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FORTE, Denis. O ABC como Ferramenta de Melhoria contínua de
Gestão. São Paulo: EAESP/ FGV, 1999. 118 ps. (Dissertação de Mestrado
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESPIFGV, Área de
Concentração: Contabilidade, Finanças e Controladoria).

Resumo: Este estudo procura estabelecer a adequação da metodologia de
Custeio por Atividade como ferramenta de melhoria contínua, num
contexto de mudanças sociais, tecnológicas e administrativas ocorridas
nas últimas décadas. Aborda questões como Organizações, Qualidade e
Estratégia para justificar sua utilização.
O estudo fornece informações sobre o Custeio baseado em atividades,
utilizando bibliografia anglo-francesa atualizada, procurando definir seus
conceitos, e exemplificando sua utilização relacionando-o com o conceito
de gestão estratégica de empresa.

Palavras-chaves: Custos - Custeio Baseado em Atividades - ABC -
Contabilidade Gerêncial - Gestão Estratégica - ABC e Qualidade -
Melhoria Contínua
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ABSTRACT

This work presents Activity Based Costing as a flexible tool, suitable for
our technology era. Concepts as dinamic environment, organisational
structure, learning organisation, quality, life-cycle costing and strategy are
integrated in this work to support the idea of a system that works as a
cata1yst for management continuous improvement . A real-life example
ilustrates the use of this powerfull tool from the definition of processes,
activities, cost drivers, to the linking to the company strategy and the
feedback for a continuous improvement basis.
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Glossário

Activity-based costing Custeio baseado em atividades Metodologia que
mede o custo e performance de atividades, recursos, e objetos de custo.
Recursos são designados à atividades, que por sua vez são assinaladas a
objetos de custo conforme seu uso. O custeio por atividade reconhece a
relação causal dos direcionadores de custo às atividades.

Alocar 1. Dar uma porção ou distribuir. 2. Processo no qual relaciona-se o
custo a uma atividade ou objeto de custo quando uma medida direta não
existe.

Análise de atividade Identificação e descrição de atividades na
organização. Esta análise implica em determinar que atividades são
realizadas no departamento, por quantas pessoas, por quanto tempo, com
que recursos, qual dado operacional melhor reflete a performance da
atividade e que valor a atividade possui para a organização. A análise se
dá através de entrevistas, questionários, observações, e revisão de dados
fisicos.

Análise do direcionado r de atividade A identificação e avaliação dos
direcionadores de atividade usados para rastrear o custo das atividades dos
objetos de custo. A análise de direcionador de custo pode envolver
também a seleção dos direcionadores de atividade com o potencial para
uma redução de custo. (Ver Análise de Pareto). .

Análise de direcionado r de custo O exame, quantificação e explicação
dos efeitos dos direcionadores de custo. A gerência usualmente utiliza os
resultados da análise dos direcionadores de custo no programa de

• melhoria contínua para auxiliar na redução dos tempos, melhorar a
qualidade e reduzir os custos.

Análise de Pareto A identificação e interpretação de fatores significativos
usando a regra de Pareto onde 20 % de um conjunto de variáveis
independentes é responsável por 80 %.de seu resultado. Esta análise pode
ser utilizada para identificar direcionadores de custo ou de atividade que
são responsáveis pela maior parte dos custos incorridos através do
ordenamento dos custos em ordem de valor.
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Análise de valor Uma ferramenta de redução de custo ou de melhoria de
processo que utiliza informações coletadas sobre processos de negócios e
examina vários atributos dos processos (diversidade, capacidade,
complexidade) para identificar atividades candidatas a esforços de
melhoria.

Atividade 1. Trabalho realizado no âmbito da empresa. 2. A agregação de
ações realizadas na empresa úteis para os propósitos de um ABC.

Atividade primária (Lorino) Uma atividade é dita primaria para um tipo
de objeto de gestão (produto, processo, projeto ..) se sua saída é
diretamente absorvida por este tipo de objeto e se sua carga de trabalho é
rastreável. Não são necessariamente atividades diretas ligadas fisicamente
ao objeto, mas que sejam rastreáveis e de forte correlação entre uma
medida lógica do consumo da atividade com o objeto. Por exemplo,
objeto: produção, atividade primária: número de pedidos.

Atividade secundária Se ela não for primária, a atividade é secundária,
para um determinado objeto. São atividades de dificil rastreamento,
destinadas à uma ou mais atividades das quais são o suporte. Por exemplo,
a manutenção da célula de usinagem.

Atividade de sustentação Atividade que beneficia a organização em
algum nível. Preparação de relatórios financeiros, gerenciamento de
fábrica ou suporte de programas comunitários são exemplos.

Atividade geradora de valor agregado Atividade julgada contributiva
ao valor 'do cliente ou à satisfação de uma necessidade organizacional. O
atributo "valor agregado" reflete uma crença que a atividade não pode ser
eliminada sem reduzir a quantidade, resposta, ou qualidade da saída
requerida pelo cliente ou pela organização.

Atividade sem valor agregado Atividade considerada sem contribuição
ao valor do cliente ou às necessidades organizacionais. A designação de
não agregar valor reflete a crença que a atividade pode ser redesenhada,
reduzida, ou eliminada sem que se reduza a quantidade, resposta ou
qualidade da saída requerida pelo cliente ou pela organização.

Atributos Características das atividades, com seus direcionadores de
custo e medidas de performance.

_J
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Atributos da atividade Características das atividades individuais.
Incluem-se os direcionadores, o ciclo de tempo, a capacidade e medidas
de performance.

Avaliação de tecnologia Uma abordagem não convencional para precisar
o valor das aquisições tecnológicas que podem incorporar elementos tais
como: preço de aquisição, ajustes a preço de mercado e prêmio de risco da
aquisição.

Benchmarking Análise externa objetiva, para comparação. Foco externo
nas atividades, funções ou operações internas, de modo a alcançar a
melhoria contínua.

Cadeia de valor l.(porter) A cadeia de valor decompõe a firma em
atividades pertinentes no plano estratégico, com a finalidade de
compreender o comportamento dos custos e de entender os recursos
existentes e suas fontes de diferenciação. 2.(Lorino) Combinação das
atividades necessárias para o fornecimento de valor aos clientes,
independentemente das fronteiras jurídicas ou técnicas existentes.
3.(Miller) Conjunto de atividades requeridas para desenho, produção,
mercado, distribuição, e serviço do produto ou do serviço.

Capacidade da atividade A capacidade esperada ou realizada de uma
atividade em condições normais de operação, num longo período de
tempo.

Centro de custo A unidade básica de responsabilidade na organização na
qual os custos são acumulados.

Centro de resultado Segmento do negócio que é responsável tanto por
custos como receitas.

Ciclo de vida do produto Período que começa com a especificação
inicial do produto e termina com a retirada do produto do mercado. E
caracterizado por alguns estágios definidos, como pesquisa,
desenvolvimento, introdução, maturação declínio e abandono. Ver
capítulo 10.

Competência (Lorino) É um saber combinatório para agir ou reagir.
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Custeio alvo - (Target costing) É uma metodologia usando a análise do
produto e o desenho do processo que envolve estimar um custo alvo e
desenhar um produto para atingir esta meta.

Custeio da cadeia de valor Um modelo de custo baseado em atividade
que abrange todas as atividades na cadeia de valor. (Ver cadeia de valor).

Custo alvo (Target COSI) 1. (Lorino) O custo alvo de um produto é o custo
máximo compatível com: - seu posicionamento de mercado a um preço
competitivo; - sua contribuição para a lucratividade da empresa ,
conforme o planejamento estratégico dos lucros. 2. (Miller) Custo
calculado pela subtração de uma taxa requerida de retomo de um preço
estimado (ou de mercado) para que se atinja determinada produção,
engenharia ou custo de marketing. O custo alvo pode não ser o custo
inicial de produção, mas o custo esperado no estágio maduro de produção.

Custos de tecnologia Categoria de custos associada com o
desenvolvimento, aquisição, implementação e manutenção de ativos
tecnológicos. Pode incluir custos como depreciação de equipamentos de
pesquisa, amortizações, desenvolvimento de softwares ...

Custos afundados (sunk costs) Custos que foram investidos em ativos
nos quais há pouco ou nenhuma alternativa, ou valor residual nulo.
Usando custos "afundados" como base de avaliação das alternativas pode
levar a decisões incorretas. Por exemplo, o custo de investimento em
peças de segunda, ou o custo de uma máquina obsoleta.

Custo de oportunidade Valor econômico de um beneficio que foi
sacrificado quando um curso alternativo de ação está em andamento.

Custo de suporte Custos das atividades não associadas diretamente com
a produção. Compras ou processo de engenharia, por exemplo.

