

rar, os custos fixos têm uma natureza variável no longo prazo.

o comportamento fixo dos custos relaciona-se com o hori-

zonte de análise dos relat6rios financeiros, que é de curto prazo.

Muitos custos considerados fixos. porém, respondem vagarosamente a

muàanças no volume ou na complexidade da produção no curto prazo.

Quando analisados no longo prazo. esses custos fixos são variáveis.

Para que a análise de custo do produto seja relevante, se deve con-

sideral' os custos no longo prazo .

o sistema tradicional de custos foi concebido para moni-

torar custo de mão-de-obra direta da indústria de produção em mas--

sa de poucos itens padronizados. O método contábil tradicional de

custeio por absorção, que utiliza padrões e análise de variância

por departamento e centros de custo, fornece informações de custo

adequadas a este ambiente. O problema com este sistema está rela-

cionado a sua utilização em ambientes de fabricação mais complexos,

que são estruturados por células de fabricação com produção muito

diversificada Dessa forma, o aumento na complexidade requer um

fluxo de informações melhores melhores e mais especificas

C1cS>ICAPLAN.R. s. JOHNSON.H. T. Relevance Losi. Boston. Harvard

Bu.i.n ••e. Sehool Pr•••• 1987. 269p.
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FIOURA 3.2

o IMPACTO DAS APROPRIAÇOES

1. ABORDAGEM DE VALOR-ADICIONADO

O produto A é intensivo em tecnologia. O produto B é intensivo em
trabalho. Utilizando a abordagem de Valor Adicionado, o custo real
dos dois produtos será :

PRODUTO A PRODUTO B

mão-de-obra direLa
maLerial direLo
Lecnologia direLa
OULros overhead

50.00
300.00
200.00
375.00

200.00
300.00
50.00
375.00

CUSTO TOTAL 925.00 925.00

2. ABORDAGEM TRADICIONAL (Cr$/MOD)

~ Taxa de overhead baseada em Cruzeiros/MOD :

tecnologia + outros overhead
•

total dos custos de MOD

( 200 + 50 + 375 + 375 )
••

( 50 + 200 )

1000
••400 "

250

A contabilidade de custos tradicional calcularia o custo total dos
produtos A e B utilizando a Laxa de overhead de 400". Com esta
abordagem o custo do produto A seria Cr$ 550 e do produto B Cr$
1.300,00, isto é, Leria um erro de 40".

mão-de-obra dire~a
maLerial dire~o
overhead

60.00
300.00
200.00

PRODUTO B
200.00
300.00
BOO.OO

PRODUTO A

CUSTO TOTAL 550.00 1.300.00

A uLilização de variâncias globais por função e por cen-

lros de CUSLO. por exemplo. deve ser abandonada e em seu lugar de-
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vem ser usados os direcionadores de cus~o.

Outro ponto importante é a ênfase na economia de escopo

no novo ambiente de fabricação. A economia de escopo es~á subs~i-

tuindo a economia de escala. pois equipamentos automa~izados servem

a propósitos múltiplos. altamente flexiveis. A abordagem de econo-

mia de escala par~e da hipótese de que os custos de preparação de

máqui na são altos e devem ser evi t.adoa . Por t.arit.o , a produção em

grandes lotes. trabalhando-se com produtos-padrão. reduzirá o custo

unitário. Mas a produção em grandes lotes gera estoques

desnecessár ios. que têm altos cus~os de manutenção e custos de

coordenação de atividades de produção e distribuição. exigindo um

grande espaço útil para estocagem. A produção em grandes lotes é

vulnerável a fatores como :

• acidentes na produção

• in~errupções de rornecimen~o

• obsolescência de produ~os

• mudanças tecnológicas.

Es~a abordagem de produção em grandes lotes também é en-

ra~izada pelas práticas da contabilidade de cus~os tradicional. as

quais uti1izam concei tos disfunci onais. ou seja. maior volume de

produção absorve maior carga de overhead. gerando maiores lucros.

A economia de escopo presume que rlexibilidade e varieda-

de gerem lucros. em vez de despesa. e nesse sis~ema os produ~os são

variados. em vez de padronizados. Um sistema operacional. rerletin-

do a l6gica da economia de escopo. responde prontamente à demanda

do consumidor. ou seja. são rabricados muitos produ~os especiricos.

que rerle~em a demanda do consumidor Nes~e raciocinio. o lucro
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não é gerado na produção, mas na vendado produto, pois somente com

a venda o produto gera fundos para a empresa. ~ impor~ante observar

neste enfoque uma clara diminuição dos custos de manutenção de es-

toques, dos custos de qualidade e da diminuição do tempo do ciclo

de produção. Desta forma, a tendência dos sistemas de custos é a

utilização de métodos que reconheçam que os lucros são obtidos

através das vendas e não da produção de estoques.

A ênfase em custos de produção menores através da

produção em grandes lotes não satisfaz as necessidades do mercado,

o qual demanda um ciclo de vida do produto mais curto e freqüentes

mudanças no produto. Outro ponto importante é que grandes estoques.

armazenados para venda futura, podem tornar-se obsoletos antes de

serem vendi dos. Para as empresas de classe mundi a í , a lógi ca da

economi a de escopo é a base sobre a qual é tomada a deci são de

aquisição de novas tecnologias de fabricação.

No novo ambiente de fabricação os sistemas de produção

JIT e Kanban funcionam do mesmo modo que um sis~ema de produção

por processo. ou seja, é mais adequado usar um sistema de custeio

por processo do que um sistema de custeio baseado em ordem de pro-

dução. o qual é geralmente utilizado pelo sistema de contabilidade

Segundo Horn,green e Foster(1~ >de custos corrente. ~emos

• Custeio por ordem de produção - a produção é feita

de acordo com as especificações do cliente, pois

cada lote individual de produção recebe uma quan-

tidade variável de recursos materiais e humanos.

e, como conseqüência, seu custo unitário difere de

uma ordem de produção para outra.
(14) HORNOREEN,C. T.
empnasi.s. Ne'W Jersey,

FOSTER,O. Cos:t Accounti.ng

9<S4p.

a ma.na.geri.al

Prent\.ce Ha.l1. l:nc., 1S>91.
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Neste sistema. os custos são atribu1dos para cada

ordem de produção espec1lica. sendo esta um pedi-

do. um contrato ou um lote o custei o por ordem

de produção identilica três categorias principais

de custos: material direto. mão-de-obra direta e

overhead de Iabricação. Sua apuração é leita no

encerramento dá ordem de produção. e podemos en-

contrar este sistema de custeio nas seguintes ati-

vidades concessi onár i as de ve1culos. const.ruç ão

civi1. estaIei ros. i ndústr ias de bens de capi tal

etc .

• Custeio por processo -- no custeio por processo os

custos de produção são em um primeiro moment.o acu-

mulados por depart.ament.o. sendo em seguida

atribu1dos aos produt.os.

o custo total é determinado no linal do per-Lodo de

produção. Identilica duas cat.egorias de cust.os : o mat.erial diret.o

e o cust.o de conversão. A mão-de-obra direta é somada ao overhead.

resultando no custo de conversão do produto. pois a mão-de-obra não

é signilicativa para ser considerada isoladamente. Sua utilização é

mais adequada em empresas onde os produtos são processados de lorma

cont.1nua. através de uma série de passos de produção unilormes. A

produção. assim. é um lluxo cont1nuo de produt.os. não sendo estes

produzidos para um consumidor espec1lico. O custeio por processo

pode ser encontrado. por exemplo. em indústrias qu1micas. l'elina-

l'ias de petróleo. indústrias de papel. indústria têxtil etc. CA

figura 3.3 most.ra as principais dilerenças entre o custeio por

ordem por ordem de produção e por processo.)
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FIGURA 3.3 COMPARACAO CUSTEIO POR ORDEM DE
PRODUCAO E PROCESSO
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o sistema .JIT. através do conceito de células de

f'abricação. elimina o estoque em processo. movimental"ldo rapidament.e

os materiais na produção e tornando desnecessária a identif'icação

dos componentes no processo de produção. Porém. dif'erentemente do

sistema de custeio por processo tradicional. os custos não são acu-

mulados por departamento. mas naS células de f'abricação. Para man-

ter um f'luxo continuo de produção. o sistema .JIT transf'ere traba-

lhadores e materiais entre ordens de produção. dificultando a ten-

tativa contábil de atribuir custos de material. mão-de-obra e

overhead para dif'erentes produtos. '

Outro pont.o a ser considerado é o de que as empresas l"leS-

te sistema não produzem para estocagem. o que desestimula a fabri-

cação por ordens de produção. Portanto. a produção s6 se realiza

mediante um pedido de venda. gerando lotes pequenos que não justi-

f'icam uma ordem de produção individual.

o custeio de processo tem a vantagem de ser mais fácil de

usar porque os custos são acumulados por processo. em vez de por

componentes. e também porque necessita de ,menos recursos para acu-

mular dados. processar e gerar relat6rios. A mudança para a aborda-

gem de custeio de processo. com sua eficiência inerent.e. simplifica

o sist.ema de cont.abilidade gerencial. melhorando sua capacidade de

processar informações.

Apresent.amos a seguir algumas das deficiências do sistema

de contabi 1idade gerenci aI corrente (t 8 ,~s»

1. A distinção ent.re custos variáveis e diret.os e

cust.os f'ixos e indiret.os t.ornou-se mais dificil
(t8) WcNAIR,C. J. , MOSCONI,V. NORRIS,T. Beyond lhe Bot.t.om Li.ne.

Hom• ..,ood, Do.., Jon •• -Ir..,i.n Inc. 1S>8S>.2ttp.

(1S»ICAPL'AN,R.S. S. JOHNSON,H. T. Retevance

BUBi.nea. SchooL Presa, 1S>8? 26Pp.

LOlit.. Bost.on, Harvard
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F'or ~x~mplo. ·considera-se lradicionalmenle que os

cust.os variem soment.e com mudanças no volume de

produção. mas na verdade exislem muilos custos de

fabricação que não variam com o volume de

produção. e sim com o número de lransaç~es.

2. E: diflcil identificar salários de operadores de

máquinas como mão-de-obra direla porque. em uma

fábrica automatizada. uma mesma pessoa pode lra-

balhar em várias máquinas simultaneamente.

3. E:nfase na eliminação de desperdlcio eslá levando

à procura de medidas de desempenho de valor adi-

cionado. que enfalizem a máxima eficiência e não

estejam presentes nos sislemas lradicionais.

4. A alocação de overhead não é correta. A mudança

de custos diretos para indiretos resulta em taxas

de overhead inchadas laxas baseadas em

mão-de-obra direta --. distorcendo assim o custo

verdadeiro dos produtos.

5. Mão-de-obra direta está-se tornando um custo fixo

e menos variável. pois os operadores de máquina

recebem seus salários em uma base mensal e não

mais em uma base horária.

6. Indices de e:ficiência de mão-de-obra e máquinas

encorajam produção de grandes lotes para absorver

ouet-tieaâ, dificullando a implementação do .JIT.

que visa à redução de estoques. O problema no

sislema de custeio tradicional não se deve
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somente ao fato de que ele controla o elemento de

custo errado -- mão-de-obra direta --o mas também

ao fato de que enfatiza uma atitude disfuncional.

qual seja. produzir com máxima utilização de

mão-de-obr a e máqui nas. gerando estoques desne-

cessários.

7. A mudança da ênfase. de variâncias e custo

padrão para os direcionadores de custo.

8. Novas tecnologias computacionais e novas técnicas

de reunir informação têm levado a atribuição di-

reta de custo ao nivel mais detalhado possivel.

9. Menores ciclos de vida do produto têm reduzido o

periodo disponivel para recuperação dos custos de

desenvolvimento pesquisa. tornando-se

necessária a utilização de técnicas eficazes de

produção e continua introdução de novos produtos.

10. A ênfase na mensuração e redução no tempo do

ciclo de produção se deve ao fato de que recen-

t.emente se passou a considerar os custos de

manutenção do estoque

11. e dif1cil quantificar. pelas t.écnicas contábeis

corrent.es. os beneficios derivados das novas

tecnol ogias. tais como qual idade.

rlexibilidade no processo de produção.

12. Falta de informações de cust.os que atendam a

diferent.es n1veis de rreqüência e acabamento. O

sistema de contabilidade de custos corrente não
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fornece informações para t.omada"de decisão em

tempo real. pois elas seguem o ciclo mensal de

preparação dos relatórios financeiros Este

sistema também fornece informações de custos para

controle operacional de forma tão agregada. o que

dificulta sua utilização em nivel operacional. em

que há grande necessidade de informações

detalhadas .

Em sintese. a perda da relevância ou estagnação da conta-

bilidade gerencial .deve-se à :

~ supremacia dos relatórios financeiros externos

~ abordagem microeconómica com modelos simplificado-

res utilizada pelos acadêmicos

~ análise custo-beneficio da obtenção da informação

correta de custo do produto

~ inovações tecnológicas.

Deve-se observar que o novo ambiente de fabricação

impactou significativamente. aumentando a perda de relevância da

contabilidade gerencial.

Em paralelo à perda de relevância desenvolveu-se a menta-

lidade de administrar as empresas por números. As organizações do

inicio do século. como a Ou Ponto GeneraL Hotors e GeneraL ELetric.

eram gerenciadas por seus proprietários. que· t.inham um grande

conhecimento do processo e do produto dessas organizações. Nesse

contexto. a administ.ração at.ravés de números não causa dist.orções

ou prejuizos ao posicionament.o est.ratégico da empresa.

Com o passar do tempo. houve a subst.it.uição dos

propriet.ários pelos administ.radores profissionais. que não t.inham
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conhecimentos básicos sobre tecnologia e processo de ~abricação das

organizaçaes que gerenciavam e tomavam decis~es com base em medidas

~inanceiras de curto prazo. como lucro liquido e ROI. em um ambien-

~e onde estas medidas não re~letiam o real desempenho da empresa .

No ambiente de ~abricação atual. a maioria dos custos são incorri-

dos antes de a produção começar -- gastos de pesquisa e desenvolvi-

mento. desenho do produto e do processo. desenvolvimento de

softwares. investimento de capital e treinamento --, de modo que os

custos que são tradicionalmente atribui dos de modo direto ao produ-

to representam uma ~ração pequena do custo total .

Além disso. estas medidas en~atizam um desempenho no cur-

to prazo. em detrimento dos objetivos estratégicos a longo prazo.

ou seja. existe a preocupação somente com o retorno de curto prazo.

comprometendo os investimentos de longo prazo.
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3. 2 SI STEMA DE GERENCI AMENTo .bE--CUS'FOs

As deficiências da contabilidade de custos tradicional e

sua inoperância no novo ambiente de fabricação estão ocasionando

sua substituição pela abordagem de gerenciamento de custos . Neste

novo ambiente. a abordagem de gerenciamento de custos proporciona

uma visão mais abrangente. enfatizando o impacto da incerteza

quanto as condições econômicas futuras.

o sistema de gerenciamento de custos identifica • define.

mensura. controla. relata e analisa os vários elementos de custos

diretos e indiretos. associados às atividades de pesquisa e desen-

volvimento. fabricação e marketing de um produto. Este sistema ado-

ta critérios criticos de sucesso como

• qualidade do produto ou serviço

• produtividade

• inovação do produto

• motivação dos funcionários

• prazo de entreza

• satisfaç~o dos clientes

• reduç~o do custo fixo sobre a base de valor

adicionado
• reconheci mento do concei to de ci clo de vida do

produto

Além disso fornece informaç~es para o processo de tomada

de decisão sobre investimentos de capital. A consideração da

análise de investimentos neste sistema se deve ao fato de que os

novos pr- ocessos de fabricação exigem altos investi mentos • desde a

etapa de pesquisa e desenvolvimento

processos --- até à de fabricação

com o desenho dos produtos e

com a compra de máquinas e
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equipamentos --, pois a maioria desses investimentos são custos já

inncorridos SUM cos ts-- , que ocorrem antes de que a primeira

unidade do produto seja fabricada e que são na sua maioria

irreversl veis.

o sistema de gerenciamento de custos deve satisfazer a

demanda desse novo ambiente de fabricação, refletindo a nova filo-

sofia gerencial e os avanços tecnológicos mais recentes. Para que

isto seja possl vel, segundo a abordagem CHS Cost Hanargement

System.
(20)

o sistema de gerenciamento de custos deve ser

analisado nas suas três dimensões :

~ Abordagem contábil

~ Medidas de desempenho

~ Gerenciamento de Investimentos

A abrangência do sistema possibilita que a empresa atinja

os objetivos de excelência empresarial. dando suporte às suas

operações e à sua estratégia de longo prazo. O principal objetivo

do gerenciamento de custos é fornecer informações financeiras para

a administração planejar, controlar e avaliar os recursos da

empresa, reduzindo a incerteza existente no processo de tomada de

decisão empresarial.