Custo de qualidade Todos os recursos empregados para custos de
prevenção, falhas internas ou externas das atividades e dos objetos de
custo.
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Custo direto Custo rastreado diretamente a uma atividade ou objeto de
custo. Por exemplo, o material diretamente consumido num trabalho
especifico.

Custo evitável Custo associado a uma atividade que não seria incorrido,
se a atividade não fosse requerida. O custo de telefone associado ao
suporte de venda poderia ser evitado se a atividade não fosse realizada.

Custo fixo Elemento de custo de uma atividade que não varia com
alterações de volume dos direcionadores de custo ou de atividade.

Custo incrementai 1. Custo associado com o incremento da saída de uma
atividade ou projeto em algum nível base. 2. O custo adicional associado
com a seleção de uma alternativa econômica sobre outra. Por exemplo,
trabalhar em horas extras ou subcontratar o trabalho. 3. Custo associado
com o incremento da quantidade de um direcionador de custo.

Custo indireto Custo alocado - em oposição a rastreado - a uma
atividade ou objeto de custo. Custo de horas de supervisão, por exemplo.

Custo unitário Custo associado com uma única unidade de produção,
incluindo custos indiretos, custos rastreaveis, e custos alocados.

Custo variável Elemento de custo de uma atividade que varia com a
mudança de volume dos direcionadores de custo e de atividades. O custo
de manuseio de equipamento, por exemplo varia de acordo com o número
de entregas e recebimentos de e para esta atividade.

Designação de custo Rastreamento ou alocação de recursos às atividades
ou custos dos objetos.

Designação do custo da atividade Processo no qual o custo das
atividades é ligado aos objetos de custo usando os direcionadores de
atividade.

Diagnóstico (Lorino) Efetuar um diagnóstico sobre uma performance
dada é buscar as causas principais da performance e dos mecanismos de
ação passíveis de serem alterados para modificá-la.
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Direcionador de atividade Medida da freqüência e intensidade das
demandas colocadas nas atividades pelos objetos de custo. Serve para
designar o custo ao seu objeto. Representa uma linha no relatório de
atividades, para um produto ou cliente. Um exemplo é o número de
números de peças, que é usado para medir o consumo do material
relacionado à atividade por produto, tipo de material ou componente. O
número de pedidos de consumidores mede o consumo de pedidos de
entrada de atividades por consumidor. Algumas vezes um direcionador é
usado como indicador de saída da atividade, como o número de ordens de
compras preparados por atividade de compras.

Direcionador de custo Qualquer fato que causa mudanças no custo da
atividade. Por exemplo, a qualidade das peças recebidas por uma atividade
(e.g. percentual com defeito) é um fator determinante no trabalho
requerido pela atividade, pois a qualidade das peças recebidas afeta os
recursos requeridos para a realização da atividade. Uma atividade pode ter
múltiplos direcionadores associados a ela.

Direcionador de recurso Processo pelo qual um custo é ligado as
atividades.

Elemento de custo Quantidade paga por um recurso consumido por uma
atividade e incluído num pool de custo de atividade. Por exemplo, custo
de energia, engenharia, e depreciação podem ser elementos de custo na
atividade pool de custo para a atividade máquina.

Gerenciamento ABC Disciplina que foca o gerenciamento das atividades
como o caminho para melhorar o valor recebido pelo cliente, e o lucro
advindo deste valor. Esta disciplina inclui análise do direcionador de
custo, analise de atividades e medidas de performance. O gerenciamento
baseado em atividade iActtvity Based Management ou ABM, em inglês)
conta com o ABC como sua maior fonte de informação.

Indicador (Lorino) É um instrumento de gestão complexo que
compreende uma série de informações:
- sua própria definição (descritiva por um texto),
- seu motivo de existência: o objetivo estratégico ao qual está ligado, o

alvo numérico e data e eventualmente referencias comparativas
(benchmark),

- a designação de um ator encarregado de sua produção,
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- a designação de um ator responsável pela sua indicação,
- a periodicidade de sua produção e sua manutenção,
- sua definição e extensão, fórmula, convenção,
- as fontes de informação necessárias à sua produção,
- os modos de segmentação para detalhamento dos indicadores, (por

exemplo, geográfico, territorial, tipo de mercado ...),
- os modos de acompanhamento,
- os modos de apresentação,
- uma lista de difusão.
(Miller) Ver medida de perf~rmance.

Industria flexível O objetivo de uma industria flexível é a de prover uma
larga quantidade de serviços entre várias linhas de produto em um prazo
adequado. Um exemplo é uma unidade fabril onde várias células
integradas de manufatura podem perfazer várias funções para linhas de
produto não relacionadas em períodos de troca (lead-times) relativamente
curtos.

Kaizen (Robert Stasey) Aperfeiçoamento continuo envolvendo a todos,
de gerentes a trabalhadores. A filosofia do Kaizen pressupõe que o nosso
modo de vida - profissional, social ou doméstico - merece ser
constantemente aperfeiçoado.

Medidas de performance Indicadores de um trabalho realizado ou de
resultados atingidos em uma atividade, processo ou unidade
organizacional. Um exemplo é o número de defeitos de peças por milhão.
Um exemplo de medida de performance de unidades organizacionais é o
retorno sobre vendas.

Nível de atividade Descrição de como uma atividade é usada pelo seu
objeto de custo ou por outra atividade. Alguns níveis de atividade
descrevem o objeto de custo que usa a atividade, bem como sua natureza.
Estes níveis incluem atividades que são rastreaveis ao produto (i.e. custo
ao nível da unidade, ao nível do lote e ao nível do produto), ao
consumidor, ao mercado, a um canal de distribuição e a um projeto, como
de pesquisa e desenvolvimento.

Objeto de custo Qualquer cliente, produto, serviço, contrato, projeto, ou
outra unidade de trabalho para a qual uma medida separada de custo é
desejada.



X11

Orçamento 1. Volume projetado de custo ou receita para uma atividade
ou unidade organizacional cobrindo um período especifico de tempo. 2.
Qualquer plano de coordenação e controle de recursos e despesas.

Pool de atividades de custo Agrupamento de todos os elementos de custo
associados com a atividade.

-,

Processos Serie de atividades ligadas para perfazer um objetivo
especifico. Por exemplo, uma montagem de TV ou o pagamento de uma
conta, necessitam de uma série de atividade ligadas.

Programa de melhoria contínua Programa que elimina desperdício,
reduz tempo de resposta, simplifica o desenho tanto do produto como do
processo, e melhora a qualidade.

Projeto Uma empreitada planejada, usualmente relacionada com uma
atividade especifica, como pesquisa e desenvolvimento de um novo
produto ou redesenho de uma planta.

Projeto de custeio Sistema de custeio que coleta informações em
atividades e custos associadas a uma atividade especifica, programa ou
projeto.

Rastreamento A habilidade de ligar o custo através da relação causal
com uma atividade ou um custo objeto em um modo econômico viável.

Recurso Elemento econômico aplicado ou usado na performance da
atividade. Salários e materiais, por exemplo são recursos usados na
realização de atividades.

Sistema ABC Sistema que mantém e processa dados financeiros e
operacionais relativos a recursos, atividades, objetos de custo,
direcionadores de custo e medidas de performance. Designa também os
direcionadores às atividades.

Valor do cliente (Lorino) Valor é o julgamento levado pela sociedade
(mercado e consumidores potenciais inclusive), sobre a utilidade das
prestações oferecidas pela empresa em resposta às necessidades. Este
julgamento se concretiza através dos preços de venda, das quantidades
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vendidas, das participações de mercado dos lucros, da
imagem ...(Miller)A diferença entre a realização do cliente e seu sacrificio.
Realização é o que o consumidor recebe, que inclui características do
produto, qualidade e serviço. Leva em consideração o custo do
consumidor de usar, manter e dispor do produto ou serviço. Sacrificio é o
que o consumidor abre mão , que inclui a quantia paga pelo produto, mais
o tempo e esforço gasto adquirindo o produto e aprendendo a usá-lo.
Maximizar o valor do consumidor significa maximizar esta diferença.
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Prefácio