As seguintes questões colocam-se para um sistema de

gerenciamento de custos (21,22):

• identificação dos direcionadores de custo;

McNAIR,C. J. ,

pri.nci.pLe&

1. 4cS4p.

MOSCONI,V.

of Cosat.

Wa.r,a.gement. for Toda.y'sa

Busai.ne5ls S:chooL Prosasa.

Account.i.ng. Bosat.on. Ri.cho.rd

Beyond ihe Bot.t.om Li.ne.

Adva.nced
U;lI88. 259p.

(21) RAYBURN,L. o.
D. Ir."i.n Inc., lP8S>.

Na.nufa.ct.uri.ng. Bosat.on.

Cosat.
Ho.rvo.rd

i20) BERLINER.C. BRIWSON.J. Â.

(22) NORRIS,T.

Hom• ."ood. Do." Jones-Ir."i.n Inc., lP8S>. 211p.
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• o cri tér i o princ í pa.I na ...í'ormação do cust.o do

produt.o para í'ins de cont.role, coordenação.

planejament.o e invest.iment.o deve ser a

at.ribuição diret.a de cust.os ao produt.o;

• desení'at.izar a ut.ilização de mão-de-obra diret.a

como base de at.ribuição de cust.os nos relat.6rios

í'inanceiros;

• a abordagem de gerenciament.o de cust.os ut.ilizada

por uma empresa deve est.ar em sint.onia com o

ambient.e onde ela opera;

• o sist.ema de ordem de produção deve ser

subst.it.uido por um sist.ema de cust.eio por processo;

• os crit.éri os de alocação de overhead. devem ser

analisados. quest.ionados e, se necessário, alt.era-

dos;

• a simplií'icação no mét.odo de cont.abilização do

cust.o do produt.o aument.a o grau de í'lexibilidade

no í'orneciment.o das iní'ormaçêSes, diminuindo o cus-

t.o de processament.o

• o sist.ema de gerenciament..o de cust.os deve ser a

í'ont.ede dií'erent.es iní'ormaçêSes de cust.o para di-

í'erent.esprop6sit..os;

• deve-se adot.ar a abordagem de· valor adicionado.

que implica redução ou eliminação das at..ividades

que não adicionam valor ao produt..o. Est..econceit..o

t.ambém pode ser aplicado à est.rut..urahierárquica

da empresa. reduzindo os niveis f'uncionais e

aument.ando a velocidade e í'lexibilidade na t..omada

de decisão.
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• bases reais de incidência devem substituir as

bases-padrão na atribuição de custos aos produtos.

• o sistema deve mensurar todos os aspectos do

desempenho da empresa. seja financeiro e operacio-

nal. seja quantitativo e qualitativo.

• os contadores gerenci ai s devem assumi r um papel

ativo. introduzindo os novos conceitos e procedi-

mentos do sistema de gerenciamento de custos.

• o sistema de gerenci amento de custos deve ser

testado. através de um sistema-piloto. antes de

sua implementação definitiva.

Analisaremos a seguir as três dimensões de um sistema de

gerenciamento de custos a abordagem contábi I • as medidas de

desempenho e o gerenciamento de investimentos.

3.2.1 MODELO CONTÁBI L

Em um sistema de gerenciamento de custos. um dos aspectos

a serem considerados. é o modelo contábil que deverá :fornecer o

embasamento conceitual para este novo enfoque. O modelo contábil

deve :fornecer informações sobre os custos dos produtos. custos do

processo e custos de atividades. ou seja. o custo dos recursos

consumi dos pela empresa em suas atividades e que s3:o informados

através dos relatórios :financeiros.

Este tipo de in:formação é de extrema importância para

tomada de decisões estratégicas. para o planejamento e controle das

operações rotineiras. para determinaç~o da posiç~o :financeira e

para determinação do lucro.

Em termos de um modelo contábil. um sistema de gerencia-
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mente de custes deve considerar os seguint.esaspect.os e conceit.os:

• ut.ilização de direcionadores de cust.o -- cost drivers

• eliminação dos cust.os que não adicionam valor

• cust.os do produt.o

• avaliação de est.oques

• definição de cent.ros de cust.os e de uma at.ribuiç3:o de cust.os

eficaz

• cust.os alvo -- tar8et costs

• cont.abilidade de t.ecnologia

• sist.ema de cust.os baseado em at.ividades -- activity based system

• gerenciamento de cust.os no ciclo de vida do produt.o

• cust.os de qualidade

3.2.1.1 DI RECI ONAOORES DE cusros -- COST ORI VERS

Os direcionadores de custo cost drivers são os

fatores que determinam os custos. sendo. no est.udo sobre comport.a-

ment.o de custos. a ênfase dirigida para o relacionament.o ent.re os

cust.os e o nlvel de at.ividade -- direcionadores de cust.o -- que os

influencia. Estes direcionadores de custos s3:o. por exemplo.

horas/máquina. t.ransações. unidades vendidas. células de produção.

t.amanho da ordem de produç3:o. horas/MODo

produt.o. número de set-~ps, número

exigências de qualidade et.c.

número de component.es por

de pedidos processados,

Os direcionadores de cust.o vêm mudando ao longo dos anos.

A mão-de-obra diret.a tem sido um direcionador de cust.os significa-

tivo nas indúst.rias que ut.i1izam custei o por ordem de produç ão ,

porém, em alguns departamentos com muitas máquinas, um operário

pode operar duas máquinas simultaneament.e, ou mesmo, se o depart.a-
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mento ror totalmente automatizado, nenhum operário será necessário.

Neste caso, a utilizaç~o das máquinas ocasiona a maioria dos custos

de overhead, como depr-ec í ação e manutenção, e o direcionador de

custo apropriado para atribuir os custos de overhead é

horas/máquina

Em departamentos de linhas de montagem intensivas em

mão-de-obra, nas quais todos os trabalhadores recebem o mesmo por

hora trabalhada, a utilizaç~o do custo de mão-de-obra como direcio-

nador de custo é correta. Se. entretanto, o pagamento por hora tra-

balhada ror direrenciado corrf orme- a tarera desempenhada, deve-se

utilizar horas/MOD para a atribuição dos custos de overhead ao

produto.

A base de atribuição de custos deve rerletir os

direcionadores de custo para cada atividade desempenhada. para

minimizar- as distorçé5es ocasionadas pela utiIizaç~o de bases de

atribuiç~o inapropriadas, como, por exemplo, horas/MOD em um

departamento totalmente automatizado C n~o seriam atribuídos custos

de overhead, pois n~o existem trabalhadores).

3.2.1.2 ELI MI NAÇÃO DOS cusros QUE NÃO ADI CI ONAM VALOR

Os relatórios de custos devem ser expandidos para

rornecer de rorma mais transparente os custos que não adicionam

valor ao produto sob o ponto de vista do consumidor, para que pos-

sam ser diminuídos ou mesmo extintos.

Neste sentido, os dados de custo do produto devem ser

organizados por elementos de custo e divididos entre os que adicio-

nam e os que não adicionam valor. Os custos que não adicionam valor

ao produto, ou seja, àquelas atividades que podem ser eliminadas
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sem afetar os atributos do produto de desempenho. funç~o. qualidade

e valor percebido. As atividades que não adicionam valor resul tam

no consumo não rentável de tempo. dinheiro e recursos. atribuindo

custos desnecessários ao produto.

produção

o conceito de valor adicionado pode ser relacionado com a

o valor está sendo adicionado ao produto. quando ele

está sendo processado. Quando os produtos estão ociosos. parados

em um canto da fábrica. nenhum valor está sendo adicionado e estão

incorrendo em custos que não irão melhorar os atributos do produto.

Estes custos incluem estocagem. transporte. expedição e controle

da produção. custos estes que podem ser eliminados pela

fluxoreestruturação do processo de produção. de modo a manter um

continuo de produtos entre as máquinas e equipamentos.

Para atender ao objetivo de eliminação dos custos que não

adicionam valor. a empresa deverá otimizar os indicadores de perda

de tempo na produção. como o tempo de máquina parada. a velocidade

do processo. qualidade. o balanceamento da produção e o

processamento das ordens o tempo de máquina parada está

relacionado com falhas no equipamento e o tempo necessário para

programar e ajustar as máquinas . Os problemas com a velocidade do

processo devem-se à ociosidade- do equipamento e às paradas

freqüentes no processo. Os problemas de qualidade estão

relacionados com defeitos no processo e no material utilizado. Os

problemas de balanceamento da produção aparecem quando existem

pontos de estrangulamento e falhas nos- processos inter-relacionados

com a produção. Finalmente. os problemas com as ordens de produção

são relacionados com a existência de um númerO insuficiente de or-

dens para processamento e as mudanças de máquinas que geram
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ociosidade --- id~e shifts.

Depois de devidament.e ident.i:ficados, os cust.os que n~o

adi ci onam val ar devem ser lançados aos produtos , evi t.ando as dis-

t.orções i provocadas pelas at.ribuições arbit.rárias de cust.o aos pro-

dut.os :Cust.os que se enquadrám nest.a categoria s~o aqueles asso-

ciados com sucat.a, ret.rabalho. garant.ia do produt.o. mudanças de

engenha~ia e assist.ência t.écnica
II Out.ros cust.os. como estoques e capaci dade de produç~o.
Idevem ser gerenciados de :forma di:ferent.e. Os cust.os de capacidade.
Ipor exemplo. podem ser relacionados com uma linha especi:fica de
,

produto~. o excesso e as limit.ações de capacidade também devem

ser det.alhados nos relat.órios.

3.2.1.3 CUSTOS DO pRODUTO

Os dados de cust.o do produt.o s~o utilizados para vários

propósi tos. dent.ro e :fora da empresa. O sist.ema t.radicional de

cont.abilidade de custos concent.rou-se na avaliaç~o de estoques e a

at.endiment.o aos rel a t.or- i os :fi nancei ros exter nos. Mas. con:forme o

ambient.~ de :fabricação torna-se mais complexo. a in:formaç~o de cus-
,

t.o do p~oduto assume um papel ainda mais import.ant.e no processo de
,preci:ficação C preço int.erno e externo). na decis~o sobre a intro-
I

dução d~ novos produt.os. no abandono de linhas de produç~o e na

ident.i:filcaç~ode oportunidades para melhorar as linhas e o m.ix de
Iprodut.o~.
,

Nest.e cont.exto. a precisão dos dados de cust.o do produt.o

pode a:fet.ar as deci sões est.rat.égicas. com conseqüênci as alongo
I

prazo p~ra a empresa.
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3.2.1.4 AVALI AÇÃO DE ESTOQUES

Um objetivo importante da contabi 1idade de custos tem

sido a avaliação de estoques. ou seja. associar um montante

monetário à quantidade estocada. com base em um custo unitário para

cada produto. A avaliação de estoques é necessária para relat6rios

financeiros peri6dicos e externos. para o planejamento da

rentabilidade de curto e de longo prazo e para objetivos de .custo.

Neste sentido. a avaliação inapropriada dos estoques pode

ocasionar mudanças no lucro ou prejulzo. ajustes no inventário

flsico/valor de livro e provocar mudanças no custo das vendas.

A avaliação de estoques pode ser realizada por duas

abordagens básicas : tradicional e simplificada CJITJ .

A abordagem tradicional parte de um estoque inicial. acu-

mulando os custos incorridos no estoque em processo e chegando à

avaliação final de estoques e ao custo das vendas. Nesta abordagem.

o estoque flsico é exigido somente para checar o processo e verifi-

car se o sistema está operando adequadamente.

O sistema tradicional utiliza a abordagem seqüencial.

isto é. o método de custeio do produto é sincronizado com a

seqüência flsica das operações de compra e produção.

O sistema padrão seqüencial lança os custos em sincroni-

zação com a passagem dos produtos nas :fases de material direto.

estoque em processo até chegar ao estoque de produtos acabados

Este tipo de

que

contabilização é freqüentemente caro. pois é

se acompanhe o produto ao longo da linha denecessário

produção.
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Esquematicamente. teríamos

compras estoque de
material --+- estoque produto ICMVIem ----.- acabado --+-

mão-de-obra direta processo
overhead de f'abricação --+-

A abordagem simplif'icada é um sistema de custeio que tra-

balha no sentido inverso. começando com o produto acabado e a par-

tir deste. atribuindo os custos de f'abricação as unidades vendidas

e ao estoque ( backf~ush ~.

A principal dif'erença em relação ao sistema tradicional é

que o custeio do estoque é f'eito no momento da venda do produto. e

não conf'orme os custos são agregados ao produto no processo de

f'abricação. Se os estoques são baixos. a maior parte dos custos de

f'abricação são lançados diretamente no custo das mercadorias vendi-

das e não são dif'eridos em estoques. Neste contexto. a

administração não precisa gastar recursos para acompanhar a agre-

gação de custos através do processo de produção na taref'a de ava-

liação de estoques.

o custeio simplif'icado é muito atrativo em um ambiente

JIT -- no qual os estoques são muito baixos ou inexistem --o f'orne-

cendo o mesmo resultado que o sistema tradicional na avaliação de

estoques Isto é. quando os custos de estoque em processo e

material direto são muito baixos. o custeio simplif'icado gera o

mesmo resultado f'inanceiro que o custeio tradicional ou seqtiencial.

o método simplif'icado elimina a conta estoque em proces-

so. que é agregada com estoque de material. resul tando na conta

matéria-prima em processo e reduzindo a quantidade de detalhes do

98



sistema contábil, sendo por isso denominado simplificado.

Neste sistema, os custos não são regist.rados

seqüenci aI ment.e, acompanhando o fluxo de produtos na produção. mas

o lançament.o é fei t.o no sent.ido cont.rário ao fI uxo do produt.o,

"puxando" os cust.os de mat.éria-prima e processo Teremos ent.ão

t.rês casos :

1. Exist.e uma conta de matéria-prima em processo e

uma cont.a de produt.o acabado . Os custos de con-

versão -- mão-de-obra diret.a e overhead de fabri-

cação -- são diret.ament.e lançados ao produt.o aca-

bado. Nest.e caso, mão-de-obra diret.a é t.r at.acia

como overhead.

Esquemat.icament.e. t.er1amos :

Icompras I est.oque
de MP e
em

processo ~- produt.o _- ~
acabado L-Jmão-de-obra diret.a

overhead de fabricação

2. Exist.e uma cont.a de est.oque de mat.éria-prima em

processo. não exist.indo a cont.a de est.oques de

produt.os acabados. pois a produção é fei t.a con-

forme a demanda do client.e Csist.ema pu~~ do JITJ.

Os cust.os de conversão são lançados diret.ament.e

no cust.o das mercadorias vendidas .

Esquemat.icamente, t.er1amos:

compras
est.oque
processo

em I
mão-de-obra diret.a
overhead de fabricação
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3. Não exis~e a con~a de es~oque de ma~éria-prima em

processo. Es~e caso represen~a a versão mais ex-

~rema de simplificação da con~abilização do pro-

cesso de produção JIT. Por~an~o, exis~e a sincro-

nização perfei~a en~re demanda, inicio da

produção, recebimen~o de ma~éria-prima dos forne-

cedores e envio dos produ~os acabados aos

clien~es.

Esquema~icamen~e. ~eriamos

compras

~o-de-obra dire~a
overhead de fabricação

o sis~ema simplificado ~em como conseqtiância

• Acabar com o incen~ivo dos geren~es para produzir

para es~ocagem. No sis~ema de cus~eio ~radicional

os geren~es podem aumen~ar o 1ucro, produzindo

unidades que serão es~ocadas e nem sempre serão

vendidas.

• A inexis~ência de con~as separadas para

ma~éria-prima e es~oque em processo .

• A não-u~ilização do cus~eio por ordem de produção.

• A mão-de-obra dire~a ~ ~ra~ada como overhead.

• A empresa volt.asua a~enção para o con~role dos

cus~os totais de fabricação, ao invés de se preo-

cupar com a avaliação de cus~o dos produ~os
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individuais ...

3.2.1.5 DEFI NI çÃO DE CENTROS DE CUSTO E DE UMA ATRI BUI çÃO DE CUSTOS

EFICAZ

Para fornecer uma informação de cus~o mais apurada e sem

dis~orç5es. torna-se necessária a u~ilização de uma abordagem me-

lhorada para a definição de cen~ros de cuat.os, de at.r-Lbu.íç ão de

cus~os ao produ~o. de de~erminação das ~axas de overhead e da base

de apropriação.

Nes~e sen~ido. a a~ribuição direta de cus~os a processos

espec1ficos ou pr-ocíut.ossdeve ser fei~a sempre que poss1vel. A

prá~ica de u~ilização de uma ~axa de overhead para ~oda a empresa

deve ser revis~a. A base de a~ribuição de overhead deve ser avalia-

da separadamen~e. conforme a a~ividade realizada. devendo ser apli-

cada. para processos com operações manuais. a base mão-de-obra di-

reta. Já as empresas que u~ilizam o JIT com um fluxo de produção

cont.fnuo devem usar a base mat.erí af dire~o/cruzeiros; en~re~an~o.

nos ambien~es al~amen~e au~omatizados. é recomendável a u~ilização

da base hora/máquina.

Em qualquer ambien~e é recomendável a a~ribuição dí.ret.a

de ~odos os cus~os de fabricação e manu~enção a cada processo de

fabricação especifico ou pr odut.o, quando is~o for

número de a~ribuições,

poss1vel. Es~e

reduzindo asprocedimen~o reduz o

dis~orções. Quando a a~ribuição dire~a não for poss1vel, a utili-

zação das bases horas/máquina e material dire~o/cruzeiros pode ser

uma solução parcial para o problema.

Nesta abordagem a es~rutura conceit.ual é composta pelos

conceit.oa de cerrt.ro de custo, elemen~os de cust.o e técnicas de
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atribuição, que são os componentes primários do modelo contá.bil,

fornecendo informações para os relat6rios e para cont.r-cu e , sendo

sua definição:

• centro de custo - os centros de custo devem refle-

tir a estrutura organizacional São utilizados

para acumular os custos incorridos nas atividades

de engenharia, manutenção e fabricação. Os centros

de custo devem ser formados por unidades organiza-

cionais que consistam em recursos utilizados em

atividades similares. No sistema de gerenciamento

de custos, os centros de custo são as unidades

bá.sicas para atribuição de custo de overhead.

• componentes de custo - os componentes de custo

desi gnam os tipos de custo rnã:o-de-obra, mate-

rial, serviços e suprimentos, dependendo da natu-

reza da empresa, suas funções e convenções.

• técnicas de atribuição - são métodos utilizados

para apropriar custos que não são identificados

diretamente com o produto ou processo, com o obje-

tivo de fornecer informações para os relat6rios

gerenciais. As técnicas de atribuição devem ser

flexi veis, seja, seqüencia base deou a e

atribuição dentro de um centro de custo devem mu-

dar de acordo com a mudança na relação causal en-

tre os centros de custo ou atividades e os objeti-

vos do relat6rio gerencial.

Alguns custos podem ser diretamente atribuidos, enquanto

devem ser atribuidos ao produto segundo bases comooutros
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horas/cruzeiros de mão-de-obra diret.a. horas/máquina. t.empo de

throuehput. número de t.ransações. número de set-ups. dist.ância

percorrida. espaço ocupado. mat.erial diret.o/cruzeiros e número de

empregados. que são os direcionadores de cust.o em cada at.ividade

desempenhada.

Estes três concei tos são os principais componentes de

um sist.ema de gerenciamento de cust.os. devendo ser corret.ament.e

especificados

gerenciament.o.

para que não haja perda de relevância no

3.2.1.6 CUSTOS-ALVO - TarBet Costs

O custo-alvo é o cust.o est.imado de longo prazo de um pro-

dut.o que permita a uma empresa ent.rar ou manter sua part.icipação

no mercado. compet.indo rent.avelmente em relação a seus

concorrentes. O conceito de custo-alvo tem como pont.o de partida o

mercado em que atua. ou seja. os seus concorrentes e os preços por

eles praticados. sendo determinado independentemente do

inicial do produto.

custo

CUSTO-ALVO DI preço de venda (mercado) margem de 1ucro

Ao longo do curto ciclo de vida do produto. seu cust.o

deve ser cont.inuament.ereduzido. para que a empresa possa ter altas

margens de lucro que permit.am a recuperação do investimento feit.o.

Nest.e sent.ido. o cust.o inicial do produt.o não é utilizado para

cálculo do preço de lançamento do produt.o. mas sim do seu

custo-alvo. que lhe permitirá se estabelecer no mercado. O custo do

produto será cont.inuamente reduzido em direção ao custo-alvo,

explicando a queda no preço de mercado dos produtos quando o seu

custo é reduzido abaixo do custo-alvo. A redução de custo tem como
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base uma f'iIosof'ia de mel hor a cont.inua, at.ravés da .:.limil"'1açZ;:ode

desperdicios e de cust.os e/ou at.ividades que não adicionam valor.

As empresas de produt.os de consumo japonesas ut.ilizam

cust.os alvo na sua est.rat.égia de preços, promovendo uma dinâmica de

redução de cust.os dos produt.os que t.êm como base o seu cust.o-alvo .

o sist.ema de cust.os baseado em at.Ividades - ac tLVL ty-

based accountLn8 system f'ornece as inf'ormações básicas

necessárias para uma análise de cust.os alvo, pois nele as at.ivida-

des são os principais det.erminant.es de cust.os, e são a base para o

cálculo dos out.ros cust.os, como o cust.o dos produt.os. Nest.e

cont.ext.o, a redução dos cust.os que não adicionam valor em cada

at.ividade, ou mesmo a eliminação de cert.as at.ividades, auxiliam na

met.a de at.ingir o cust.o alvo.

3.2.1. 7 CONT ASI LI DADE DE TECNOLOGI A

o obj et.ivo da cont.abiIidade de t.ecnologi a é proc urar

at.ribuir aos produt.os os cust.os associados à ut.ilização de t.ecno-

logias avançadas de f'abricação. Ou seja, associar ao produt.o o cus-

t.o de ut.ilização das máquinas e equipament.os que est.ão sendo usados

na sua f'abricação.

Os cust.os de t.ecnologia que ent.rarão no cálculo da depre-

ciação do at.ivo incluem cust.o de aquisição do equipament.o ou t.ec-

nologia. os: ajus:t.es:ao cus:t.ocorrent.e do at.ivo ou s:eus cust.os de

reposiçZ;:o e o cust.o do capit.al empregado para f'inanciar a aquisição

dos equipament.os e/ou t.ecnologia.

Est.a abordagem apresent.a algumas dif'erenças em relação às

prát.icàs corrent.es de cont.abilidade de cust.os. sendo est.as :



.-1. Serão associados aos produtos um número ma.í or- de

custos relacionados à tecnologia de I aoricação

utilizada pela rirma do que no enroque corrente.

2. Estes custos serão atribuídos aos produtos utili-

zando-se uma abordagem de valor adicionado para

depreciação do produto.

A tabela 3.1 apresenta as principais direrenças entre a

metodologia de depreciação tradicional e por valor adicionado.

TABELA 3.2.

TRADICIONAL VALOR ADICIONADO

CUSTO DE TECNOLOGIA preço de compra
+ custo de iniciar

a produção
valor residual

preço de compra
+ custo de iniciar

a produção
+ juros
+ ajuste ao custo

corrente
+ prêmio pelo risco

valor residual

BASE DE ATRIBUIçaO
PER10DO DE RECUPERAÇaO

tempo rixo nível de produção

vida útil do ativo inderinido: a depre-
ciação continua após
o rinal de sua vida
útil contábil

CUSTO DO PRODUTO rixo variável

A contabilidade de tecnologia enratiza a abordagem de

valor adicionado em relação ao método de depreciação por tempo

rixo. Para calcularmos o valor adicionado. primeiro determinamos o

n.1vel de acumulação de custo e atribuição de custos ( tipo de

ativo e nível de controle) e então calculamos a base do custo de

tecnologia c valor. base de recuperação e metodologia de

atribuição).
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o objetivo da contabilidade de tecnologia é obter todos

os custos diretos de tecnologia. associando-os diretamente ao

produto e deste modo evitando atribuições que distorçam o custo do

produto.

o segundo passo para determinação do valor adicionado é

calcular a base do custo de tecnologia que será utilizada para

depreciação. Tradicionalmente. a base para cálculo da depreciação

de um equipamento no método de tempo fixo é o custo histórico. Este

custo é tratado como uma despesa fixa e não representa uma porção

significativa do custo do produto.

No ambiente de fabricação moderna os processos estão se

tornando mais capital-intensivos e a obsolescência tecnológica está

encurtando a vida útil dos equipamentos. Neste ambiente o principal

direcionador de custo é o investimento feito em equipamentos. que

deve considerar a despesa de juros. o custo de reposição do equi-

pamento e o decl1nio no valor do produto devido à obsolescência .

A base de custo do ativo. refletindo seu preço econômico.

seria
BASE DE CUSTO DO ATIVO = preço de compra + custo de iniciar o

processo de produção + ajust.es no cust.o
corrent.e + juros - valor residual

Apresentaremos nas tabelas 3.2 e 3.3 um exemplo da análise

de valor adicionado . Est.e exemplo analisa o caso de uma empresa

que compra uma máquina para uma demanda anual previst.a de 260 uni-

dades. mas que ao final de seu primeiro ano de vida út.il. descobre

que a demanda real é de 300 unidades/ano. Neste cont.exto. a

gerência est.uda a possibilidade de substit.ui-la por uma máquina de

tecnologia mais moderna. ao mesmo custo inicial. mas com a produção
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de 300 uni dadesv'ano , que correSponde à -demanda r'eal do produt.o.

A subst.it.uição ou não deve levar em consideração o cust.o

da nova máquina Cr$ 1000 a perda por dispor de um equipamen-

t.o ai nda novo Cr$ 335 e a possi bi 1idade de compr ar uma

máquina de segunda mão igual à exist.ent.e por Cr$400. que represent.a

o valor da máquina exist.ent.ena empresa no mercado secundário.

A decisão de subst.it.uir deverá levar em consideração

fat.ores t.écnicos. que aument.ariam os cust.os no curt.o prazo. mas que

seriam uma solução mais eficient.e para o longo prazo. Por exemplo.

o novo equipament.o pode ser mais flexível para adapt.ação a

posslveis fut.uras variações nos produt.os . A t.abela 3.2 apresent.a a

análise do cust.o do at.ivo mant.ido pela empresa. A t.abela 3.3. apre-

sent.a a análise de reposição por um at.Ivo de t.ecnologia mais

avançada produzindo adicionalment.e 50 unidades

TABELA 3.2 ANÁLISE DO CUSTO DO ATIVO

Cust.o de aquisição
Produção est.imada
Taxa de produção
Fat.or de cust.o corrent.e
Cust.o financeiro

Cr$ 1.000.00
1.000 unidades
250 unidades/ano
aument.o de 6% a.a.
9.5 % sobre o cust.o hist.órico

ELEMENTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4- TOTAL
Depreciação 250 250 250 250 1.000
Ajust.e cust.o
corrent.e 15 46.8 81.5 119p 2 262,5

Juros 83.1 59.4 35.6 11.9 190
Tot.al 348.1 366.2 367.1 381.1 1.452.5
Tot.al Unidades 260 260 260 250 1.000
Cust.o unit.ário 1.39 1.42 1.47 1.52 1.45
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TABELA 3.3 ANÁLISE DE REPOSIÇÃO00 ATIVO

Cus~o de reposição
Produção es~imada
Taxa de produção
Valor mercado equipamen~o atual :
Perda por dispor equipamen~o atual

Cr$ 1.000.00
1.200 unidades
300 unidades/ano
Cr$ 400.00
Cr$ 336.00

Total cus~o reposição C reposição + perda) Cr$ 1.336.00
Fa~or de ajuste de custo corren~e aumen~o de 6% a.a.
Cus~6 financeiro 9.6 % sobre o cus~o hist6rico

ELEMENTO ANO 1-----------------------------------------------------------ANO 2 ANO 3 ANO 4. ANO 5 TOTAL

Depreciação 250 260 260 260 260 1.000
Ajus~e cus~o
corrente 16 16 46.8 81.6 119.2 277.6

Juros 83.1 83.1 69.4 35.6 11.9 273.1
Perda rep. 336 336
TOTAL 348.1 683.1 366.2 367.0 381.0 2.136.6
To~al Unidades 1.450
Cus~o uni~ário 1.4728

Por~an~o. mesmo que o cus~o uni~ário resultan~e da subs-

t.Lt.u.í ç ão seja superior ao at.ua.í , os benef'lcios proporcionados por

uma tecnologia mais f'lexivel são desejáveis pois ref'letem a

es~ratégia a longo prazo da empresa.

A u~ilização do conceito de con~abilidade de ~ecnologia

implica mudanças nas prá~icas da con~abilidade tradicional. como:

•. ut.í.Lf zar- um mé~odo mais direto de atribuição dos

cusst.os de ~ecnologia aos produt.oss , diferente do

que é usado a~ualmen~e -- mão-de-obra dire~a.

•.in~roduzir na análise de cus~os f'a~oreseconômicos

acíí c í ona.lmerrt.eaos elementos tradicionais como a

mão-de-obra dire~a. ma~éria-prima e overhead .

•. ut.Ll Lz ar- indicadores de desempenho da fabricação
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no lugar de indicadores financeiros na atribuiç~o

de custos.

utilizar o método de depreciaçã:o de valor

adicionado

•. integrar o conceito de ava.l iaç~o econômi ca no

sistema de contabilidade de custos.

A contabilidade de tecnologia fornece a base para a toma-

da de decis~o e para o planejamento econômico.

3.2.1.8 SI STEMA DE CUSTOS BASEAOO EM ATI VI DADES

SYSTEI1 ABC

ACTIVITY BASED

o sistema de custeio baseado em atividade - ABC - é um

sistema que enfatiza as atividades da empresa como os direcionado-

res de custo.

atividades.

isto é. os custos s~o incorridos através das

o custeio por atividades agrupa as informaçêSes de

desempenho operacional e financeiro sobre as atividades significa-

tivas da empresa O principio básico do ABC é o de que as ativida-

des consomem os recursos da empresa e os produtos consomem as

atividades envolvidas na sua fabricação. Neste sistema os custos

são acumulados em cada atividade desempenhada e então s~o

atribuidos aos produtos na medida em que eles v~o consumindo as

atividades.

O custo de fabricação do produto é formado a partir do

consumo de atividades especificas. isto é. o custo do produto é

formado dependendo das atividades desempenhadas no processo de fa-

bricação .

No quadro abaixo mostraremos. como exemplo. a posição das
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atividades desempenhadas no departamento de linha de montagem den-

tro da estrutura da empresa para propósito de planejamento e con-

trole e que serão utilizadas como os direcionadores de custo dos

produtos :

TABELA 3.4

FUNÇOES DA EMPRESA VISÃO GLOBAL PARA PROPÓSITOS DE
PLANEJAMENTO E CONTROLE

pesquisa e desenvolvimento
desenho do produto

fabricação -+ CUSTO DO PRODUTO PARA AVALIAÇXO DOS ESTOQUES
marJceting
distribuição
serviço aos consumddores

FABRICAÇÃO - DEPARTAMENTOS DE PRODUÇÃO
forjaria
ft.mdição
linha de montagem

CUSTO DO
PRODUTO PARA

AVALIAÇXO DE ESTOQUES

LINHA DE MONTAGEM - ATIVIDADES

manuseio de material
operaç~es manuais
operação mecanizada
testes
embalagem

CUSTO DO
PRODUTO

PARA
AVALIAÇXO

DE ESTOQUES

A tabela 3.4 mostra como um sistema contábil pode acumu-

lar os custos para fins de planejamento e controle. Inicialmente os

custos s3:o identificados com as funçé5es da empresa. as quais a

seguir são detalhadas. primeiro a nivel de departamento e depois a

nivel de atividade .
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Motivos para t.r aba lhar- ..com oABe

1. As atividades em cada depar tamento podem ser

combinadas e/ou comparadas com atividades em ou-

tros departamentos o custo total de manter a

qualidade. por exemplo. englobaria os custos de

inspeção do departamento de fabricação e os cus-

tos de prestação de serviços ao consumidor do

departamento de marketing. Somente poderemos

obter o custo de manter a qualidade se tivermos

especificado os custos por atividades. no caso as

atividades de inspeção e prestação de serviços

2. Para aprimorar as atividades gerenciais e o

processo de tomada de decisão. a administração

deve identificar a relação causa ---+ atividade.

com o efeito ---+ custo. do modo mais detalhado e

correto possivel. A principal preocupação exis-

tente é com a atribuição correta do overhead aos

produtos. Se esta atribuição for baseada apenas

na mão-de-obra. direta não refletirá adequadamen-

te a complexidade do ambiente de fabricação

atual. onde a proporção de mão-de-obra direta

pode em certos casos representar somente 10% do
(23 )custo do produto. O resul tado da utilização

desta base de atribuição será um custo que mantém

a relação causa-efeito de sua ocorrência.