Minha motivação para a realização deste trabalho segue a minha constante
busca do conhecimento aliada à experiência profissional em atividades
relacionadas, como Consultor e Gerente de Informações em empresas
multinacionais. O desafio intelectual de apreender um grande volume de
informações trazidas de diversas fontes, de culturas diferentes, e procurar
depurá-las de modo ordenado e coerente, só fez com que o tema se
tomasse mais desafiador. Baseei o trabalho numa extensa pesquisa de
textos publicados em revistas técnicas e em livros que tem o custeio por
tema principal ou como abordagem técnica. Tive uma oportunidade única
de pesquisar em três bibliotecas de grande expressão mundial (FGV, HEC
e Cranfield), além de utilizar a poderosa ferramenta que é a Internet para a
pesquisa á distância, cada vez mais presente em nosso cotidiano.
Muito se tem falado sobre o tema, fazendo surgir livros e artigos
diariamente sobre, o assunto, o que só reforça a idéia de que se trata de um
tema dinâmico e moderno. O que procurarei fazer, é expor estas idéias
usando alguns exemplos tirados em uma bibliografia rica em qualidade de
autores, mesclando o conhecimento prático de consultores com o
conhecimento metódico e crítico dos acadêmicos. Por se tratar de uma
dissertação, não pretendo colocar idéias novas ou aplicações que já não
tenham sido previamente discutidas, mas acredito que a pura ordenação
lógica destes diversos autores, de escolas Francesas e Americanas serve
como contribuição acadêmica à que me propus. Na falta de uma aplicação
prática na área, optei por inserir um exemplo real francês, bastante
completo e abrangente da utilização do ABC com sua ligação estratégica.
Acredito que este exemplo tenha enriquecido a dissertação, num passo em
direção à pratica de mercado num contexto moderno de competição.
Para facilitar a absorção do conceito, utilizarei a tradução mais comum à
palavra inglesa driver ou em francês, inducteur, como direcionador.
Mantive a utilização de ABC , iniciais em inglês de Activity Based
Costing, ao invés de Custeio por Atividade, devido á uma melhor fixação
do acrônimo.
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Introdução

"As últimas duas décadas de nosso século vêm registrando um estado de
profunda crise mundial. É uma crise complexa, multidimensional, cujas
facetas afetam todos os aspectos de nossa vida - a saúde e o modo de
vida, a qualidade do meio ambiente e das relações sociais, da economia,
tecnologia e política. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e
espirituais; uma crise de escala e premência sem precedentes em toda
história da humanidade.' A evolução dos padrões econômicos, ao
contrário, ocorre num ritmo muito mais rápido. Os sistemas econômicos
estão em contínua mudança e evolução, dependendo dos igualmente
mutáveis sistemas ecológicos e sociais em que estão implantados. Para
entendê-los, necessitamos uma estrutura conceptual que seja também
capaz de mudar e se adaptar continuamente às novas situações. A maioria
dos economistas contemporâneos lamentavelmente despreza tal estrutura,
pois ainda estão fascinados pelo absoluto rigor do paradigma cartesiano e
pela elegância dos modelos mecanicistas newtonianos; assim, estão cada
vez mais distanciados das realidades econômicas atuais"2.

Importantes mudanças ocorrem quotidianamente em nossa volta, e não
podem ser tratadas como "dia-a-dia". Viagens intergalácticas, Internet,
clonagem de bichos, transplantes de órgãos, TV a cabo, microondas.
Tudo isto, que há poucos anos se aproximaria de ficção científica é hoje
tema de conversa normal, presente no nosso cotidiano.

Mas qual o impacto do avanço tecnológico nas empresas? Estará a direção
de empresas afinada com esta nova realidade? O ambiente turbulento
atual, aliado à uma tecnologia ao mesmo tempo assustadora pela sua
velocidade e benéfica em seus resultados científicos estariam sendo bem
digeridos pelas empresas? E pelo governo? Sim, afinal o Activity Based
Costing não se prende à um tipo apenas de empresas, mas serve como
ferramenta global. Mas será que o ABC é uma invenção recente, fruto
destes avanços ou uma nova leitura de métodos antigos aplicados às atuais
necessidades das empresas? Os franceses orgulham-se de ter uma
estrutura de Controle de gestão mais ligada à parte analítica de custos, em
contraste à escola britanico-americana que relaciona a gestão à

1 CAPRA, Frritjof. oPonto de Mmação. Cultrix, São Paulo. 1982 p.19

2 CAPRA, Frrit:jof oPonto ... Ps 181-182
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contabilidade e à responsabilidade das unidades de negócio. A partir de
um extrato de alguns textos, procurarei demonstrar que ambas partem para
um objetivo comum, numa ênfase à gestão estratégica.

Organizei minha dissertação em capítulos seqüencialmente dependentes,
de acordo com o que acredito destacar a lógica da preocupação analítica
da direção de uma empresa ou de um governo em relação à gestão de
negócios. Após expor nos primeiros capítulos, sub-temas que servem
como embasamento da lógica da aplicação do ABC num contexto
dinâmico, exponho a técnica do ABC e sua nomenclatura, propondo ao
final, um exemplo agregador dos conceitos estudados.

Assim, o primeiro capítulo é dedicado ao ambiente onde estas idéias se
desenvolveram, procurando relacionar fatores que possam contribuir com
a nova visão de gestão. A Qualidade é, em razão de sua importância
estratégica, estudada e relacionada neste novo ambiente. No segundo
capítulo, procuro estabelecer a conexão entre o desenvolvimento da
contabilidade como ferramenta de informação e eventos históricos, como
a revolução industrial. O terceiro capítulo busca estabelecer as funções do
administrador e as estruturas organizacionais às quais ele está e estará
inserido. O quarto, estuda o objetivo de negócios. Nos capítulos quinto e .
sexto examino o desenvolvimento de metodologias estratégicas. O ciclo
de análise se fecha desta forma, onde ambiente, objetivos, arquitetura
organizacional e de aprendizagem se coadunam com a estratégia de uma
empresa, num sistema de retroalimentação.
A partir daí, analiso a atual ferramenta contábil e suas limitações (capítulo
sete), e estabeleço o conceito de atividades( oito), de direcionadores(nove),
de ciclo' de vida do produto (dez). Estando o Activity Based Costing
conceituado, resta a saber sua aplicabilidade em um exemplo (onze) e
numa metodologia de implantação (doze). Incluo um exemplo integrado
de toda a análise que me propus a fazer, usando uma empresa francesa
(plastisac )(treze). Como todo sistema, precisamos saber quais as suas
limitações (catorze).
Termino o trabalho apresentando minha considerações finais (quinze),
onde incluo algumas sugestões para desenvolvimento de trabalhos
possíveis.



(

3

1. Ambiente

Segundo Jean Paul Sartre'', o ambiente determina o homem
(existencialismo) em oposição à uma visão essencial, que viria de sua
constituição genética e hereditária. Não nos cabe aqui discutir a verdade
absoluta desta afirmação, Mas podemos sem dúvida destacar a
importância do ambiente nas mudanças de pensamentos, e
consequentemente, de paradigmas. É inegável o surgimento de correntes
de pensamento, ligados à determinadas épocas, e nas mais diversas áreas.
Podemos citar, como exemplo, o Renascentismo Italiano nas artes, o
romantismo na poesia e na música, o pragmatismo no terreno das idéias.
A difusão de informações e sensações similares através do ambiente
sócio-geográfico-cultural provoca o surgimento de Escolas ou tendências
com características similares. Idéias e padrões alteram-se portanto a partir
da propagação e influência destes fenômenos.

Na área de administração, Kotler e Armstrong 4 definem microambiente
como "forças próximas à empresa que afetam sua habilidade para servir a
seus clientes" e macroambiente, composto por "forças sociais maiores que
afetam todo o microambiente - demográficas, econômicas, fisicas,
tecnológicas, políticas e culturais".

Diante de um quadro globalizado de mudanças generalizadas, de
atualização constante e frenética, nada mais normal que surjam
ferramentas que acompanhem estes novos tempos e cuja disseminação
seja quase instantânea. Não como panacéias revolucionárias, que
prometem resolver a complexidade de nossos tempos, com um apertar de
tecla. Neste caso, a proliferação de técnicas e ferramentas de gestão tem
sido por demais proficua. Mas como um conjunto de idéias que se
complementam e se integram. Destacam-se neste conjunto de soluções
integradas a Qualidade e a Informação.

o Japão destruído pela segunda guerra mundial fez surgir a Segunda
maior potência econômica do globo. A necessidade de reconstrução
rápida, aliada a um sentimento de vergonha causado pela derrota e pela
guerra, alavancadas pela ajuda econômica dos Estados Unidos e Europa,

3 Os Pensodtms. Abril Cultural.1973 .São Paulo.Tomo 45. p. 10

4 K01LER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Prinápios de Marketing. Pre:ntice Hall do Brasil ,1993.Rio de Janeiro. p 37
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formaram um celeiro propício para o surgimento de idéias e aplicações
novas. Olhando com certo distanciamento, podemos perceber agora que as
diversas .técnicas da escola japonesa tem um corpo, baseada numa cultura
própria. Círculos de controle de Qualidade, Just-in-time, Kanban,
Kaizen, Hoshin Kanri refletem a contrapartida do que o mundo
competitivo demanda: maior qualidade com menores preços e maior
flexibilidade de escolha. 5Segundo Tapscott e Caston são sete os pontos
chaves do novo ambiente de negócios:
1) a produtividade de conhecimento e de serviços;
2) qualidade;
3) reação;
4) globalização;
5) terceirização;
6) parceria e
7) responsabilidade social e ambiental.