(23)HORNOREN,C. T. 8< FOSTER,O. CO$t
emphasai.$. Ne,.. Jersey, prenti.ce Ha.ll l:nc. 7ed.

Accounti.ng
1S>9t. ~p.

a. ma.na.geri.a.l
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3. O ABC é uma f'erramenta de muita utilidade para

identif'icação de oportunidades para redução de

custos e para melhora continua dos produtos.

através do acompanhamento das atividades em cada

nivel f'uncional da empr esa Disto resul ta que

devemos f'ocalizar as atividades e não os produtos

para um controle ef'iciente de custos. Se as ati-

vidades f'orem bem gerenciadas. os custos diminui-

rão e o produto da empresa será mais competitivo.

4. Os sistemas de contabilidade de custos existentes

f'reqtientemente f'alham em identif'icar o inter-

relacionamento entre as atividades nos diversos

departamentos da empresa. Um exemplo seria o re-

lacionamento entre a atividade de desenho do pro-

duto e a f'unção de f'abricação Um produto bem

desenhado. isto é. desenho para manuf'aturabilida-

de. terá menos componentes. utilizando na maioria

componentes-padrão. do que um produto desenhado

ao acaso. e como conseqtiência terá custos bem

menores.

exemplo.

Se o produto desenhado tiver. por

dez componentes. exigirá menos

transaç~es. estoques. retrabalho. inspeção. ser-

viços ao consumidor. resultando em um custo inf'e-

rior do que o de um produto com • por exemplo. 40

componentes. Outro ponto é que a maioria dos sis-

temas tradicionais de custo existentes não acumu-

lam os custos. de modo a permitir a identif'icação

de oportunidades de redução de custos A utili-
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zação do ABC induz os desenhis~as do produ~o a

reduzir o número de componen~es e a ut.LlLzar-

component.ee+padrão , os compradores a reduzir o

número de ~ornecedores. e assim por dian~e.

5. Os desenvolvimerrt.osrecen~es na ~ecnologia de

con~role de pr-ocíut.ces, como o código de barras.

con~role numérico dos equipamen~os e~c.. ~êm

possibili~ado a cole~a e reunião das in~ormaç~es

necessárias à u~ilização de um sis~ema ABC. pois

~emos in~ormaç~es de~alhadas a nivel de a~ivida-

de. que é o dado de en~rada básico do sis~ema ABC.

6. O s í st.ema ABC iden~i~ica as at.Ividades que não

adicionam valor. o~erecendo a opor~unidade de

eliminá-las. Nes~e·con~exto. o processo é simpli-

~icado e rees~ru~urado. resul~ando na eliminação

dos cus~os que não adicionam valor.

7. O sis~ema ABC preserva os principios da

~ransparência e simplicidade do JIT. no qual

grande par~e do overhead é dire~amen~e a~ribuido

às células de ~abricação.

8. O ABC ~ornece uma base na~ural para descrição

do processo de ~abricação. es~abelecendo um deno-

minador comum para o modelo con~ábil. as medidas

de desempenho e o gerenciamen~o de inves~imen~os.

sis~ema ABC pode ser u~i1izado com qualquer

sis~ema de cus~eio. seja por ordem de produção.

por processo ou mesmo o sis~ema de gerenciamen~o

de cus~os C CMS). O sis~ema ABC ut.I1iza bases
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múltiplas ou múltiplos direcionadores de custos

para atribuição mais apurada dos custos aos pro-

dutos. identificando as at.ividades contidas no

pr-odut.oe que são as causadoras do seu custo.

Neste ambiente os direcionadores de custo consi-

deram todos os aspectos da diversidade e comple-

xidade dos produtos. além dos aspectos relaciona-

dos com o volume de produção.

Apresentaremos um exemplo prático sobre a utilização do

sistema ASC. lendo em vista sua importância para o novo ambiente de

fabricação. O sistema ABC tem a alividade como o elemento princi-

pal no consumo dos recursos da empresa. sendo os custos - tanto

fixos. como os custos fixos e variáveis - coletados em cada ativi-

dade.

Faremos uma comparação de como o custo unitário de um

produto é calculado utilizando-se o método tradicional o

overhead será atribuído ao produto. ut.ilizando-se a base horas-MOD

- e o método ASC.

Os dados utilizados referem-se a uma empresa que fabrica

dois produtos A e S. sendo o produto A mais simples e com menos

componentes .
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1* Sistema Tradicional - Cá.Lc ul o' do cuat.o ut.ilizando-se a base de

at.ribuição de overhead horas/MOD

TABELA 3.5

DADOS : PRODUTOA PRODUTO B TOTAL

• quant..produzida 1.500 1.500 3.000

• mat.erial diret.o 300.000 225.000 525.000

• MOD 150.000 195.000 345.000

• horas/MOD 10.000 5.000 15.000

• overhead - CIF 2.926.000

• t.axa de overhead com base em horas/MOD = 2.926.000
15.000 = 195.07

TABELA 3.6 - CÁLCULO DO cusro DO PRODUTO - SIsrEMA TRADICIONAL

cusros PRODUTOA

.DIRETOS ..
MP 300.000
MOD 150.000
TOTAL 450.000

.INDIRETOS
produt.o A 1.950.667
(195.07 x 10.000)
produt.o B
(195.07 x 5.000)
TOTAL 1.950.667

PRODUTO B TOTAL ( " )

225.000
75.000
300.000

525.000 14
225.000 6
750.000 20

975.333

975.333 80

• cusro TOTAL
quant..produzida

2.400.667
1.500

1.275.333
1.500

3.676.000
3.000

100

• cusro UNITÁRIO 1.600,44 850.22

2* Sist.ema ABC

Para calcular o cust.o dos produt.os A e B. ut.ilizando-se o

ABC, devemos ident.if"icar as at.ividades necessárias à s:ua

fabricação. Os produt.os A e B passam por cinco áreas: de at.ividade

e recebem cust.os do depart.ament.o de compras, pois est.e est.á empe-
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nhado na compra dos materiais para fabricação dos dois produtos. Um

dado adicional necessário é o de que o produto A tem 80 componentes

e o produto B tem 120 componentes.

o consumo de recursos pelos produtos A e B é ocasio-

nado pelas seguintes atividades e direcionadores :

atividade produto A produto B

• manuseio de material 80 componentes 120 componentes

• colocação mecânica 50 colocações 111 colocações
de componentes

• colocação manual 30 colocações 9 colocações
de componentes

• teste de qualidade 15 horas 25 horas

Os direcionadores de custos e as taxas de aplicação de

o'Uerhea.d são

Ãrea de Atividade Direcionadores de Custos Taxa Aplicação CIF

1. manuseio material on- componentes c-s 1.OO/comp.

2. colocação mecânica

componentes on- componentes Cr$ S.OO/comp.

3. colocação manual

componentes

4. preparação da

máquina

5. testes de

qualidade

6. compras

on- componentes Cr$ 4.00/comp.

on- de preparações Cr$ 30.00/prep.

horas de teste Cr$ 7.500.00/hora

n~ pedidos de

compra Cr$ 5.000.00/pedido
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Apresentaremos na tabela 3.7 o cálculo do custo unitário

do produto pelo ASC.

TABELA 3.7 - CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO - SISTEMA ABC

CUSTOS ( " )

.NúMERO COMPONENTES

.DIRETOS

MP
MOD
TOTAL

.INDI RETOS
manuseio
A C120.000 xl, 00)
B C180.000 x 1.00)

colocaç~o mecânica
A (120.000 x 8,00)
B C180.000 x 8.00)

colocaç~o manual
A C120.000 x 4,00)
B C180.000 x 4.00)

preparaç~o máq.
A Cl x 30.000,00)
B Cl x 30.000,00)

t.est.equalidade
A C15 x 7.500.00)
B C25 x 7.500.00)

compras
A Cl0 x 5.000,00)

B Cl0 x 5.000.00)
TOTAL

PRODUTO A PRODUTO B TOTAL

120.000 180.000 300.000

300.000
150.000
450.000

225.000
75.000

300.000

525.000
225.000
750.000

120.000
180.000

600.000
1.332.000

180.000
54.000

30.000
30.000

112.500
187.500

50.000

1.092.000
50.000

1.833.500

• CUSTO TOTAL 1.542.500
quant..produzidas 1.500

2.133.500
1.500

3.676.000
3.000

• CUSTO UNI TÁR! O 1.028.33 1.422,33

14
6

20

80

100
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Esquematicamente. teriamos

Agrupamento do CLF por Atividades:

preparaçã:o I itestesllcomPI'asl
máquina

manuseio
material

colocaçã:o
mecânica

colocaçã:o
manual

1 1 1 1
In~ comp. I In~ comp. I In~ comp. I In~ prep. I In~ horas I In~ ped.

1 1 1 1 1
Custos indiretos de fabricação

PRODUTO • CIF + CDF

Custos diretos de fabricação

1

T

EJ
T

Podemos fazer as seguintes observaçeses em relaçã:o ao

exemplo apresentado :

~ A mão-de-obra representa 6% do custo total do pro-

duto. sendo a base de atribuiçã:o de Dverhead uti-

lizada no sistema tradicional. Com a base

horas/MOD o produto A. que é mais simples que o B.

recebe a maior part:e do overhead. sendo o custo de

A igual a Cr$ 1. 600.44 e o custo de B igual Cr$
I

850.22.

~ Utilizando-se a base horas/MODo o preço de venda

do produto A, que é calculado adicionando-se uma

margem de lucro ao custo total do produto. será
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bem maior que o·· do produto .B. sem se considerar

que o produto B é bem mais compl exo que A. Como

conseqtiência. a empr esa não será competi tiva no

mercado. perdendo mercado no caso de A e vendendo

abaixo do custo no caso de B. As análises de ren-

tabilidade baseadas nestas informações podem levar

à tomada de decisões errÔneas. tanto a curto como

a longo prazo.

• Em relação à utilização do ASC. sua utilização

mostra as oportunidades para redução de custos.

Considerando-se o desenho do produto. por

exemplo. o produto B foi concebido para ter :

a. maior número de componentes -- A = 80 e

B = 120;

b. maior número de componentes colocados por

mecanização A = 50 e B = 111

c. maior tempo de teste -- A = 16 horas e B =
26 horas ;

Com a utilização do ABC. temos os direcionadores

custo das ativi dades em a. b e c devi damente

explicitados. de modo que podem ser tomadas ações

no sentido de reduzir o custo de B. dados os dire-

cionadores identificados .

• Com o ASC. o produto B. que lem maior complexidade

-- maior número de componentes. maior número de

horas de leste. maior número de inserções --o lem

seu custo igual a Cr$ 1.422.33 • lendo o produto A

seu cuslo igual a Cr$ 1.028.33.
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~ Com o ABC as bases de aplicação de cuslos. ou os

direcionadores de cuslo. são variáveis

não-rinanceiras conrormes à alividade desempenhada

-- número de componenles. número de preparações de

máquina. lempo de lesles elc. proporcionando

um gerenciamenlo lransparenle de cuslos.

Em sinlese. um sislema de cusleio que. como o lradicio-

nal. é baseado em horas/MOD e que lem somenle um cenlro de cuslo

indirelo não reconhece a diversidade do consumo de recursos enlre

os produlos A e B.

Apresenlaremos na labela 3.8 as principais direrenças

enlre o sislema lradicional de cusleio e o sislema ABC .

TABELA 3.8 SISfEMA TRADICIONAL X SISfEMA ABC

SISfEMA TRADICIONAL SISfEMA ABC

~ um ou poucos cenlros de ~ vários cenlros de cuslos indirelos
cuslos indirelos para a rá- conrorme as áreas de alividade
brica loda

~ nem sempre as bases de
aplicação de cuslos são os
direcionadores de cuslos

~ as bases de aplicação de cuslos
são os direcionadores de cuslo

~ as bases de aplicação são
geralmenle rinanceiras.
como horas/MOD e Cr$/MOD

~ as bases de aplicação de CIF são
rreqüenlemenle variáveis não-ri-
nanceiras. como número de compo-
nenles. horas de lesle elc.

o que deve ser enralizado é que os adminislradores devem

gerenciar os custos do produlo. supervisionando as alividades con-

sumidas na sua produção. e não produt..os.Os cenlros de cuslo por

alividades rornecem inrormações imporlant..espara as runções de pla-
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nejamento e controle de custos em todas as funções da emp~esa. des-

de pesquisa e desenvolvimento até o serviço ao consumidor.

Em termos de futuro. o sistema ABC deve ser utilizado

pelas empresas que possuem as seguintes caracteristicas

• altos de custo de overhead

• gerentes ope~acionais não confiam nas informações

de custos existentes
• um conjunto altamente variado de atividades

operacionais

• produtos variados
• grandes variações no número dos lotes de p~odução

e set-v.ps caros

• muitas mudanças em at.ividades com um sist.ema

contábil rigido

• utilização de tecnologia computacional

No novo ambiente de fab~icação recomenda-se a ut.ilização

do sistema ABC. Nest.e contexto. o sistema ABC se~ia ampliado para

incluir á~eas de pesquisa e desenvolvi ment.o. desenho do p~oduto e

engenha~ia. market.ing. dist.ribuição e pr,estação de se~viços de

assist.ência t.écnica ao consumidor.

3.2.1.9 GERENCIAMENTO DE CUSTOS NO CICLO DE VIDA DO pRODUTO

Os custos no ciclo de vida do produt.o são definidos como

os cust.os do produto. desde sua concepção at.é o fim de sua vida .

Nest.e cont.ecet.o, o ge~enciament.o de cust.os no ciclo de vida do

produto enfat.iza as atividades que ocor-r em antes do inicio da

p~odução e as atividades execut.adas pa~a leva~ o produto ao consu-

midor. como market.ing. distribuição. prestação de serviços etc.

Os custos no ciclo de vida do produto são : planejamento
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do produto. desenho preliminar. desenho detalhado. produção e

suporte log1stico . As três primeiras fases -- planejamento do pro-

duto. desenho preliminar e desenho detalhado -- ocorrem antes da

produção começar. sendo denominadas fases pré-produção.

Este tipo de abordagem é extremamente importante. pois

atualmente aproximadamente 90% dos custos de um produto acontecem

na sua fase de pré-produção. ou seja. na fase de planejamento do

produto. desenho preliminar e desenho detalhado. e a identificacão

dos custos em cada fase proporciona oportunidades para

o sistema contábil deveria ser ampliado para considerar

os custos anteriores planejamento e desenho -- e posteriol'es

10g1stica -- à fase de fabricação do produto. C vide figura 3.4)

A contabilidade tradicional focaliza apenas a fase de

produção. porque neste estágio os desembolsos de fluxo de caixa e

custos são mais acentuados Porém. como podemos observar no

gráfico da figura 3.4. na fase de produção os custos já se

estabilizaram.

o sistema tradicional de custo e as filosofias geren-

ciais devem ser modificados para incorporar es~a nova visão do ge-

renciamento de cust.oa no seu ciclo de vida. va st.o que a~ualmen~e

J'ecompensa-se o desempenho baseado J"'lOper10do con~ábil de análise.

que visa às demons~raç~es financeiras. enfa~izando a con~abilidade

de cus~os somente a produção f1sica e os cus~os a ela associados.

(24) BERL:tNER,C. BR:tMSON,J. Â.

The CÂ)(-I

CO&t Management

conceptual deso\.gn.

for Today'&

Bo&ton, HBSÂdvanced Manufactur\.ng

Pres8, ~988. 253p.
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F~GURA 3.4 CUSTOS COMPROMETIDOS/INCORRIIDOS
CICLO IDEVIDA IDO PRODUTO

PERCENTUAL
CUST08 COMPROMETIDOS

FLUXO DE CAIX

CUSTOS INCORRIDOS

PLANEJAMENTO DESENHO
PRODUTO PRELIMINAR

DESENHO
DEDLHADO

PRODUCAO SUPORTE
LOa.STICO

FONTE: BERLINER. C. 4 BRINSON. J. A. (48)



Outro fator importante é a transparência destes custos

quando da i mplementação na empresa do planejamento do ciclo de

vida para novos produtos ou produtos jâ existen~es.

o sis~ema tradicional considera as a~ividades de desen-

volvimento do produto e processo como despesa operacional do

periodo. como tal sendo lançados em 1ucros e perdas. Esta pr-á t.Lca

deve ser alterada, pois o impacto de longo prazo dos custos de de-

senvol vimento dos produtos sobre a estrutura de custos da firma

sugere que muitas atividades devem ser consideradas como investi-

mento de capital e lançadas nos produtos que se beneficiam destes

investi mentos.

o custeio no ciclo de vida do produto fornece um quadro

da rentabilidade do produto a longo prazo, mostrando a eficâcia do

planejamento do ciclo de vida e quantificando o impacto do custo

das aLterna~i vas de produção que existem na fase de desenho do

produto, de modo que se pode atribuir aos produtos os custos

associados à u~ilização de determinada tecnologia. Isto é. os

cus~os do produ~o que surgem durante as fases de desenvolvimento.

produção e suporte logistico devem ser atribuidos ao produto.

fornecendo um quadro abrangente de I~en~abi1i dade e servi ndo de base

para ~omada de decisão gerencial sobre as linhas de produtos. núx

de produção e preço .

Esta abordagem é muito Lmport.arrt.e- nos ambientes onde o

ciclo de vida dos produtos é muf t.o curto. porque os preços devem

recuperar todos os cus~os rapidamen~e e ainda gerar lucro. Nes~e

cont.erlo. o sist.ema de gerenciamento de custos deve informar os

cust.os no ciclo de vida do produt.o. Os dados de cust.o serão

acumulados por vários anos por produto. centros de custos e
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atividades. As despesas do periodo contábil, tais como os cust.os de

dist.ribuição, desenvolviment.o do produt.o e marketing, devem ser

at.ribuidas diret.ament.e ao produt.o ou através de seus direcionadores

de cust.o.

Os cust.os que ocorreram durant.e a fase de desenvolviment.o

at.é a fase de suport.e loglst.ico devem ser acumulados por projet.os,

programas de pesquisa e desenvol viment.o de produtos e processo,

programas de melhora de qualidade e programas de t.reinament.o de

t.rabalhadores. No final de um projet.o, os dados de cust.o devem ser

t.ransferidos para um banco de dados hist.6ricos. visando a fornecer

informações para at.ividades, como orçament.o , planejament.o do ciclo

do produt.o e projeção de parâmet.ros para projet.os fut.uros.

Nos ambient.es int.ensivos em t.ecnologia, a pesquisa e de-

senvolviment.o de processos de fabricação exigem grandes invest.imen-

t.os. que beneficiam muit.as linhas de produt.os . Um sist.ema de ge-

renciament.o de cust.os deve lançar t.odos os custos de t.ecnologia e

pesquisa e desenvolviment.o para os produt.os beneficiários, ist.o é,

quando da fabricação, est.es cust.os devem ser lançados para o

processo de fabricação e at.ribuldos aos produt.os.

o sistema de cust.os t.radicional considera soment.e os

cust.os que ocorrem durant.e a fase de fabricação e um sistema de

gerenciament.o de cust.os deve fornecer informação dos cust.os que

ocorrem em t.odos as fases do ciclo de vida do produt.o , fornecendo

mecanismos para cont.rolar invest.iment.os significat.ivos de longa

mat.uração. ajudando o planejament.o a longo prazo.

?rojet.os est.rat.égicos como os programas de pesquisa e

desenvolviment.o de produt.o e processo. melhora de qualidade, t.rei-

nament.o· de pessoal, geralment.e duram mais que um ano e são
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incluídos no orçamen~o de capi~al. a~e~ando diversos depar~amen~os

e a~ividades na empresa e. como conseqüência. exig1nao o envolvi-

men~o de diversas áreas. Nes~e con~exto. o ~ra~amen~o con~ábil mais

adequado a es~es cust.os é serem capit.alizadoss , em vez de serem

lançados como despesa.

3.2.1.10 CUSTOS DE QUALIDADE

Os cus t.os da qualidade são represen~ados por lodosos

cus~os que a empresa ~em para prevenir de~ei~os ou conser~á-los

quando já ocorreram . O cus~o da qualidade. que é ~ambém denominado

c us t.o do não-con~ormismo. é uma medida agregada dos cus t.os que a

empresa ~em por produzir um produ~o ~ora de suas especi~icações.

Os cus~os de qualidade podem ser classi~icados em qua~ro

ca~egorias :

1. Prevenção os cus~os de desenho.

implemen~ação e manu~enção de um nível de qualidade assegurada e um

sis~ema de con~role de qualidade. incluindo os cus~os de desenho.

processos de engenharia. sis~emas de con~role de qualidade.

jamen~o de qualidade e ~reinamen~o de qualidade.

plane-

Os cus~os de prevenção de qualidade incluem

• Cus~os de es~udos de engenharia para melhorar

os processos de produção. de modo a produzir

produ~os de qualidade mais al~a.

• Os cus~os dos equipamen~os para produzir

produ~os de mais al~a qualidade.

• O cust.o da ma~éria-prima superior e o cus.t.o

do ~reinamen~o dos ~ornecedores .

• O cust.o dos programas de manut.encão preven-
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t.í vos .

2. Avaliação São os custos de se assegurar que os

materiais e produtos encontram-se dentro dos pa-

drões de qualidade. Incluem os custos de inspeção

da matéria-prima e compra de componentes. custos

de inspeção do processo e dos produtos finais.

testes de laboratório. auditorias de qualidade e

testes de campo.

3. Falhas Internas As falhas internas referem-se

aos custos das perdas de fabricação pela

utilização de materiais e produtos que não aten-

dem aos padrões de qualidade. Incluem os custos

de sucata. reparos. retrabalho. interrupções na

produção. descontos sobre vendas de produtos ou

materiais com baixa qualidade.

4. Falhas Externas : São os custos de enviar produ-

tos de qualidade inferior aos clientes. Incluem

os custos de administrar as reclamações dos

clientes. o seguro e reposição de produtos. o

frete e reparos nos produtos devolvidos pelo

consumi dor.

Todos estes custos estão sendo regularmente registrados

em algum lugar do sistema de custos da empresa. porém est.es não

incluem um custo de oport.unidade referente às vendas futuras perdi-

das ou os custos de interrupção causados por compras de materiais

fora das especificações e fabricação de produt.os fora das especifi-

cações. O objetivo da mensuração dos custos de qualidade é

simplesmente identificar quant.o a empresa está gast.ando em qualida-
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de, podendo-se chegar à conclusão de que na média são gas~os de 16%

a 20% das recei t.as de vendas em cusLOS de qualidade (~5 >

Es~es al~os cus~os podem ser relacionados com a a~i~ude

da empresa. que pre~ere inspecionar a qualidade do que desenhar o

produt.o para qualidade. Lendo como conseqtiência o ~a~o de que os

cus~os de avaliação ~ornam-se elevados. Uma empresa de componen~es

ele~rÔnicos ado~ou um programa de qualidade ~o~al. depois que des-

cobriu que iria precisar de mais inspe~ores do que t.r-aba.l hador-ea

para a~ingir os n1veis de qualidade requeridos por seus clien~es.

Es~as empresas descobriram que se gas~assem mais em prevenção. po-

deriam reduzir dras~icamen~e o mont.arrt e gas~o nas ca~egorias de

cus~o de falhas in~ernas e exLernas . Com a melhora no desenho do

produ~o. no relacionamen~o com ~ornecedores e no processo de con-

~role. a empresa pode reduzir os cus~os de qualidade na ca~egoria

de avaliação. Is~o porque necessi~a-se menos inspeção. vis~o que a

qualidade é es~abelecida no es~ágio de desenho do produ~o. nos pro-

cessos de ~abricação. além de ser garan~ida por seus ~ornecedores.

Por~an~o. com o moni~oramen~o dos cus~os de qualidade em suas qua-

~ro ca~egorias. a empresa pode reduzir seu cus~o de qualidade, en-

quan~o muda seus es~orços de inspeção para prevenção

Embora o cus~o de qualidade. como expos~o. seja a~ra~ivo.

não pode ser a única base para um con~role t.ot.a l de qualidade -

TQC. Is~o porque não exis~e exp11ci~0 um obje~ivo de longo prazo do

nível 6~imo do cus~o de qualidade. ou seja, sabe-se que gas~ar de

16% a 20% da recei~a de vendas em qualidade é excessivo, porém j)ão

se sabe qual o nível 6~imo de gas~os em qualidade.

(25) I<APLAN,JL s. ATI<INSON,A. A. Adva.nced Ma.na.gemenl Accounling.

Nev Jersey, prenti.ce Ha.ll Inc, 2ed. lP8S>. 817p.
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Grandes reduções de custo· sã:o conseguidas com a mudança

dos custos de qualidade das categorias de avaliação. Ialnas inter-

nas e externas. para a categoria de prevenção. porém não se sabe

qual a proporção ideal de custos em cada categoria.

Embora se tenham identificado os custos de qualidade em

suas quatro categorias. o custo total de qualidade permanece inde-

terminado. visto que o custo da interrupção das operações por

comprar material fora das especificações e o custo de oportunidade

das vendas fu~uras perdidas não são considerados na avaliação pela

empresa.

Em sln~ese. a mensuração do cust.o de qualidade é ú~il

para mos t.r-ar- para a al t.a acímí.rrí.st.r-e.ç ão da empresa o quan~o a

empresa es~á gastando por fabricar produtos fora das

especificações. além de que. realocando seus gas~os com qualidade

das ca~egorias de inspeção e reparo para a ca~egoria de prevenção.

pode reduzir seu cus~o de qualidade subs~ancialmen~e. Nes~e ambien-

~e de qualidade. as medidas não-f inancei ras. como as ~axas de

de:fei~os. a sucat.a produzida. o retrabalho. o t.e-mpo de máquina

parada. são dados mais objeti vos para os es:forços de estabelecer

metas de melhora na qualidade.
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3.2.2 MEDI DAS DE DESEMPENHO

Out.ro aspect.o a ser abordado em um sist.ema de gerencia-

ment.o de cust.os são suas medidas do desempenho da empresa.

O objet.ivo final de uma empresa é ser reconhecida pelos

consumidores e pela indúst.ria como um fornecedor de pr-odut.oe que

são superiores aos de seus concorrent.es em t.ermos de qualidade.

cust.o. funcionalidade e disponibilidade. Para at.ingir est.e objet.i-

vo. depende do planejament.o e execução de est.rat.égiasde neg6cios.

que são f"ormuladas com base na análise de pont.os f"ort.ese f"racos da

empresa e de seus concorrent.es

Nest.e ambient.e a empresa deverá est.abelecer suas met.as em

t.ermos de fat.ores como :

• rent.abilidade desejada

• ret.orno sobre o invest.iment.o

• aument.o da part.icipação de mercado

• redução de cust.os t.ot.aise/ou overhead

• melhor qualidade

• menores prazos de ent.rega et.c.

Tendo f"ormulado uma est.rat.égia.seus fat.ores crlt.icos de

sucesso devem ser t.raduzidos em exigências operacionais de fabri-

cação. A implement.ação cont.lnua dest.as exigências operacionais leva

a empresa a melhorar a eficiência e ef"icácia dos recursos ut.i:liza-

dos. empregando t.écnicas de fabricação como JIT. sist.ema flexivel

de f"abricação. ilhas de aut.omação

comput.ador.
Nest.e cont.ext.o.um dos f"at.ores-chave para garant.ir o su-

e a f"abricação int.egrada por

cesso na implement.ação do plano est.rat.égico da empresa são suas

medidas de desempenho. que mensuram o desempenho da empresa em re-
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lação aos objet.ivos est.abelecidos no sEm planejament.o e for-I"'Iecem

informaç~o oport.una para ident.ificar e eliminar at.ividades que não

adicionam valor e consideram os fat.ores det.erminant.es de um melhor-

desempenho na produção.

As medidas de desempenho t.êm um papel muit.o import.ant.e na

mel hor a da ef i ci ênci a da fàbr i ca • poi s s6 adi ci onamos valor ao

produt.o quando est.e é processado dent.ro de parâmet.ros bàsicos

preest.abelecidos. Nest.e caso. o t.empo do processo. que é igual ao

t.empo de processament.o + o t.empo de moviment.aç~o + o t.empo de espe-

ra. deve ser reduzido ao t.empo de processament.o. vist.o que o t.empo

de moviment.açã:o e o t.empo de espera nã:o adicionam valor ao produt.o.

A exist.ência de at.ividades que n~o adicionam valor ao

produt.o no processo de fabr i caç ão deve-se a l.ay-outs disfuncio-

nais. longos t.empos de set-ups. fluxos não sincronizados.

dep6sit.os de mat.eriais cent.ralizados. problemas na programaç~o dos

sist.emas de produç~o e ineficiência do sist.ema que mede o desempe-

nho da empresa.

A t.endência at.ual de as fábricas operarem com fluxo

cont.inuo. t.rabalhando com lot.es pequenos em células de produção.

fornece o ambient.e 6t.imo para eliminaçã:o dest.es cust.os que não adi-

cionam valor. porém as medidas de desempenho t.radicionais não são

compat.1veis com est.e novo ambient.e. Os padr~es de mão-de-obra. por

exemplo. incluem uma reserva para at.rasos e os cust.os de set-ups

são considerados como um component.e do cust.o de mão-de-obra. embora

no novo ambient.e n~o devessem exist.ir.

Os procediment.os t.radicionais de avaliação de est.oques

encorajam a superprodução de est.oques para que o o1Jerhead seja

superabsorvido e que o lucro seja aument.ado. A variância do preço
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da matéria-prima enf'atiza o preço, não levando em consideração a

qualidade, tornando as decisões de compra sub6t~mas e af'elando

negativamente o desempenho da empresa

Um f'luxo perf'eito de f'abricação continua exige a conf'igu-

ração do processo de produção, de modo que o tempo exigido para os

materiais percorrerem a f'ábrica até o despacho do produto f'inal

seja igual ao tempo de valor adicionado no processo de f'abricação.

Isto signif'ica que o processo deve f'luir continuamente, sem as in-

terrupções que representam um tempo que não adiciona valor ao pro-

duto. Neste sentido, se o t.eaâ time f'osse igual ao .tempo de valor

adicionado, teríamos necessidades exatas atendidas no tempo exato,

em todos os estágios da produção. O tempo entre as operações seria

igual a zero, e o processo seria perf'eitamente balanceado, tendo

lote de tamanho 1, e dessa f'orma o estoque em processo seria igual

ao material que estaria sendo processado nas máquinas. Este é o

objetivo f'inal do f'luxo de f'abricação continuo, no qual as perdas

relacionadas com tempo de movimentação e espera de material devem

ser totalmente eliminadas:

3.2.2.1 pRI NC! PI OS DAS MEDI DAS DE DESEMPENHO

O planejamento estratégico da empresa deve incluir uma

abordagem estruturada para medir e monitorar o desempenho da

empresa. Neste sentido, as medidas de desempenho devem ser coeren-

tes com os objetivos-chave da empresa, que devem ser identif'icados,

ordenados por prioridade e importância e f'inalmente incorporados em

termos de resultados operacionais, que serão controlados por medi-

das de desempenho a eles associadas.

O sistema de gerenciamento de custos incorpora uma meto-

dologia orientada por objetivos f'lexiveis, baseando-se em medidas
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estratégicas de desempenho. que-fornecem a base de apoio aos obje-

tivos da empresa. e ao mesmo tempo.

mudanças nas necessidades da empresa.

adaptam-se às continuas

Isto é. as medidas de

desempenho devem ser consistentes com os objetivos da empresa. con-

siderando os fatores internos e externos exigidos para alcançar

estes objetivos. Ou seja. as medidas de desempenho devem fornecer

em todos os niveis de fabricação e gerenciamento uma ligação entre

as atividades e o plano estratégico da empresa. que. por sua vez.

deve ser passivel de aplicação em todos os niveis de fabricação e

responsabilidade.

As medidas que serão utilizadas para mensurar seu

desempenho no mercado consideram o desempenho da economia como um

todo e do segmento da indústria que opera. sendo estas :

• qualidade

• serviços
• custos no ciclo de vida do produto

• participação no mercado.
Internamente. o resultado de seus neg6cios deve ser men-

surado pelo lucro nos diversos niveis. com indicadores como:

• lucro liquido

• retorno sobre as vendas

• participação no mercado

• ~luxo de caixa.
A nivel de ~ábrica. os ~atores criticos de sucesso devem

ser traduzidos em medidas ~inanceiras e não-financeiras como :

• custo

• qualidade

• prazo de entrega
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• produtividade

• ~ead time.

Ao nivel de chão de fábrica. as medidas serão principal-

mente não-financeiras. avaliando. por exemplo. o desempenho da

engenharia e da manutenção.