A conceitualização da gerência de qualidade, é fruto de nosso século.
Num movimento iniciado com a finalidade de reduzir custos devido às
constantes quebras e defeitos surgidos no processo, a Qualidade tomou
dimensões filosóficas.

Philip B Crosby", por exemplo, é associado ao defeito zero, ou qualidade
total. Ele defende um padrão de gerenciamento de desempenho, uma
filosofia de trabalho que trabalha o envolvimento de empregados e
gerência em tomo de um objetivo comum: a qualidade. O paradigma de
que todo trabalho industrial gera peças boas e defeituosas foi colocado em
xeque. Em sua concepção, o "defeito -zero" passa como uma filosofia
atingível, um objetivo possível de ser alcançado.

Já W.Edwards Deming trabalhou o -lado da produtividade, reduzindo a
taxa de variabilidade da produção, e sua conseqüente previsibilidade dos
limites de variações. Trabalha com a idéia de parceria
(fornecedor/cliente) e de inspeção contínua. A redução do desvio padrão
(medida estatística de variabilidade) na produção das peças e na sua linha
de montagem, melhora o todo, reduzindo o retrabalho e as perdas,
aumentando consequentemente a produtividade.

5 TAPSCOTI, Don, CASTON, Art. Paradigm ShiJt. Me Graw HiIL 1993.

6 BROCKA, Bruee BROCKA, M.Suzannc_ &rmciammto doQualidade. Makron Books, 1992. São Paulo.ps. 72-112
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Armand Vallin Feigenbaum foi o introdutor do Controle de Qualidade
Total nos Estados Unidos. Ele aborda a qualidade como uma estratégia
que requer a percepção de todos na empresa, e trava um compromisso
para com a excelência. Esta abordagem segue a linha de
comprometimento de todos com o produto :final, independentemente de
seu nível hierárquico. Poderíamos citar outros grandes mestres ligados à
qualidade como Juran, Peters, Taguchi.

o que todos estes autores tem em comum não é apenas sua preocupação
com o aspecto qualidade. Mas sim o contexto na qual se insere esta
mentalidade de qualidade. Não se trata de um setor específico (controle de
Qualidade, Inspeção ou auditoria de qualidade) mas sim um modo de se
enxergar holisticamente um conceito numa organização. A direção da
empresa passa valores aos seus funcionários, que por sua vez os
transpõem na fabricação de bens e serviços e reproduzem-nos na cultura
organizacional instalada.

o ambiente tecnológico, por sua vez, tem sofrido diversas mudanças com
o tempo, aceleradamente nas últimas décadas.
A fronteira espacial atual já se expandiu muito além de nossa galáxia.
Marte já foi explorado por um mini-robô controlado à distancia. A
tecnologia aplicada às mais diversas áreas, como biotecnologia tem
resultado em avanços tais como microcirurgias à laser, a som, novos
equipamentos de ultra-sonografia, e novos combates à doenças e males
que surgem.

Utilizando o conceito de Furlan, onde a tecnologia de informação é "toda
forma de gerar, armazenar, veicular, processar e reproduzir a
informação't, verificamos a amplitude desta área. Nela vivemos um
dilema entre os aspectos positivos e negativos dos acontecimentos. Do
ponto de vista de beneficios gerados por esta tecnologia podemos citar:
1) opções de tecnologia (hardware, software, meios de armazenamento,
robótica, inteligência artificial, multimídia ...).
2) custos decrescentes (principalmente de hardware em relação à software,
conforme a figura 1).
3) maior preparo por parte de usuários.
4) maior produtividade gerada por esta inter-relação.

7 FURLAN,josé Davi &mgenharia da Informação. Makron Books do Brasil,1994.5ão Paulo. p.5
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Preço de hardware versus desenvolvimento de software: fator de melhoria.

Figura 1. Preço de Hardware versus Software

Dentre os principais tópicos de desafio estão:
1) as mudanças rápidas e contínuas tanto das estruturas econômico-
produtivas como das tecnologias usadas.
2) as limitações por parte do pessoal de sistemas e dos executivos em
relação a um ambiente conturbado e mutante
3) um ambiente de complexidade crescente (figura 2).

Complexidade Crescente
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Figura 2. Complexidade Crescente

Partimos assim do paradigma industrial, de produção em massa para o
tecnológico, onde a nova verdade é a de qualidade, com velocidade. E
com a clara visão que o cliente é a meta final de todo este processo.
No decorrer deste trabalho, examinaremos se as ferramentas contábeis-
financeiras seguiram este salto tecnológico ou se ficaram defasadas no
tempo.
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Afinal, desde o mercantilismo o sistema filosófico contábil não tem
mudado. Partidas dobradas ainda são a base do raciocínio. A incorporação
da contabilidade de custos deriva da revolução industrial, onde os
processos produtivos teriam de ser seguidos e custeados. As necessidades
fiscais, legais e de controle forçaram o surgimento de relatórios
frnanceiros com periodicidade pré determinada, e com regras cada vez
mais apuradas. Balanço, Balancetes, Demonstrações de Origens e
Aplicações. Necessidades de capital e o encorpamento das Bolsas de
Valores como instrumento de capitalização e de fusões e aquisições
levaram à aprovação mais recentemente, das Demonstrações de Fluxo de
Caixa. A metodologia de avaliação de ativos e a matemática financeira
também evoluíram por trás destes conceitos. Dos juros simples do
passado, aos atuais métodos de valor presente, valor econômico
agregado, e taxa interna de retorno muito se fez. A evolução dos
computadores e das telecomunicações também se fez sentir na área.
Bancos com sistemas poderosos, e logisticamente dispersos
territorialmente, operando via satélite com segurança. Lojas de
departamento com controle e atualização de estoque on-line. O que
podemos dizer da gestão de empresas? Os atuais instrumentos serão
adequados e suficientes para permitir uma correta proxy dos fenômenos
econômicos ?

O dinamismo econômico e a velocidade de intercâmbio tornam obsoletas
ou desatualizadas ferramentas consolidadas há muito tempo.
É o caso da Contabilidade tradicional, quando usada para fins de gestão.
Pretendo, na continuação do trabalho, explorar o potencial do sistema de
custeio baseado por atividades, mais conhecido por ABC (Activity Based
Costing). A partir de uma análise de objetivos das empresas, das
estruturas organizacionais e de suas estratégias para atingi-los, poderemos
examinar se se trata de uma ferramenta adequada às necessidades atuais
de gestão de empresas, e em consonância com esta era de informação.
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2. Um pouco de histôria"

A contabilidade objetiva fornecer a seus usuanos um sistema de
informações que possibilitem a análise econômica, financeira e de
produtividade da entidade cujos atos e fatos ela registra", Mas nem sempre
as coisas foram assim.

A civilização organizada como a conhecemos existe há 7000 anos. Os
registros de negócio mais antigos que dispomos são dos Caldeanos-
Babilônios, Assírios e Sumérios, datando de 3500 antes de Cristo. Os
escribas postados nos portões das cidades gravavam as informações
requeridas em madeira, e depois ou deixadas ao solou encriptadas em
fogo. O controlador sabia então os dados da produção e quem lhe devia
algo. Os gregos e romanos por sua vez anotavam dados quantitativos em
papiros. Para fins fiscais era usual o cabeça familiar manter um registro de
seus pagamentos e recebimentos. Já se falava em entrada dual, onde a
mesma transação gerava mais de uma conta. A base era de entrada
simples, não havendo ainda contas nominais como despesas e
recebimentos, ou contas reais, como inventário e ativo fixo. Conceitos de
capital e ganhos eram desconhecidos. O primeiro livro que menciona a
entrada partida foi escrito em 1458, e os primeiros registros de 1340. Em
1075 os turcos invadem Jerusalém. Por duzentos anos, milhares de
cruzadas passaram pela Itália em direção à terra santa. Centros comerciais
como Veneza e Gênova se beneficiaram do comércio com estes passantes.
O conhecimento destes produtos levou o comércio pelo Mediterrâneo. O
comércio se tomara mais complexo. Os custos elevados levaram a
necessidade de se associarem, e se financiarem. Os sócios queriam por
vezes sair destes empreendimentos. Agentes registravam portanto
estoques, vendas e lucros das transações. Também se juntaram operações
de bancos e seguros, onde Florença se estabeleceu como centro bancário
europeu. Por volta de 1300, a Itália já se tomara uma grande potência
comercial, e através da interação entre povos, substituiu seu sistema
numérico pelo hindu-arábico. O papel e a moeda já haviam sido
inventados. O sistema de dupla partida se tomava uma necessidade. Suas
vantagens eram imensas: checagem aritmética, dois lados da transação,
risco de fraude reduzido, sistema classificatório, permite cálculo de lucros

8 MANN, Geoff. The Origins ofDouble Entty. InAllstralionAa:l11I1Ikmt .. MeIboume, jul/1994

9 Apostila de Contabilidade FGV /PEC. São Paulo. 1992
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e perdas alem de posição financeira, a entidade pode ser distinta de seus
donos, além do conceito de capital. A primeira exposição do chamado
Método de Veneza foi efetuada por volta do final do século XV, por Luca
Pacioli. Divulgava o inventário, o diário, o razão, companhia, agência,
contas bancárias, entradas, saídas, balanço e contas gerais. Através do
contato comercial se deu a divulgação e o aprendizado das técnicas do que
permanece até hoje como a metodologia contábil.