Outro ponto é que as medi das de desempenho devem mudar.

acompanhando as mudanças nas necessidades da empresa. além de mui-

tas vezes terem que satisfazer objeti vos confli tantes. As necessi-

dades da empresa estão sempre mudando. e como conseqüência as medi-

das de desempenho devem ser periodicamente revistas e repriorizadas

para refletir estas mudanças. Porém. as medidas de desempenho s6

devem mudar para refletir mudanças nos neg6cios. e não por mudança

no estilo gerencial.

Em cada nivel da empresa • as medidas dever ão refIetir o

desempenho das atividades significativas para a empresa. que

deverão ser identificadas e posteriormente divididas em atividades

que adicionam valor e que não adicionam valor. Este procedimento é

o primeiro passo para a eliminação das atividades que não adicionam

valor. isto é a identificação dos seus direcionadores de custos. Em

seguida. devem ser estabelecidas medidas de desempenho como :

• ~ead time

• custos de conversão estoques

• qualidade
• horas/máquina por peça

• desempenho da programação para controle

• otimização do processo.

As medidas de desempenho devem ser facilmente implementa-

das e estabelecer a ligação necessária entre os objetivos da empre-
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sa e seus diversos niveis funcionais.

Finalmen~e. as medidas de desempenho devem ser fornecidas

em relatórios em tempo oportuno para tomada de decisão. O prazo ou

opor~unidade de obtenção dos dados deve ser avaliada em relação ao

cus~o/bene:ficio proporcionado pela informação no t.ernpoexigido

para ~omada de decisões eficazes em termos de custos.

Em sintese. as medidas de desempenho devem fornecer dados

de e:ficiência de custos -- sendo :fornecidas oportunamente -- sobre

~odas as a~ividades significa~ivas para a empresa. além de serem de

fácil assimilação por parte de seus usuários e acei~as em todos os

niveis ,da empresa

3.2.2.2 pLANEJAMENTO DAS MEDI DAS DE DESEMPENHO

o planejamen~o das medidas de desempenho deve ser harmo-

nizado com o planejamen~o es~ra~égico da empresa e com seu progra-

ma de implemen~ação. As medidas e sis~emas exis~en~es devem ser

revisados e compat.Lb.íLí.zadces com o programa de fluxo cont.rnuo de

fabricação. onde a produção é planejada e con~rolada em relação a

uma ~axa de fluxo. e não por ordens de produção. reduzindo o Lead

time e as perdas. Is~o é. devem fornecer informações em um ambien~e

de aLt.o giro do es~oque. no qual exis~e um programa de produção.

com o ma~erial fluindo a uma taxa prees~abelecida . Nes~e ambien~e.

procura-se es~abelecer um planejamen~o diário com a quan~idade

minima de recursos para produção. Ou seja. o ma~erial. a

mão-de-obra. o equipamen~o necessário para a produção diária. em um

amb.íerrt.eonde a marnrt.erição dos equipamen~os é cOnS~al'1~ee a quali-

dade dos produ~os é superior.

A u~ilização de sis~emas de in:formação compu~adorizados
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tem como conseqüência a diminuição da importância dos dados de de-

sempenho de chão de fábrica. sendo destacadas as funções de plane-

jamento. tais como planejamento de necessidade de material. progra-

mas-mestre. planejamento de necessidade de capacidade e custo-alvo.

No ambiente de fabricação de processo continuo o

planejamento e controle de produção é mais simples do que no

processo por ordem de produção. e. como conseqüência. as medidas de

desempenho necessárias para controle e avaliação neste ambiente são

também simplificadas.

3.2.2.3 O IMPACTO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE

Quando a empresa passa de um ambiente de fabricação por

ordem de trabalho para um ambiente de fabricação de fluxo continuo.

as células de fabricação irão substituir os ~ay-o~ts tradicionais

e as atividades de controle de custo. controle de estoque e

atribuição de overhead serão muito simplificadas. Neste processo

de mudança as células de produção tornam-se centros de custo. que

irão acumular os custos de conversão. que serão posteriormente

atribuidos aos produtos. Os custos do processo de fabricação serão

atribuidos aos produtos de acordo com as atividades da célula.

No ambiente de fluxo conti nuo do processo a distinção

entre mão-de-obra direta e indireta desaparece. sendo a mão-de-obra

indireta reduzida significativamente. passando a mão-de obra direta

a desempenhar funções consideradas como indiretas. quais sejam

manutenção de máquina. inspeção. manuseio de material etc.

A atribuição de overhead também é modificada. Tradicio-

nalmente o overhead é atribuldo ao produto através de uma taxa de

mão-de-obr a padrão ou real. Algumas empresas que utilizam JIT
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defendem a utilização de horas-máquina para atribuiç~o de overhead.

As medidas de desempenho da mão-de-obr a t.ambém serão

modificadas. Nas células de produção. os t.rabalhadores t.rabalham em

grupo de dois em minilinhas de produção. e neste ambiente as

medidas de desempenho individuai s são subst.ituidas por medidas de

avaliação de desempenho de grupo. Outro ponto é que o conceito de

eficiência deverá ser reformulado. pois no .JIT deve-se produzir

apenas o programado; após a programação ter sido cumprida. o

operador deverá desempenhar outras tarefas, como manutenção e

limpeza da sua estação de trabalho. Outro conceito que tem um

significado diverso no .JIT é o de eficiência dos equipamentos,

visto que esta incorpora o tempo ocioso e de máquina parada, pois

o fluxo continuo de produção é limitado pela mão-de-obra e

não pela máquina.

A atividade de medir e contabilizar o estoque é bastante

afetada. pois a ênfase da abordagem tradicional na avaliação do

estoque em processo diminui no .JIT com a redução do estoque em

processo e do tempo do ciclo de produção. Esta atividade perde sua

importância. pois o que antes era mensurado em termos de semanas ou

meses passa a ser mensurado em termos de horas ou dias.

3.2.2.4 MEDI DAS TRADI CI ONAI S

Atualmente as empresas estão caminhando na direção da

otimização da fabricaç~o, e este novo ambiente requer medidas de

desempenho diferenciadas. que o representem adequadamente O

enfoque tradicional de utilização de 100% da máquina agora

traduz-se em utilização correta da máquina. o que inclui o tempo

de máquina parada e ociosidade . Outro ponto é que os custos que
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não adicionam valor recebem mais atenção do que os custos que

adicionam valor. visto que o gerenciamento dos primeiros. com sua

redução ou eliminação. representa uma vantagem competitiva para a

empresa. Outro conceito que irá mudar é o de consumo de recursos.

que é agora visto como utilização de recursos

A tabela 3.9 abaixo apresenta algumas das medidas de de-

sempenho tradicionais que têm sido utilizadas pelas empresas. a

ação que ocasionam e o resultado que acarretam. A utilização de

certas medidas tradicionais no novo ambiente de fabricação pode

aumentar o desperd1cio e perda.
TABELA 9.S:>

MEDI DA DE DESEMPENHO AÇÂO RESULTADO

compras aumentam quanti- excesso de estoques
preço de dade da ordem. visando a e custo de man~er.
compra ob~er preços menores. e descuida da quali-

ignora qualidade e dade e do prazo de
prazo de en~rega en~rega

maximização da u~ili- excesso de es~oques
u~ilização de zação das máquinas c/ es~oques inadequa-
máquinas produção excessiva dos

MEDIDA DE DESEMPENHO AÇÂO RESULTADO

superprodução de es~o- excesso de
absorção de que em processo para estoques

ouerhead pelo superabsorver o
cus~o-padrão ouerhead

rela~6rio dos enfa~iza o cen~ro de perdem-se as opor-
cen~ro de custos e não a a~ivi- ·~unidades para
custos dade reduzir cus~os

rela~6rios de enfa~iza o cus~o de perdem-se as opor-
mão-de-obra mão-de-obra. que é fixo ~unidades para

e baixo. em vez de reduzir cus~os
ouerhead.que é um cus~o
variável e al~o

~axa de gerência con~rola a niveis de ouerhead
ouerhead ~axa de ouerhead e de:firddos erronea-

não o cus~o ~o~al men~e. escondem
al~os cus~os de
a~ividade
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3.2.2.5 MEDI DAS-CHAVE DE DESEMPENHO

As medidas-chave de desempenho para uma empresa no novo

ambiente de fabricação seriam:

• l.ead t im.e

• custo e tempo total do valor adicionado versus valores que

n~o adicionam valor

• desempenho programado compatlvel com a programaç~o diária

• qualidade do produto

• t hro'U~hpti t.

• notas sobre mudanças de engenharia

• horas-máquina por partes produzidas

• confiabilidade das máquinas. ferramentas e planta

• tempo do ciclo de produção

• envolvimento amplo gerente-operário

• problemas de suporte

• desenho do produto para valor adicionado mais alto e redução

de custo

• exatid~o das previsões .

3.2.2.6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESEMPENHO

A implementaç~o de um sistema para mensurar o desempenho

envolve as seguintes etapas :

1. Desenvolver um sistema hierárquico para mensurar

o desempenho. 1igando os neg6ci os da empresa • a

fábrica e o desempenho de ch~o de rábrica.

2. Identiricar e quantiricar os direcionadores de

custo e indicadores de desempenho da empresa.

3. Identiricar as atividades que não adicionam
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valor.

4. Eliminar as medidas inibidoras .

5. Simplificar o processo de fabricação para nunimi-

zar- ou elimi riar- as aLividades que não adi ci onam

valor .
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3.2.3 GERENCI AMENTO DE INVESTIMENTOS

o objetivo do gerenciamento de investimentos é otimizar a

utilização de recursos da empresa -- pessoas, sistemas, tecnolo-

gia, equipamentos, instalações e rinanças --, identiricando e

implementando atividades que podem melhorar o seu desempenho.

o gerenciamento de investimentos é uma parte ativa da

estratégia de negócios, permitindo o reconhecimento e a aceitação de

oportunidades de investimentos que maximizem a riqueza dos seus

proprietários.

Existem alguns princl pios que devem nortear o

gerenciamento de investimentos, sendo estes:

1. Relacionar as decisões de investimento com planejamen-

to estratégico e com os objetivos operacionais de cur-

to prazo da empresa . As decisões de investimento de-

vem levar em consideração a previsão de lançamento de

produtos. a estratégia de longo prazo da empresa e os

objetivos operacionais de curto prazo. Neste sentido,

deve-se:

• Investir em tecnologia integrada Os bener 1ci os

das tecnologias de :fabricação avançadas são

potenci ados quando as diversas atividades de ra-

bricação são integradas, devido ao e:feito

sinérgico da redução nos custos .

• Avaliar as alternativas de investimento de maneira

consistente. A metodologia de avaliação de proje-

tos de investimento deve ser consistente. tradu-

zindo os objetivos estratégiCOS da empresa em al-
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vos de desempenho -- performance tareets

• Avaliar os projeLos de invesLimenLo por criLérios

~inanceiros e não-~inanceiros. Os criLérios de

avaliação de invesLimenLos devem ser ~inanceiros e

não-~ inancei ros. quanLi LaLivos e qualiLaLivos

• Considerar o risco exisLenLe nos projeLos de

invesLi menLos. Cada projeLo Lem um risco

econÔmi co. um risco Lecnol ogico e um risco de

implemenLação. O risco econÔmico é o risco de não

se alcançarem os bene~lcios econÔmicos projeLados.

O risco Lecno16gico relaciona-se com o t.í po de

Lecnologia a ser u~ilizado. se es~á disponlvel ou

não. e de sua compaLibilidade com as tecnologias

exisLenLes na empresa. O risco de implemenLação é

represenLado

cont.r- 01ável .

pelo ~aLor humano. nem sempre

• Utilizar dados de CUSLOS e desempenho ~ornecidos

pelo sis~ema de gerenciamen~o de cus~os. O sisLema

de gerenciamento de CUSLOS deve ser capaz de ~or-

necer as in~ormaç~es necessárias para o monitora-

menLo dos projeLos de invesLimento.

2. Utilizar uma metodologia de gerenciamen~o de inves~i-

men~os no plano es~ratégico da empresa .Es~a me~odolo-

gia deverá

• Extrair as inf"ormaç~es para tomada de decisão do

plano es~ra~égico da empresa. tais como os obje~i-

vos da empresa. as previs5es de lançamen~o de pro-
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dutos, a sua estratégia competitiva etc .

• Identificar os custos que não adicionam valor e os

direcionadores de custo. O objetivo de otimizar a

fabricação pode ser atingido com a identificação

dos custos que não adicionam valor e com os dire-

cionadores de custos C determinantes primários de

custos dentro de uma atividade de negócios ou pro-

cesso de fabricação). Com isto, os desperd1cios

são eliminados e os recursos são utilizados de

forma eficiente .

• Estabelecer alvos de desempenho. Depois de identi-

ficados os custos que não adicionam valor e os di-

recionadores de custo, devem ser estabelecidos al-

vos de desempenho. ou seja. objeti vos de melhora

para mensurar o desempenho. como custo do produto.

qualidade. flexibilidade e throu~hptit. Estes alvos

de desempenho devem levar em consideração o mercado

da empresa. proporcionando uma abordagem de cima

para baixo. que leve os alvos determinados pela

alta gerência para os níveis mais baixos. com a

definição de alvos especificos para melhorar o

desempenho. Neste ambiente a diferença entre os

alvos e o desempenho corrente representa uma opor-

tunidade de melhora. A informação de custo do pro-

duto deve ser utilizada para calcular a margem ope-

racional. obtida pela diferença entre as receitas e

os custos. A margem operacional pode ser aumentada

pela redução dos custos que não adicionem valor no

143



custo do produto. A melhora de qualidade começa com

o desenho do produto. que deve atender ao critério

de manufaturabilidade. prevenindo defeitos e utili-

zando a inspeção in-~ine em tempo real A redução

do throl1~hptit tempo de produção --o ou seja. o

tempo desde o momento em que o produto entra na li-

nha de produção até sua transformação em produto

acabado. A flexibilidade refere-se à utilização de

máquinas não-especializadas. ou seja. com múltipla

utilização no processo de produção.

• Identificar as tecnologias disponiveis para auto-

matização da fabricação. consistentes com os obje-

tivos estratégicos da empresa. Depois de identifi-

cadas. as tecnologias disponiveis são submetidas a

um processo de avaliação no contexto do sistema de

gerenciamento de custos.

• Analisar o risco das tecnologias disponiveis. Após

identificadas. as tecnologias deverão ter seus ris-

cos econÔmico. tecnológico e de implementação ava-

liados. através de um plano de gerenciamento de

risco Este plano de gerenciamento de risco con-

siste em uma análise de sensibilidade que procura

identificar os fatores de risco. que impactam no

valor do projeto de investimento.

• Avaliar as oportunidades de investimento alternati-

vaso Com a identificação das tecnologias

disponi veis • uti1i zando-se o modelo de at.r- i butos

múltiplos. que será definido a seguir. avalia-se o
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ri.sco e retorno das alternativas. Este modelo uti-

liza a ponderação de fatores criticos. atribuindo

um peso estratégico a cada variável qualitativa

envolvida na tomada de decisão de investimento.

* Selecionar uma carteira de investimentos As

tecnologias identificadas representam uma carteira

de oportunidades de investimento. que maximiza o

desempenho total da empresa dentro da restrição de

recursos existente. Esta fase do processo consiste

em : compor a carteira de investimentos. identifi-

car o impacto desta carteira nas outras funç~es de

fabricação. no desempenho operacional e determinar

um programa de implementação.

* Estabelecer um sistema do tipo custo-beneficio de

acompanhamento da carteira de investimentos. Este

s.i.stemadeverá moni t.or ar- medidas criticas de custos

e desempenho para cada função ou processo de fabri-

cação que se pretenda substituir, de modo a justi-

ficar a substituição com dados de custos e desempe-

nho.

3.2.3.1 MODELO DE DECI SÃO DE MÚLTIPLOS ATRI BUTOS

O modelo de decisão de múl tipIos at.r- ibutos é de grande

ajuda no processo de tomada de decisão de investimentos, pois apre-

senta um critério de decisão baseado na minimização do impacto dos

fatores considerados criticos pela empresa. Isto é. fornece um

ranking ponderado dos fatores criticos em um dado projeto de

investimento. sendo estes quantitativos e qualitativos. financeiros
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e não-financeiros.

Para a construção do modelo. o primeiro passo deve ser a

identificação dos fatores criticos que estejam relacionados com o

projeto analisado. Estes fatores são apresentados em uma forma ma-

tricial. de modo que intervalos são determinados para os valores do

fator analisado e associam-se pesos a cada intervalo. de acordo com

o risco e impacto na empresa Estes fatores criticos podem ser

divididos em:

• quantitativos financeiros Valor Presente Liquido

nivel de investimento por periodo de tempo. nivel

de economia por perlodo de tempo. margem operacio-

nal etc.

• quantitativos não-financeiros: throuehput (tempo

de produção), rendimento do processo. ~ead time,

diferença entre a produção real e a produção pro-

gramada. que denominaremos produção atendida .

• qua~itativos estes fatores incluem eficiência no

processo. pesquisa e desenvolvimento.

obsolescênci a do produto. obsolescênci a

tecno16gi ca etc.

A utilização do modelo de múltiplos atributos incorpora

na avaliação de investimentos o aspecto estratégico. pois os pesos

dados aos atributos são determinados pelo planejamento estratégico

da empresa. ~ uma ferramenta estruturada para avaliar cenários al-

ternativos de investimento. relacionando as diretrizes do planeja-

mento estratégico com a necessidade de tomada de decisão tática.
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Um exemplo para a ulilização pr á t.Lc a do modelo é o

seguint.e:

a. Delerminam-se os falores crilicos quanli lali vos

financeiros e não-financeiros e os falores quali-

lalivos.

b. ,~lribuem-se 'pesos a cada falor para intervalos de

occr-r-ênc.í a. A soma deve lolalizar 1 ou 10 ou 100.

c. Associ a-se a cada falor o ni vel de risco. que

irá impaclar negali vamente no valor do atribulo.

diminuindo-o. Ou seja. quando o risco é baixo. o

falor de risco é 1. e. conforme o risco vai aumen-

lando. o falor vai diminuindo. de modo que. mulli-

plicado pelo valor do alribulo. este lerá seu valor

diminuido.

d. Analisam-se as allernalivas de inveslimenlo exis-

lenles. de acordo com os alributos escolhidos. A

allernali va que somar maior número de ponlos é

escolhida para i mplemenlação.

projet.os. um com baixo risco

apresentam um exemplo com doi s

e t.ecnologia de fabricação

As t.abelas 3.10 e 3.11

convencional. e outro com alt.o risco e t.ecnologia flexível.
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TABELA 3. so

Tecnologia convencional com baixo risco - Proje~o A

Fa~or Critico
(A)

peso
(B)

valor
(C)

risco
(AxBxC)

To~al
~ Financeiro Quantitativo

a. VPL expandido
b. margem operacional
c. n1vel de .investimento
d. n1vel de leconomia

~ Não-linanceiro Quantitativo
a. thro1..l.~hpv.t

b. rendimento do processo
c. programação atendida
d. ~ead t im.e

•.Qualitativos
a. processo
b. P&D
c. obso.tecno16gica
d. obso. do produto
TOTAL

ao
a5

5

5

7

15

3

5

5

a
5

3

100

3

a
4

a

a
a
a
a

1

o
a
o

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

1. 00

60

50

20

10

14

30

6

10

5

o
10

o
215

TABELA 3.11

Tecnologia flexivel com alto risco - Proje~o B
Fa~or Crl~ico

(AxBxC)

To~al
(A)

peso
(B)

valor
(C)

risco
•.Financeiro Quantitativo

a. VPL expandido
b. margem operacional
c. n1vel de investimento
d. n1vel de economia

•.Não-linanceiro Quantitativo
a. thro1..l.~hpv.t

b. rendimento do processo
c. programação atendida
d. ~ead t im.e

~ Qualilativos
a. processo
b. P&D
c. obso.tecno16gica
d. obso. do produto
TOTAL

ao
a5

5

5

7

15

3

5

5

2

5

3

100

5.

5

a
4

4

4

4

3

3

o
4

o

0.80

0.70
0.70
0.70

0.90
0.90
1. 00

1. 00

1. 00

1.00

80

88

7

14

25
54
12

15

15

o
20

o
250
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Pela análise das t.abelas 3.10 e 3.11 podemos not.ar que o

projet.o B com tecnologia flexível é o que mais se adequa à empresa.

embora t.enha um n1vel de risco maior.

Uma vez t.omada a deci são e fei t.o o investi merit.o , est.e

deverá ser ava Lí ado continuament.e. em uma base cust.o/beneficio.

para assegurar que a escolha foi acert.ada. Para isto. os element.os

crit.icos de cust.os e desempenho devem ser acompanhados. durant.e a

implement.ação do projet.o e. post.eriorment.e. durant.e sua vida útil.

Nest.e capit.ulo abordamos um sistema de gerenciamento de

cust.os adequado às t.ransformaç~es recent.es do ambient.e concorren-

c í a.l, no qual as empresas at.uam. Nest.e ambient.e. a empresa para

at.ingir a excelência empresarial. deve adot.ar um sist.ema de geren-

ciament.o de custos. como definido neste capitulo. abrangendo um

modelo contábil. medidas de para acompanhar o desempenho da empre-

sa e o gerenciamento dos projetos de investiment.o da empresa. Este

sist.ema visa a resgatar a relevância da cont.abilidade gerencial.

fornecendo informaç~es contábeis para t.omada de decisão em t.empo

real e refletindo as recentes exigências do novo ambiente de

fabricação.
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4. ALGUNS ASPECTOS DO GERENCI AMENTO DE CUSTOS NO JAP~O

Nest..a part..e do t..rabalho abordaremos alguns asoect..os do

gerenciament..o de cust..os no Japão. Adot..amos a abordagem japonesa

devido ao suce$so mundial das empresas japonesas. que são

consideradas como um exemplo de excelência empresarial.

Analisaremos as caract..erist..icasgerais. as t..êndencias.

prát..icase t..écnicasrecent..esde gerenciament..o de cust..osno Japão.

4-.1 CARACTERISIT CJ~ GERAI S 00 SI STEMA

o sist..ema de gerenciament..o de cust..o japonês enf'at..izao

planejament..o. cont.r-o.le e t..omadade decisão Nest..eambient..e a in-

f'ormação cont..ábil gerencial é dif'undida por t..odaa organização. en-

volvendo t..odosos f'uncionários. ist..oé. o gerenciament..o de cust..os

não se limit..aao depart..ament..ode cont..abilidade .

O enf'oque básico no Japão é de que a t..omadade decisão é

f'eit..acom base em dados f'orneci dos em t..emporeal. em vez de dados

hist..6ricos. As empresas japonesas t..ambémadot..ammedidas de redução

de cust..os para aument..ar os lucros. Essas medidas incluem.

eliminação de desperdlcio. f'abricação de produt..osde alt..aqualidade

e preço compet..it..ivo.Os mét..odosde redução de cust..osut..ilizados t..êm

uma ligação nat..uralcom o gerenciament..o de cust..ost..ot..al

Para implement..ar o gerenciament..o de cust..os. a empresa

deve:

• planejar um produt..o que sat..isf'açaa demanda dos

consumidores por qualidade e preço

• det..ermi nar um cust..o-alvo , no qual a demanda do

consumidor por qualidade e preço seja alcançada.

com a ut..ilização de engenharia de valor
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• det..erminar que processos de produçZ!o at..ingem o

cust~o-alvo

est.ágios

Est.e sist.emá de cust.os japonês é dividido em t.rês

o planejament.o corporat.ivo. o planejament..o de cust.os e o

aprimorament..o de cust.os.

No est.ágio do planejament.o corporat.ivo. define-se o plano

de lucro de longo prazo, especificando o lucro-alvo de cada produt.o

e o dispêndio de capit.al e recursos humanos necessários.

o est.ágio de planejament.o de cust..os envolve dois

processos

1. O processo de planejar um produt..o especifico que

sat..isfaçaas necessidades do consumidor.

2. O processo de monit.orar e acompanhar o cust.o-alvo

ut.ilizando engenharia de valor.

No est..ágio de aprimorament.o dos cust.os, o cont.role do

cust.o-alvo é feito no chão de fábrica Os gerent.es de fábrica

definem os processos de produção para at.ender o cust..o-alvo. Depois

de iniciada a produção se ocorrer um desvio grande em relação ao

cust.o-alvo, uma equipe será organizada para implement..ar redução de

cust..oat.ravés de análise de valor.

Nest..e ambi ent..e, uma caract..erist..icano organograma das

empresas japonesas é a presença de um depart..ament..ode gerenciament..o

de cust..os,que é dividido em :

• Seção de cont..role de cust..os, que engloba as

at.ividades de planejament..o do lucro. cont..role

orçament..ário e cont..abilidade de cust..os para

prop6sit..os de cont..abilidade financeira .

• Seção de planejament..o de cust..os , que engloba as
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a~ividades de planejamen~o de cus~os. es~ima~ivas

de cust.c e reduc~o de cus~os pela engenharia de

valor.

• Seção de melhora de cus~os. que é responsável pela

redução de cus~os em ~ermos gerais den~ro da fábrica.

No processo de gerenciamen~o ~o~al de cus~os. mui~os de-

par~amen~os são envolvidos --- ~ais como o depar~amen~o de planeja-

men~o corpora~ivo. planejamen~o do produ~o. expor~ação. planejamen-

t.o ~ecnoI6gico. desenho. compras e ~ecnologia de produção e

des~e modo a .í mport.ãric í a rela~iva da con~abilidade convencional

para con~role de cus~os diminui.

o enfoque de cusit.oss , como uma medida econômica de valor

da empresa ~oda. sob a coordenação do depar~amen~o de gerenciamen~o

de cus~os. es~á criando uma abordagem inovadora para redução e con-

~role de cus~os.

4.2 SISTEMA DE CONTROLE E pLANEJAMENTO DE CUSTOS NA FASE DE DESENHO

DE UM NOVO pRODUTO

O desenvolvimen~o de um sis~ema de con~role e planejamen~o

de cus~os no Japão envolve cinco es~ágios

1. planejamen~o do produ~o

2. desenho concei~ual do produ~o

3. desenho básico do produ~o

4. desenho de~alhado do produ~o

5. preparação para fabricação.

A fase de desenho do novo produ~o comprome~e de 80%-90%

dos cus~os no ciclo de vida de um produ~o. por~an~o o con~role de

cus~os nessa fase é e~remamen~e impor~an~e e iremos apresen~á-Ia
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com ma í s det..alhes (2~>

Na f' ase de desenho de um novo pr ocíut.odevc~ :;~;- .J2't.Ql'" mí,-

nados o cust..o--alvo , os a.l vos de desempenho e a programação da

produção.

Cust..os-alvo são definidos na fase de desenho do novo pro-

dut.o, de modo a t..orná-Io rent..ável, assegurando que t..enham aIt.a

qualidade e at..injam os seus alvos de desempenho. o cust..o-alvo

t..ambémé definido para as fases de fabricação e dist..ribuição O

cust..o-alvo t..emas seguint..es caract..erist..icas

• é geralment..e definido como um cust..ocorrent..e

• deve mot..ivara equipe de desenho do novo produt..o

• é expresso em t..ermosde um int..ervalo, permit..indo
um equilibrio ent..redesempenho do produt..o, progra-
mação da produção e cust..odo novo produt..o

• é at..ribuido para áreas funcionais do l"'lOVO produt..o
ou para grupos de component..es do novo produt..o

• é
definido como uma medida est..rat..égicado

posicionament..o da empresa no mercado

• difere do cust..o-padrão.

Os produt..os são concebidos dent..rodo concei t.o de "dese-

nhar para cust..os". Nest..e est..ágio, as est..imat..ivas de cust..o dos

.prot..6t..ipossão avaliadas e verificam se est..ãoat..endendo o cust..o-

alvo, se não est..iverem, suas especificaçãoes de fabricação e dese-

nho geral são modificados at..éque o cust..o-alvo seja at..ingido.

Est..eprocediment..o de busca do cust..o-alvo é seguido nos

est..ágiosde desenho conceit..ual. desenho básico e desenho det..alhado.

(2CS>"ONDEN, Y • 8c

cla.aa approach

1P8P. 546p.

SAKURA:I ••••
1.0 profi.1.

Jo.po.n&ae Management. Account.i.ng
Product.i.vi.t.y

o. ••••orld

Preaa,mano.gemen1.. co.mbri.dge.
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Em sint.ese. os desenhist.as cont.rolam as at.ividades de

desenho do novl") produt.o ut.ilizando os cust.os-alvo. avaliando a

relação cust.o est.imado--cust.o-alvo.

4.3 TENDeNCI AS RECENTES NAS; PRÃTI CAS DE GERENCI AMENTO DE CUSTOS NO

JAPÃO

As recent.e·s t.endências nas prát.icas de gerenciament.o de

cust.os são :

1. Tendência : E:nfase na redução de cust.os, espe-

cialment.e no est.ágio de planejament.o e desenho do

novo produt.o.

A redução de cust.os é um processo cont.inuo. enlat.i-

zado na fase de planejament.o e desenho do produt.o e est.endendo-se

ao longo do ciclo de vida do produt.o. que nest.e ambient.e é ext.re-

mament.e curt.o. Na Iase de desenho do produt.o. delinem-se as

condições de produção. como o número de component.es. os equipamen-

t.os e o mét.odo ut.ilizado. Na Iase de produção. as oport.unidades de

redução de cust.os est.ão present.es em sit.uaçõe~ como o reconheci-

ment.o de cust.os que não Ioram ident.ilicados na Iase de planejament.o

do produt.o e t.ambém quando devido a mudanças no ambient.e ext.erno ou

int.erno criam-se oport.unidades para redução de cust.os.

Para implement.ar a redução de cust.os a part.ir do

est.ágio de planejament.o e desenho. a empresa deve superar os

seguint.es obst.áculos :

1.1) A det.erminação do cust.o-alvo no est.ágio de

planejament.o é leit.o a part.ir do objet.ivo de

lucro da empresa. Para ist.o é necessário

cont.rolar as at.ividades de desenho do produ-
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to, visando à reduç~o de custos. Uma n~neira

para determin:ar o custo-alvo é I'elacionar as

atividades de reduç ão de custo ao planeja-

menta de lucro a longo prazo. Neste método,

em uma primeira fase, a rentabilidade do

produto é estimada com base no lndice de

rentabilidade alvo determinado no plano de

lucro a longo prazo. Em uma segunda fase,

é determinado o preço do produto e seu cus-

to, para se chegar ao lucro-alvo.

Esquematicamente, terlamos

Plano de Lucro a Longo Prazo

tndice de Rentabilidade
1

Preço de Venda - Lucro-Alvo = Custo Aceitável
1

Custo-Alvo

1.2) Avaliar a at.I vidade de desenho do produto

com a intenç~o de atingir o custo-alvo.

1.3) A qualidade do custo estimado. O sucesso de

atividades de engenhar ia de valor depende

de custos estimados corretamente, por que

estes serã:o comparados com os custos-aI vo

estabelecidos para os produtos da empresa.

Na atividade de engenharia de valor, as

especificaç~es do produto sã:oexaminadas sob

vários ângulos, com o objetivo de reduzir a

diferença entre o custo-alvo e o custo
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est.imado.

1.4) Para as empresas que prest.~~~:::,c. '.'':'çossob

cont.rat.o.as at.ividades de redução de cust.os

são dificeis. porque as especificações dos

seus produt.os são cont.roladas pelos

cont.rat.ant.es.

2. Tendência : Adotar um sistema de contabilidade de

custos estimado •

Os cust.os est.imados são medidas esperadas de cust.os

ant.es de se iniciar a fabricação do produt.o. Ist.o é. cust.os

pré-det.erminados. Os cust.os est.imados dependem de int.uição e

experiência ant.erior dos gerent.es. enquant.o os cust.os-padrão são

calculados a part.ir de dados est.at.lst.icos.

Os cust.os est.imados são ut.ilizados no sist.ema de

cont.abilidade financeira das empresas. simplificando est.e sist.ema.

nas empresas fabricant.es de diversos produt.os. o cálculo do cust.o

do produt.o e sendo mais barat.o que o sist.ema de cont.abilidade de

cust.o real.

No sist.ema de cust.o est.imado. a empresa não precisa

calcular o cust.o real de cada produt.o separadament.e. O cust.o do

produt.o acabado é calculacío , muI t.i pli cando-se as quant.idades de

produt.os acabados por um cust.o unit.ário est.in~do. Est.e procediment.o

t.ambém é ut.ilizado para o est.oque em processo.

Qualquer diferença ent.re o cust.o real e o cust.o

est.imado é lançada em uma cont.a de variância e dist.ribuida ent.re

est.oque em processo. produt.os acabados e euss t.o das mercadorias:

vendidas.
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Out.ro dado i mport.ant.e é que o si st.ema de cust.os:

est.i mados t.ambém est.á sendo ut.i1izado na cont.abi1idade gerenci aL

para decisí3es t:..iepreço, melhora do m.ix de produt.os, orçament.o ,

gerenciamento do custo dos principais produtos da empresa e

at.ividades de redução de custos.

3. Tendência Utilizar um sistema de gerenciamento

de custos somente com a função de redução de

custos.