Depreende-se portanto que a necessidade de se manter um registro das
operações, de forma organizada e sistemática deriva do desenvolvimento
comercial e fiscal, e evolui conforme estas operações se tomam mais
complexas.

A ótica da contabilidade entretanto sempre guardou uma conotação de
registro de eventos, e de apuração de seus resultados, sem
necessariamente conduzir á variáveis de gestão. Assim, a revolução
industrial iniciada na Inglaterra também teve conseqüências na
contabilidade, gerando toda a sistemática de contabilidade de custos, onde
os fatos geradores de custo passaram de puramente comercial, para uma
noção de incorporação de valor durante o processo produtivo. Jonhson
(1972)10 descreve o sistema de contabilidade da Lyman Mill, uma fábrica
têxtil de New England de 1855, que permitia à gerência monitorar a
eficiência de conversão de matérias primas em uma variedade de produtos
acabados. O sistema permitia controlar o custo dos produtos acabados, a
produtividade dos trabalhadores, o impacto das mudanças na planta e o
controle de recebimento do algodão cru. No final do século a prática da
contabilidade de custos não incluía ainda a alocação dos custos fixos nos
produtos' ou períodos. O movimento cientifico de gerenciamento na
industria americana alavancou o desenvolvimento das práticas contábeis.
Formado principalmente por engenheiros que desenvolviam estudos de
movimento, determinavam padrões científicos para a quantidade de mão
de obra e de material para produção de determinada unidade saída. Estes
padrões eram usados como forma de gratificação para funcionários
eficientes. Dentre estes nomes, Frederick Taylor, um dos pais da
administração cientifica. Este grupo iniciou a prática de alocação de
custos fixos aos produtos, sem entretanto ainda alocar os custos de capital.
O uso de gráficos do tipo ponto de equilíbrio ("break-even") podia ser

10 KAPLAN, Robert S.. The Evolution of Management Accounting. In TbeAcçOll1lting Raüw, 1984
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encontrado em 1903 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em 1923
J.Maurice Clarck da Universidade de Chicago faz importantes
contribuições sobre o uso do custo fixo nas decisões gerênciais. Conceitos
como custos "evitáveis" (avoidable), "afundados"(sink), incrementais ou
diferenciais e o período relevante para a determinação se um custo é fixo
ou variável são encontrados em seu livro. Até o conceito de custo de
oportunidade é implícito. Propõe inclusive a utilização de estatística (onde
cita inclusive seus limites de utilização) para estimar o comportamento
dos custos, ao invés da subjetividade da alocação entre fixos e variáveis.
Por fim, Clark separava a contabilidade de custos da contabilidade
financeira.

A demanda por uma contabilidade gerêncial que facilitasse o controle e
coordenação da empresa em suas atividades diversificadas só se deu com
o surgimento das empresas multi-atividades e verticalmente integradas. A
empresa Dupont em 1903 é uma das inovadoras no desenvolvimento dos
modernos sistemas de controle gerêncial. Uma inovação foi o corte
funcional da organização, separando departamentos (manufatura, vendas,
finanças e compras). A organização funcional descentralizada requeria um
sistema de mensuração de performance que avaliasse e motivasse o
desempenho departamental. Foi criado o ROI (Retum On lnvestment, ou
Retomo sobre Invesimento) para servir tanto como indicador de
performance individual como da empresa. Pierre Dupont rejeitou o atual
lucro como percentual sobre custos ou vendas, porque não indicava a taxa

. de retomo sobre o capital investido. A fórmula do ROIll é dada pela
Lucro LiquidolPatrimonio Liquido ou ainda (Lucro liquido/vendas X
Vendas/ativo Total / (Passivo Total/Ativo Total) = (Margem Liquida X
Giro do Ativo )/ Índice de participação de Terceiros.

Após a primeira guerra, em período de recessão econômica, a falta de
planejamento e controle foi revelada em praticamente todas as empresas.
Um novo tipo de organização surge graças à Dupont e GM: a firma
multidivisional. O controle era centralizado, mas a responsabilidade
descentralizada. Conceitos como orçamento divisional flexível e
relatórios de vendas, numa comparação com o previsto já se efetuavam.
Também o sistema de gratificação com base uniforme permitia o

11 GITMAN, LawrenceJ. Principios deAdministrap10 Finon~ra.Harper e Row do Brasil..São Paulo. 1984. p234
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encorajamento da aceitação automática com os objetivos gerais da
empresa, bem como a descentralização das ações.

Algumas observações sobre o sistema da GM devem ser feitas. O objetivo
da empresa era de obter um adequado ROI no ciclo inteiro de negócio não
necessariamente anualmente. O segundo ponto foi a introdução de uma
metodologia de precificação onde o preço alvo representava um adequado
ROI dados os volumes de produção e venda padrões. Assim, não somente
o custo fixo da planta e equipamento mas também o investimento em
capital circulante (especialmente contas a receber e estoques) eram
captados. Assim, a formulade precificação era a ligação entre a operação
de curto prazo e a estratégia financeira global.

Tabela 1. Resumo da Evolução da Contabilidade Gerêncial no Tempo

ERA FENOMENO MODELOS EXPOENTES /
ECONÔMICO CONTÁBEIS / LOCAL

GERÊNCIAIS
Século XIV Mercantilismo / Fase Partidas Simples Grandes Portos

de Acumulação Europeus
Século XV Mercantilismo Partidas Dobradas Itália /Luca Pacioli

Internacional
Século XIX Revolução Industrial Contabilidade de Custos
Inicio Séc. XX Massificação de Separação de Custos Inglaterra! J.Maurice

bens Fixos e Variáveis Clark
Década de 1920 Diversificação / Orçamentos Estados Unidos

Horizontalização Departamentais Flexíveis Dupont, GM
Década de 1950 Preço de Transferência Estados Unidos
Década de 1960 . Modelos Quantitativos Estados Unidos
Década de 1980 Reformulações de Estados Unidos

modelos de gestão -
rrr, Defeito Zero,
Estoque Zero

Em seu artigo de 1984 - "The Evolution of Management Accounting'Y -
Kaplan segue a lógica acima exposta, fazendo a ligação entre as mudanças
naturais das companhias e o conseqüente desenvolvimento da
contabilidade gerêncial e de custo. Além do aspecto cronológico, acima
descrito, Kaplan já naquela época, previa a necessidade de alterações

12 KAPLAN, Robert S.. 1be Evolution of Managemet Accounting. Tbe AcrotmJing .&view - 1984



12

advindas dos progressos dos processos de manufatura. E descreve três
formas gerencias de "utilizar" o sistema de avaliação através do ROI para
melhorar sua performance aparente.
1. Convenções ou princípios. As convenções da contabilidade, acatadas
nos Estados Unidos conhecidas por GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles, ou princípios contábeis geralmente aceitos) e
reguladas pelo FASB (Financial Accounting Standards Board, ou comitê
de padrões contábeis-financeiros) . No Brasil, nosso sistema contábil é
normativo, fixado por leis, normas e procedimentos gerados pela
comissão de valores mobiliários, no caso de companhias abertas, ou pelo
Banco Central. A critica básica de Kaplan, também aplicável à nossa
realidade é a da utilização de relatórios externos como finalidade, e não
como percepção. Desta forma, conceitos como centros de resultado são
manipulados ou dirigidos de acordo com as regras, de forma a atender os
relatórios, e não como maximização de resultados.
2. Empreendedor Financeiro. Neste conceito, ao invés de utilizar recursos
operacionais para obter resultados, o executivo "prepara" a geração de
resultados através de operações financeiras. São fusões, aquisições,
desinvestimentos, compras de empresa para uso de seu prejuízo contábil, e
até venda de ativos de baixo valor de livro, e leasings de gaveta.
3. Comportamentos oportunista de curto prazo. Talvez a mais perversa
das condutas. Através da postergação de despesas e investimentos úteis à
perenidade e competitividade da empresa, o executivo melhora o
resultado do período. Esta visão de curto prazo, provoca, evidentemente,
problemas de médio e longo prazo.
Segundo Kaplan, estes desvios de conduta (utilização de relatórios como
finalidade ao invés de meio para se atingir os verdadeiros objetivos),
teriam sido gerados apenas recentemente e não sempre, devido a:
1. Havia aparentemente menos pressão por resultados financeiros em

1920 ou 1930 do que hoje. Como suporte a esta observação, cita a GM
operando em ciclos superiores a um ano, reconhecendo-se como
"normal" a existência de ciclos para a obtenção de resultados a médio
e longo prazo.