As empresas, na sua maioria, estão adot.ando um sis-

t.ema de gerenciament.o de cust.os do produt.o soment.e para a função de

redução e cont.role de custos.Cvide figura 4.1) .

Em um primeiro moment.o, no est.ágio de planejament.o. o

sist.ema de gerenciament.o de custos do produt.o analisa a diferença

entre o cust.o-al"O e o custo-padrão ou entre o cust.o-alvo e o

cust.o est.imado, para det.erminar o nivel de t.ecnologia exigido para

atingir os cust.os-alvo. Tecnologias avançadas diminuem o nã ve-L do

cust.o est.imado e padrão. Nest.e caso, os cust.os est.imado e padrão

at.ingem o desempel'"lhoesperado dos cust.os.

Em um segundo moment.o, é analisada a diferença ent.re

o cust.o est.imado e o cust.o real, ou ent.re o cust.o-padrão e o cust.o

real. São t.omadas açí3es imediat.as no chão de fábrica, a fim de eli-

minar as causas das diferenças encont.radas. O result.ado dest.e pro-

cesso é que o cust.o real deve at.ingir o cust.o est.imado.

Est.e enfoque de enfat.izar somente a redução de custos

é conseqüência da primeira tendência -- enfatizar redução de custos

nos estágios de planejamento e desenvolvimento -- e da segunda

lendência adoção de um sistema de cont.abilidade de cust.os
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estimados .

Fl:OURA 4. i

SISTE)oIIÁ DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PRODUTO

plano de lucro

preço de venda 1ucro-al vo

1
cust.o aceit.ável cust.o alvo análise de variância

custo es:t.imado
cust.o padrão

{
redução de cust.o por }1 lecnologia avançada

desempenho de cust.os
análise de variância

mant.er cust.o-padrão }
e estimado eliminando
causas de variância

cust.o-alvo

custo re-al desempenho de custos

4.4 OBSERVAÇOES FI NA!S

Neste tópico abordaremos resumidamente algumas di~erenças

entre as práticas cont.ábeis gerenciais no Japão e nos EUA e as

principais medidas de desempenho das empresas japonesas.

As pri.ncipais di~erenças ent.re as práticas cont.ábeis

gerenciais japonesas e americanas são:

~ Enquanto empresas como a General Mot.ors ut.ilizam

preço e custo-alvo para atingir objet.ivos de re-

torno sobre investimentos de longo prazo, as

empresas japonesas utilizam preço-alvo para at.in-

gir e garant.ir participação de mercado e cust.o-

alvo para at.ingir redução de cust.os e altos lucros.

~ As empresas americanas ut.ilizam o ROI, que

ent'atiza uma orient.ação de curt.o prazo. gerando
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comport.ament.osdisfuncionais. como a inibiç~o dos

invest.iment.os de capit.al e de pesquisa e desen-

volviment.o de novos produt.os As empresas japone-

sas. ao contrário. cresceram e se expandiram in-

vest.indo grandes quant.ias de dinheiro em pesquisa

e desenvol viment.o. Não ut.I1izam o ROI como uma

medida de desempenho de curt.o prazo. mas sim ut.i-

lizam o ROS -

giro de capi t.al

re t orno sobre as vendas e o

separadament.e. Dest.e modo. evit.am

as disfunções que a ut.ilização do ROI ocasiona .

•. O sist.ema de cont.abilidade de cust.o-padrão e a

análise de variância são ferrament.as de cont.role de

custos fundament.ais em empresas americanas. As

empresas japonesas. por sua vez. colocam maiar

ênfase no cust.o-alvo e na engenharia de valor du-

rant.e o est.ágio de desenho do produt.o. acompanhan-

do o cust.o real em vez do cust.o-padrão.

•.Muit.as empresas americanas consideram" a cont.abili-

dade de cust.os uma at.ividade mecanicist.a. procu-

rando minimizar o cust.o dessa at.ividade. As empre-

sas japonesas consideram o gerenciament.o de cust.os

em vez de cont.abilidade de cust.os como fat.or-chave

para o sucesso. do mesmo modo que qualidade e

produt.ividade. sendo o gerenciament.o de cust.os

responsabilidade de t.odos os empregados .

•.A preocupação com qualidade começou no final dos

anos 70 nas empresas americanas. Os t.rabalhos por

qualidade começaram no Japão em 1951. quando foi
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ins~i~uido o prêmio Demin8 para qualidade.

~, A Toyota nos anos 50 I nt.r oduz í u o sis~ema Karibarc

sis~ema pti~~ de produção -- • a rundamen~ação da

fabricação Just-In-Time. Somen~e no rim da década

de 70 as idéias cen~rais do JIT -- velocidade.

f'lexibilidade. eliminação de desperdlcio e~c.

f'oramadotadas pelas empresas americanas .

As principais medidas de desempenho das empresas japone-

sas são

• produtividade

• participação de mercado

• envolvimen~o dos empregados

• investimen~o em treinamen~o

• rodlzio dos empregados nos vários departamentos da

empresa

• l.e-ad: times

• eliminação de desperdlcio Ccus~os que não adicio-

nam valor)

• rluxo continuo do processo de rabricação

• satisração do consumidor

• obje~ivos e alvos da organização

• sucesso a longo prazo

• lucro.

Nes~e capl~ulo apresen~amos resumidamen~e as principais

idéias do sis~ema de gerenciamen~o de custos japonês e suas

~endências.
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5. CONCLUSÃO

Neste trabalho f'oi enf'atizado o valor da inf'ormação de

gerenciamento de custos para tomada de decisão. Tivemos a intenção

de resgatar as idéias principais que direcionavam a contabilidade

gerencial 60 anos atrás.

A utilização do sistema de gerenciamento de custos

i mpõe-se devido às def'i ci ências da contabi 1i dade de custos tradi-

cional, tais como

• Inf'ormação

contábil

atrasada seguindo o f'echamento

• Inf'ormação agregada

• Inf'ormação que não ref'lete o consumo de recursos

de cada produto e quais as atividades que geram

custos desnecessários

• Enf'oque contábil-f'inanceiro

• Abordagem desatualizada, que não ref'lete o novo

ambiente de f'abricação e não mostra as

nos padrões de custo corrente

mudanças

• Medidas de ef'iciência de mão-de-obra e de máquina

do sistema de custo-padrão inibem um f'luxo

continuo de produção, gerando desperdicios e en-

corajando estoques excessi vos. Estas medidas de

desempenho conf'litam com objetivos estratégicos de

f'abricação

• A contabilidade de custo corrente não avalia
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adequadament..e

não-financeiras.

fIexi biIidade;

a import..ância de medidas

como qualidade. throv.,ghput e

• Cust..osde qualidade em produt..os ou processos não

são ident..ificados ou report..ados adequadament..e

• O sist..ema t..radicional enfat..iza o cont..role e

cust..eio do processo de fabricação. em vez de

ident..ificar cust..ossignificant..es compromet..idos na

fase de desenho e desenvolviment..o do produt..o

• Prát..icas de cont..abilidade de cust..os corrent..e não

ajudam a just..ificar invest..iment..osem t..ecnologias

avançadas de fabricação e t..ambém falham em

monit..oraros beneficios obt..idoscom est..esinvest..i-

ment..os.

E a compet..ição int..ernacional. cada vez mais acirrada.

exigindo produt..os sofist..icados de cust..o baixo e alt..aqualidade.

prazos de ent..rega menores e a.lt..at..ecnologia est..ãopressionando a

empresa a adot..aruma post..uraat..ivaem relação à adoção de um sist..e-

ma de gerenciament..o de cust..os. Pois as empresas est..ãoenfrent..ando

quest..ões econômicas-chave de como just..ificar invest..iment..ode capi-

t..al.melhorar a informação de cust..odo produt..oe revisar medidas de

desempenho que at..ualment..eenfat..izam desempenho de curt..oprazo.

A administ..l~açãoda empresa est..át..omando decisões comple-

xas. em que as informações fornecidas pelos seus sist..emas geren-

ciais int..ernos são freqüent..ement..einadequadas e errÔneas.
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CSO)KAPLAN,R. S.

11)87. 2c;SPp.

.10HNSON,T. H. Releva.nce Lost.. Bost.on, HBS Press,

Vários aut.-ores, el"lt.-reeles J<.apl.an e .Johnson.(~O)t.-êm

alert.-adopara a necessidade do desenvolviment.-o de um sist.-emageren-

cial de cust.-os que at.-endaà demanda do novo ambient.-e de fabricação

e que auxilie a empresa em sua busca por compet.-it.-ividade,sendo um

inst.-rument.-oefet.-ivopara decisões operacionais e est.-rat.-égicas.

Neste sent.-idoapresent.-amos um sist.-emade gerenciament.-o de
(Si)cust.-osbaseado na abordagem do CMS - Cost Hana8ement System. . A

met.-adest.-esist.-ema é fornecer informações para ajudar a empresa na

ut.-ilização dos recursos de forma rent.-ável, para fabricar produt.-os

que são compet.-it.-ivosem t.-ermosde cust.-o,qualidade, funcionalidade

e opor t.-unidade.

Est.-eé um sist.-emade cont.-rolee planejament.-o que t.-rabalha

em um ambient.-e caract.-erizado por mudanças t.-ecnol6gicas. Os seus

obj et.-ivos são :

• Ident.-ificar os cust.-os dos recursos consumidos no

desempenho de at.-ividades significat.-ivas da empre-

sa, at.-ravésdo modelo cont.-ábil.

• Det.-erminar a eficiência e eficácia do desempenho

de at.-ividades, at.-ravésde medidas de desempenho.

• Ident.-ificar e avaliar novas at.-ividades, que possam

melhorar o desempenho fut.-uro da empresa, at.-ravés

do gerenciament.-o de invest.-iment.-o.

BERLl:NER,C. BRl:WSON, .1. A.

The CAW-l:

Cosat. Wa.na.gement.

concept.ua.l desai.gn.

for Toda.y-sa

Bo&t.on, HBSAdva.ncc.d Ma.nufa.ct.uri.ng

Presa. 11)88. 2~3p.
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o sist.e,made gerenciament.o de cust.os int.egra a informação

cont.ábil dent.ro da est.rat.égia da empresa. sendo mais abrangent.e e

relevant.e do que a cont.abilidade de cust.os t.radicional. pois a in-

formação de cust.os é ut.ilizada para tomada de decisão e não para

avaliar est..oque.

Out..ropont..o é que a cont.abilidade de cust..ost.radicional

s"6 considera os cust.os de fabricação. enquant..oum sist..emade geren-

ciament..o de cust..osconsidera t..odosos cust..osque ocorrem no ciclo

de vida do produt..o pesquisa e desenvolviment..o. desenho.

fabricação. market..ing, dist..ribuição e suport..elogist.ico.

o sist.ema de gerenciament..o de

preocupações ;

cust..os t.em as segui nt.es

* Ajudar a gerência no aprimorament.o da at.ribuição

de cust..os. pela ut.ilização da abordagem ABC

Activity Based COStin8.

* Ajudar a empresa na ot..imização do desempenho do

produt..ono seu ciclo de vida. t..ornando t.ransparen-

t..esos :fat.ores que influenciam seu desempenho e

capit.alizando muit.os cust..os que t.radicionalment.e

são considerados como despesas.

* Reconhecer o i mpact.o do desenho do produt.o sobre

os cust.os.

* Avaliar t.ecnologias avançadas de :fabricação como

se :fossem um cart.eira de projet.os int..egrados.

* Acompanhar o desempenho dos l'lOVOS projet..os. para

garant..ir que os beneficios sejam alcançados.

* Considerar medidas de desempenho. como qualidade.
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throu8hput e flexibilidade .

• Enfat.izar cust.os que não acíí.c í.oriem '..::.':~~para

facilit.ar sua eliminação.

Est.e t.r'abalho foi mot.ivado pela recent.e abert.ura do

mercado brasileiro, que result.ará em maior compet.it.ividada ent.re as

empresas.

Segundo Hopp e Leite
(32)os ajust.es econômicos pelos

quais passarão as empresas brasileiras resgat.arão a import.ância do

t.ema "cust.os" e a atenção dos a.dm.inistradores será deslocada do

mercado financeiro para a fábrica, onde, afinal., nascem. tanto os

l.ucros como os prejuí.zos. Nest.e ambient.e concorrêncial, o mercado

t.erá que oferecer simult.aneament.e produt.os mais barat.os e de melhor

qualidade, t.endo como conseqüência o ressurgiment.o da cont.abilidade

gerencial para ocupar um lugar de dest.aque no suport.e à at.ividade

de cont.role. Dessa forma, os fat.ores básicos para o sucesso, segun-

do os aut.ores, são

~ cont.rolar e reduzir cust.os;

~ formar corret.ament.e os preços de venda;

~ arquit.et.ar com precisão a est.rut.ura operacional

da empresa

(32) HOPP . .1. C. 8< LEITE,H. P.

Pa.ulo, 30(4):cSS,-70, out/dez s's>s)O.
onde na.acem 08 preju(zoa. RAE,
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FIGURA 51 A BUSCA DA EXCELENCIA
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Out.ro aspect.o I'elevant.e a ser considerado no Brasil é a

quest.ão da qualidade . Dados :fornecidos pelo BNDES - Banco Nacio-

nal para o Desl:mvolviment.o Econômico e Social revelam a

exist.ência de desperd1cios na ordem de 11,3% no Brasil atualmente

pela :falt.a de qualidade dos (33)produt.os . Dessa :forma, t.orna-se

importante a ut.ilização do en:foque de eliminação de desperdício e

melhora cont.inua dos produtos pela maioria das empresas brasilei-

raso Empresas como Yashica, SKF e Sony são exemplos da ut.ilização

das novas tecnologias de :fabricação, como JIT, manut.enção produtiva

t.ot.al e TOC, que en:fat.izam a diminuição do ciclo produtivo e

redução de cust.os at.ravés de melhor qualidade.

Nest.e cont.ext.o, est.e t.rabalho vem ao encont.ro dos novos

desa:fios para as empresas brasileiras, possibilit.ando a estas ser-

virem-se do en:foque de gerenciament.o de custos para atuar competi-

t.ivament.e . Além disso, est.e sist.ema capacit.a a empresa à obt.enção

de transparência em suas in:formações e, como conseqüência, a t.omada

de decisão mais rápida.

Most.ramos que, para at.ingir a excelência empresarial nos

seus quat.ro critérios - pessoas, qualidade, prazo de ent.rega e

cust.os - , é neclessária a adoção de t.écnicas de :fabricação e con-

t.abilidade inovadoras, ist.o é, um sist.ema de gerenciament.o de

cust.os - CHS. (vide :figura 6.1).

Um excelente sist.ema cont.ábil-gerencial sozinho não ga-

I'ant.eo sucesso da empresa, porque est.e depende de produtos ou ser-

viços que sat.is:façam as l"'lecessidadesdo consumidor, a e:ficiência do

sist.ema de produção e dist.ribuição, além do es:forço de m.a.rk.eti.n8·

(33) Sra.s\.l deaperdi.ça. do PIS em pela. fa.lt.Cl de qua.li.dClde.

ESP. 23/6/~. p.26
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Mas um sist..ema cOl..,t..á.bil-gerencial ine:fica:z pode minar os

melhores es:forços no desenvolviment..o de produt..os. melhora de

• (34)
processo e poli tica de mai-ne t. Ln~ .

Como já menci onado , não t.emos a pret..ensão de esgot..ar o

assunt..o abordado. Dessa f'orma. sugerimos alguns pont..os a serem

pesquisados :

~ Estudo deta~hado da viabi~idade da adoção do sis-

tema ABCno ambiente bras i ~eiro.

~ lmp~ementação de um sistema de ~erenciamento de

custos pi ~oto em ambientes de fabricação que se

caracterizam. pe~o misto de processo automatizado e

manua~.

~ Rea~izar um. estudo comparativo do desenvo~vimento

histórico das práticas de fabricação e contabi~i-

dade ,gerencia ~• para podermos iden t i f i car ou tros

aspectos responsáveis pe i a perda de re~evância .

~ Estudar o pape~ do controller neste novo ambiente

de fabricação.

~ Pesquisar o desenvo~vimento de um. sistema de

,gerenciamento de custos para empresas de serviço.

~ Ap~icar aná~ise de custos para as áreas de

marketin,g. vendas e distribuiçã.o. ava~iando a efi-

cácia destes custos e de como considerá-~os na

aná~ise de rentabi 1. i.dade do produto.

(90)KA.PLA.N,R. s. .110HNSON,T. H. Releva.r.ce Loat.. Boat.or., HBS Preas.,

1P87. 269p.
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