2. O fato de que as gerências perduravam em seus postos e empresas por
períodos mais duradouros. Num ciclo de cinco a sete anos, não é
vantagem se usar dos arti:ficios supra citados.
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3. A diferença de tamanho das organizações. Enquanto o menor número
de divisões e de ramificações não premia atitudes oportunistas, a
competição e necessidade de resultados entre divisões é de visão mais
curta.

4. O tempo de carreira era predefinido no inicio como de longo prazo.
Assim, eram menos incentivados a tomar atitudes de curto prazo, pois
teriam de responder mais tarde.

5. O uso mais abrangente do sistema de bônus por resultados teria grande
parte na responsabilidade.

6. O ambiente dos anos 80 é provavelmente bastante diferente e mais
agressivo do que dos anos 20. (competição, globalização,
movimentação de capital ...) Assim, sistemas de controle válidos até os
anos 60 dificilmente perdurariam de maneira eficiente. )

Kaplan, usando de sua perspectiva histórica, coloca em dúvida a
persistência da ferramenta contábil gerêncial para controle e mensuração
de resultados em nossa época. O que procuraremos saber, a partir de
agora, é de que forma os atuais conceitos se alteraram (ambiente,
estrutura, missão da administração, estratégia) e quais os reflexos gerados
na contabilidade gerêncial.
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3. Funções do Administrador e Estruturas Organizacionais: passado
e futuro

No inicio deste século, a revolução Industrial gerou dois fatores essenciais
para o surgimento de uma Administração profissional:
1) o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, aumentando a
complexidade da Administração, e
2) a necessidade de aumentar a eficiência e competência das organizações
para fazer face à concorrência.

Escola Técnica

Dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da
Administração. Um era Frederick Winslow Taylor, com a Escola de
Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da
indústria através da racionalização do trabalho. O Outro, Henri Fayol,
europeu, desenvolveu a Escola de Anatomia e Fisiologia da
Administração, preocupada em aumentar a eficiência da empresa através
da organização e aplicação de princípios gerais de Administração em
bases cientificas. 13

A Administração cientifica lançou a base do que temos hoje como
princípios:
1) planejamento;
2) treinamento;
3) controle;
4) execução e
5) estudos de melhoria de produtividade.
Princípios como logística e movimentação 14, eficiência", produção em
massa e produtividade" se destacaram na esteira de preocupações da
Administração Cientifica. .
A abordagem anatômica de Fayol gerou a departamentalização através das
funções especializadas: financeira, comercial; contábil, segurança, técnica

13 GIlAVENATO, ldalberto. Teoria Geral deA dministrafão. Volume 1. Me Graw Hill do Brasil, 1980.5ão Paulo. ps. 37-41

14 GILBRE1H Frank, B. GILBREIH, Lílian M. App/Ud Motion Stut!Y. Nova York. Sturgis & Walton, 1917.

15 Efficiency as a Basis for Operati.on and Wages. In The Engineering Magazine 1900. Twclve PrincipIes of Efficiency. In
The Enginemng Moga:<jne1912. In GIlA VENATO, Idalberto.

16 FORD Hcmy My Iijêand My Work. Nova Y0Jk, 1923. ps. 77 - 9O.In GIlA VENATO, Idalberto.
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e administrativa. Para ele, administrar significa: prever, organizar,
comandar, coordenar e controlar. Os temas principais são autoridade,
unidades de direção, hierarquia, estabilidade do pessoal, espirito de
equipe. Urwick17desdobrou a previsão em investigação, previsão e
planejamento, além de estabelecer o principio de Amplitude
administrativa, onde cada superior não deve ter mais que 6 subordinados,
alem do conceito de líder (representante da organização, planejador
estimulador de ações) e de sta:ff (assessoria). Gulick18 acrescenta os
conceitos de informação (registros, documentação pesquisa e inspeções) e
de orçamento (plano fiscal, contabilidade e controle) às funções do
administrador.

Sheldon'" separa em dois grupos os problemas existentes na empresa:
1) os de disposição dos elementos da vida da empresa e
2) os problemas da gerência, ou de funcionamento da empresa. Para ele

todo negócio deve servir à comunidade.

A Teoria Organizacional é influenciada portanto por concepções antigas
de organização (militar e eclesiásticas), tradicionalmente rígidas e
hierarquizadas. A Teoria Clássica contribuiu para organizar o caos pós
revolução industrial, sem entretanto, se desligar das estruturas do passado.
Segundo Chiavenato, " a abordagem mecânica, lógica e determinista da
organização foi o fator principal que conduziu erradamente os clássicos à
busca de uma ciência da administração't+De fato, a teoria da
Administração mostrou-se muito mais uma compilação estruturada de
experiências e casos ligados à eventos históricos do que uma ciência
propriamente.

Ainda segundo Chiavenato, "A crise mundial de 1929 intensificou a
busca de eficiência nas organizações. Devido à já importante posição da
economia americana no cenário mundial, muitas economias eram
dependentes da mesma, e sofreram suas conseqüências. O conceito
dogmático e prescritivo dos princípios administrativos caem. O crescente

17 GlJLICK Luther. & URWICK, LF.., The making ofa stientific Mono!f"1ent, Londres, Pitmm, 1945-1950

18 GULICK, Luther. Notes on the thery of Oxganization. Tbe making of ...

19 SHELIX)N,Oliver. The Phi/osopf?y ofMonogement .Londres, Sir Isaac Pitm.an & Sons, 1923.

20 0llAVENATO, ldalberto. Teoria GmzL p195
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'jogo entre povos e países?" a partir do século XX globaliza os efeitos
econômicos: crescimento econômico, desenvolvimento de transportes e
comunicação.

Escola de Relações Humanas

A Abordagem Humanista da Administração (ou Teoria das relações
Humanas), surgida logo após a morte de Taylor, só teve grande aceitação
após a Segunda Guerra Mundial. O ambiente de progresso das ciências
humanas (sociologia e psicologia principalmente), aliado à necessidade de
se humanizar as relações de trabalho (tomá-las mais democráticas) e
reforçados por estudos de produtividade como de Hawthorne'f (aumento
de produtividade de trabalhadores a partir da iluminação) ou de May023
(descansos à cargo dos operários) foram os catalisadores desta nova
vertente. Os conceitos desta Escola levam à palavras como motivação,
liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupo ...O
"homo economicus" de decisões puramente ligadas à sua teoria de
utilidade, ou avaliação financeira é substituído pelo "homem social".
A Escola das Relações Humanas achava que a principal tarefa da
Administração seria a de solucionar qualquer conflito entre os interesses
humanos e os interesses da organização no sentido de aumentar a
felicidade e satisfação.

Escola Neoclássica

Atualmente, fala-se numa Escola Neoclássica, liderada por Peter Drucker,
ou Koontz e O'Donnef4. A síntese da abordagem Neoclássica seria:
1) a Administração é um processo Operacional, que para ser melhor
compreendido requer uma análise das funções que o compõem.
2) uma variedade de experiências e situações diferentes pode constituir
um campo para elucidação e compreensão da Administração
3) estes princípios podem ser úteis como pontos focais de estudos.

21 BURNS Edward Me Nall História do Civilização Oàdmtal. Editora Globo, Rio de Janeiro.1957.

22 BALCÃO, Yolanda Ferreira CORDEIRO Laerte Leite .uf!JaAntologio. FGV.1971.São Paulo. ps 5-43

23 Tbe Hmnan Probf=s oian Industriol Civilizatitm. Nova York The Mcm.illan Co, 1933.

24 KOON1Z, Harold. O'DONNEL, Cyril. PrinápWs deAdministração - U11kZ AnáIis( das F1I1IfÕeS administrativas. livraria
Pioneira- São Paulo.1976
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4) enquanto não forem invalidados, servirão para fornecer elementos de
uma teoria da administração.
5) a Administração é uma arte e deve se alicerçar sobre princípios
6) os princípios da administração são verdadeiros ainda que um praticante
prefira ignorá-los
7) embora a cultura global e o universo fisico e biológico afetem de
diversas formas o meio ambiente do administrador, a teria da
administração não precisa abarcar todo o conhecimento para poder servir
de fundamentação cientifica dos princípios de administração.

A Teoria Neoclássica agrupa ecléticamente conceitos de outras teorias
administrativas, mesmo que fundamentada na teoria clássica:
1) da Teoria de Relações Humanas: os conceitos de organização informal,
de dinâmica de grupos, de comunicações, de liderança, bem como a
abertura democrática iniciada por esta escola.
2) das teorias transitivas: os conceitos de organização como sistema social
e de eficiência! eficácia (de Bamard), os conceitos de liderança e de
organização (Tead), e de psicologia da organização (Mary Parker Follet).
3) da Teoria da Burocracia (Weber) : a ênfase nos princípios e normas
formais da organização hierárquica e os aspectos relativos a autoridade e
responsabilidade.
4) da Teoria Estruturalista: a perspectiva da organização dentro de uma
sociedade de organizações, o relacionamento entre organizações e
ambiente externo e o estudo comparativo das organizações através suas
estruturas.
5) da Teoria Behaviorista: como os conceitos sobre motivação humana,
estilo de administração, teoria das decisões, o comportamento humano nas
organizações, os conflitos organizacionais, o jogo entre objetivos
organizacionais e objetivos individuais ...
6) da Teoria Matemática: como a tentativa da aplicação da Pesquisa
Operacional e seus métodos de quantificação, a abordagem da
mensuração de resultados, o estudo das decisões quantitativas ...
7) da Teoria de Sistemas: a abordagem da organização como um sistema
composto de múltiplos subsistemas, a sua interação e reciprocidade, as
demandas do ambiente externo, a retroação das conseqüências, o ciclo dos
eventos que constitui a administração ...
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A leitura de Chanlat25 quanto aos quatro sistemas de organização
demonstram a diferença de filosofia entre eles:

Tabela 2. Quatro Sistemas de Organização
Objetivos Alianças Autoridade Valores
Principais Dominantes

Burocracia Regras e Entre Tradicional Qualidade do
modos defensores de trabalho
operatórios adquiridos burocrático

Caos Agüentar Entre os Deixar fazer Amanhã
atores

Gerenciamen Vender a No Carismático Eficácia
to rigido qualquer "Comando ~, autoritário

custo
Gerência Realizar uma Entre Liberal Eficiência
flexível força de inventores de Reguladora

venda legitimidade

Conseqüências e Futuro

Depreendem-se da análise anterior, conceitos e filosofias que perdurarão
até hoje. Se pudermos fazer uma analogia, com as devidas proporções, da
mesma forma que o Latim e o Grego foram base para as línguas latinas, os
conceitos lançados por Taylor, Fayol,. Mayo e suas respectivas escolas
foram e. seguem sendo a base de muitos conceitos administrativos
modernos, inseridos na chamada escola Néoc1assica. A divisão
mecanicista de tarefas, os estudos de tempo e movimento, a especialização
desde o nível operacional, a departamentalização. As adversidades geram
novas soluções para velhas idéias. A concepção de movimentação de
cargas, por exemplo, segue um estudo de tempos e localização. Com a
diferença que, nos primórdios do capitalismo de produção em massa do
inicio do século, a demanda superava largamente a oferta, o que gerou a
miopia mercadológica do tipo de produção do carro T: o consumidor
poderia optar por qualquer cor desde que fosse preta. O apelo era do lado

25 GIANLAT,J.E L'anaIyse sociologique des OIganisations: un regard sur la production aoglo-saxonne contemporaine.
Congrês de fAssociation Canadienne des sociologues et anthropologues de langue française. Mai/1988.
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do preço Não se falava de empresa atendendo o consumidor, ou de
aspectos de qualidade. A competição se dava muito mais no terreno do
custo (lotes de produção, tamanho da empresa) e da logística (comercial,
baseada em segmentação geográfica). O trabalhador braçal (operário) e o
trabalhador de baixo nível administrativo, de tarefas repetitivas (auxiliares
de contabilidade) eram tratados como máquinas, sem se considerar suas
necessidades pessoais, como auto estima ou senso de realização. O
treinamento visava atender necessidades empresariais ou atualmente de
reciclagem, no caso de uma eventual dispensa do trabalhador. Mesmo em
países de tradicional mão de obra de baixo custo, os empresários tem
optado pela automação industrial, seja para evitar problemas sindicais ou
para se enquadrar nos padrões de qualidade mundiais, determinados por
organismos especializados (ISO).

Novas tecnologias de serviço e sistemas baseados em conhecimento
criaram novas necessidades e capacidades empresariais. A definição da
importância relativa do contato com o cliente é primordial à esta
concepção. O conceito de que a empresa existe em função desta parceria,
altera a estrutura organizacional e o processo fornecedor - empresa -
cliente numa concepção alinhada com a cadeia de valor de Porter.

Hi o 26ierarquras

Não há motivos aparentes para não se caminhar para "empresas
infinitamente chatas" no sentido de não se ter níveis hierárquicos. As
empresas de produção em massa suportam facilmente um leque de 20 a
100 pessoas na faixa de produção com apenas um encarregado. E a moda
da reengenharia levou a questiona a necessidade de tantos níveis custosos.
O que levou à eliminação de 2 a até 6 níveis de gerência administrativa,
sem reduzir a eficiência geral da empresa.

Organizações em "Teia de aranha"

Este tipo de estrutura é recomendado quando o cliente pode interagir com
diversos nós dispersos, seja geograficamente ou funcionalmente. A
autoridade formal é mínima. A independência é requerida, e o que os junta

26 QUINN, J.B .. PAQUETIE, P.c. Sloan. Technology in Services Creating Organizational Revolutions. In Sloan
Manag=ent Reriew. Inverno 1990.
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é o centro de informação comum. Exemplos: bancos de investimento ou
consultorias.

A Organização "Invertida"

Para algumas empresas o ponto de contato é o mais importante da rede de
negócio com o cliente. Desta forma, toda a linha de suporte trabalha para
a linha de frente, invertendo a operação normal. Ou seja, a pessoa de
frente é a mais preparada para responder ao cliente, e se não puder, terá
todo o apoio da linha e do staff a seguir.

Aprendizagem

Devemos encarar aprendizagemcomo um processo consciente e cognitivo
de análise da manifestação de nossas ações em prol de algum objetivo.
A aprendizagem é, entretanto, muitas vezes definida na ótica do
"solucionador de problemas", de sorte que o foco é de identificação e
correção no ambiente externo. Embora faça parte do processo, identificar
não é tudo. O processo de solucionar e a ação envolvida devem ser
estudados e repensados. Esta retroinfonnação se cristaliza de várias
formas, como uma geração de um sistema, uma nova estrutura
organizacional ou uma mudança de atitude cognitiva da pessoa e da
equipe. Desta forma, o aprendizado leva à melhoria contínua, e deve ser
encorajado em vários niveis, tanto no primeiro nivel (o "fazer direito")
como no segundo ("qual o melhor meio de se atingir o objetivo~,)27.

O problema em questão é muitas vezes a ponta de um iceberg,
escondendo algo muito maior. E o relacionamento pessoal , com todos os
melindres possíveis, deve ser considerado. O fato de uma peça ter tido
uma variação técnica pode esconder um problema de fornecimento, de
controle de qualidade, de processo, de produção, etc... A sua relevância
estatística denotará a importância relativa do problema, e a conseqüente
discussão em tomo da questão, de maneira desprendida gerará uma
aprendizagem com textura, num nível maior, pois criará novos elos de
informação entre os responsáveis, além de permitir uma rediscussão sobre
algo dado (problema de fornecedor, por exemplo).

27 ARGYRlS, Chris. Teaching Smart People how to leam. Honvard Business Review . MailJun 1991.
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As necessidades econômicas geradas por mudanças comportamentais e
de ordem econômica levaram, portanto, as empresas a se tomarem mais
focadas no cliente. Descobrir o que desejariam ter, e servi-los da melhor
maneira possível se tomou uma obsessão. Estas alterações geraram uma
mudança no perfil profissional dos trabalhadores, que tem de estar
inseridos num contexto globalizado, de tecnologia exponencial e cuja
filosofia de qualidade deve estar presente em todos os seus conceitos. O
treinamento e a formação fazem parte da bagagem, enquanto a
participação de resultado, a jornada flexível e o reconhecimento de
necessidades humanas são conquistas recentes das últimas décadas. Neste
contexto e devido à necessidade estratégica de se expandir globalmente,
através dos inúmeros instrumentos (Joint-ventures, filiais, parcerias ..) as
empresas se tomaram dinossauros complexos e por vezes muito lentos ou
burocráticos. A modernização das empresas passa por suas estruturas,
como a consideração a propósito da descentralização (conhecimento do
mercado local, constância de informações, responsabilidades locais) e o
número de níveis hierárquicos que atrasam e complicam o fluxo de
informações e a agilidade da tomada de decisões. Surge uma empresa
voltada à aprendizagem, preocupada em captar as informações geradas
pelo ambiente, degluti-las rapidamente, e retomar produtos e serviços de
qualidade a um consumidor mais preparado e exigente. A aprendizagem
se faz dos dois lados, enquanto a informação se propaga. As estruturas das
empresas devem estar preparadas para reter não só as informações mas os
processos neles envolvidos. Introduz-se de vez, o componente dinâmico
da gestão, não só na tomada de decisões tático-operacionais, mas inclusive
as estratégicas. Flexibilidade com qualidade e velocidade. O conceito de
organização que aprende (leaming organisation) vem se disseminado
com força nas esferas empresariais. Segundo Garvin28 trata-se de ''uma
organização com capacidade de criação, aquisição e transferência de
tecnologia, e na modificação de sua conduta para refletir novos
conhecimentos e pontos de vista". As atividades principais são:
1) solucionamento sistemático de problema;
2) experimentação com novas abordagens;
3). aprendizagem com sua própria experiência e história passada;
4) aprendizagem a partir de experiências e melhores práticas de outrem e
5) transferência de conhecimento rapidamente e eficientemente através da

empresa.

28 GARVIN, David. Building a leaming Organization. Hamzrd Business Review. Jul/ Ago/1993.
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4. Objetivos do negócio

Segundo Peter Drucker'", gerenciar um negocio é balancear uma
variedade de necessidades e objetivos, com julgamento. Objetivos, por sua
vez, são necessários em cada área onde a performance e resultados
diretamente ou vitalmente afetam a sobrevivência e prosperidade do
negócio. Existem oito áreas nas quais os objetivos das performance e
resultados devem ser precisados:
1) posicionamento de mercado,
2) inovação,
3) produtividade,
·4) recursos fisicos e financeiros,
5) rentabilidade,
6) performance gerêncial e desenvolvimento,
7) performance do traba1hador e atitude e
8) responsabilidade pública.

1) O posicionamento de mercado deve ser medido contra o mercado
potencial, e em relação à performance de fornecedores de produtos
concorrentes ou serviços, seja a competição direta ou indireta.
2) Existem dois tipos de inovação: a de produtos ou serviços e a de
requisitos e atividades para fornecê-las. Embora seja um processo por
muitas vezes lento, muitas empresas devem sua liderança à esta atitude.
3) Uma medida de produtividade é a única que permite uma comparação
direta entre diferentes gestores e diferentes unidades dentro da empresa ou
fora delas. O conceito modernamente definido para medi-la é o valor
agregado. Por ser unicamente qualitativo, perde variáveis qualitativas
como balanceamento de funções ou organização da estrutura. Entretanto,
devido á sua importância na estratégia geral da empresa é um bom
indicador. Dois pilares do valor agregado na receita geral são destacados:
a proporção (de matéria prima e serviços) e a rentabilidade no negócio.
4) Embora o planejamento da necessidade de recursos fisicos e financeiros
seja da responsabilidade da cúpula e o acompanhamento seja da área
funcional, os gerentes devem participar deste processo fimdamental á
empresa.

29 DRUCKER, Peter. The PracticeojManogement. Harper Business ,1993.Nova York, ps. 62-87
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5) Rentabilidade possui três objetivos:
a) mede o conjunto de esforços do negócio;
b) é o prêmio pelo risco que cobre os custos de permanecer no negócio e
incerteza;
c) capacita o fornecimento de capital futuro para inovação e expansão.
6,7 e 8) Estas três funções lidam com o fator humano, e por conseqüência,
não devem se restringir à variáveis quantitativas. Um negócio para
permanecer no tempo necessita desenvolver seu corpo gerêncial e seus
trabalhadores. E as condições de responsabilidade pública devem ser
estabelecidas de acordo com as condições políticas e sociais que afetam a
empresa.

Diante desta visao de objetivos de negOCIO, um novo paradigma
estratégico se desenha. Os modelos estratégicos tradicionais pregam um
acompanhamento do passado e uma projeção desta situação para o futuro.
O perigo de tal abordagem é a manutenção do status-quo geral, ou seja, da
perpetuação de taxas e parâmetros como imutáveis ou difíceis de serem
atingidos. O controle de gestão tradicional, com a figura de um Controller
que acompanha a situação dos indicadores de produtividade, ou seus
desvios em relação à previsão não é mais aceito neste novo paradigma. A
vantagem competitiva da inovação e do estabelecimento de uma marca na
cabeça do consumidor possuem inegável força neste novo quadro. Para
melhor atender estas necessidades, ao invés de se voltar às estratégias
baseadas em projeções, há necessidade de se prever e até de se alterar o
futuro para que os objetivos possam ser atingidos.
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5. Estratégias Competitivas

Um modelo de direção estratégica requer portanto a definição de objetivos
organizacionais (porquê a empresa existe ), do seu ambiente
(micro ambiente e macroambiente, afinal segundo Richers30 "toda e
qualquer estratégia deve ser derivada do ambiente") e de sua estrutura
organizacional (como se organiza), devemos pensar em como procuram
atingir seus objetivos (estratégias de ação).

A famosa matriz do Boston Consulting Group (BCG )31 traduziu as
principais movimentações estratégicas assim:

Figura 3. Matriz BCG
Taxa de Alta Estrela Oportunidade

Crescimento
do Mercado Baixa Vaca Leiteira Abacaxi

Alta Baixa

Participação Relativa de Mercado

As estrelas são negócios ou produtos de alto crescimento e alta
participação. Estes necessitam, com freqüência, de elevados investimentos
para financiar seu rápido crescimento. Eventualmente seu crescimento vai
desacelerar e eles se transformarão em vacas leiteiras.
As vacas leiteiras são negócios ou produtos de crescimento lento e alta
participação. Estas Unidades Estratégicas de Negócio (UEN) já
estabelecidas e bem sucedidas necessitam de menos investimentos para
manterem sua participação de mercado. Assim, geram bastante dinheiro,
que a empresa usa para pagar suas contas e para sustentar outras UEN' s
que necessitam de investimentos.
Oportunidades são unidades de negócio de pequenas parcelas de mercado
e alto índice de crescimento. Elas necessitam de um alto volume de
recursos para manter a parcela que detêm do mercado, e mais ainda para
aumentá-la. A administração tem que pensar muito sobre quais

30 ruGIERS, Raimar. Estratégia, Estrutura e Ambiente. Revista deAdministração de Empresas. Out/ dez 1981São Paulo.p26

31 K01LER, Philip c ARMSTRONG, Gary. Printipios deMarJeeling. Prcnticc Hall, 1993.Rio de Janeiro .. p. 21

)
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oportunidades deveria transformar em estrelas e qUaIS deveriam ser
descartadas.
Por fim, os Abacaxis são negócios ou produtos de crescimento lento e
pequena participação de mercado. Esses produtos podem gerar dinheiro
suficiente para se manterem mas não são promissores como grandes
formas de recursos.
Igor Ansoff", em seu livro Estratégia Empresarial sintetiza um modelo de
tomada de decisões estratégicas. Após separar as Decisões em
estratégicas, administrativas e operacionais, busca extrair o processo como
se segue:
Figura 4. Decisões no Processo de Formulação de Estratégia

Avolioçio
e••rattgiar-- interna da I-- r-- t- ~ .. r-- do __

do"'"".ia

Formulação
Decisão de<loobjotivo,.~ ~ diwnífialr '-- ~ecoIhade

•••••• ounio

A•• liaçãode
e""".iado COmpo ••••••esLo.- OPOrtunidades r- L- ~ t--""......, diveniticaç.ão ela ••• "" •••

R"""" ele doei...,
Para bu •••••• oIiaçio

Tabela 3..Componentes do Vetor de Crescimento'"

Produto Atual Nova

Missão
Atual Penetração de Mercado Desenvolvimento de

Produtos
Nova Desenvolvimento de Mercados Diversificação

32 ANSOFF, H.IgOt:. Estrotégia EmpresariaL Me Graw Hill.1977.São Paulo. p. 23

33 ANSOFF, H.IgOt:. Estrotégia .... p. 92
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No conceito de Alberto Levy (figura 6), a Administração Estratégica
compõe-se de três ramos: o Planejamento Estratégico, a Cultura
Organizacional e a Arquitetura Organizacional. Enquanto a cultura
organizacional trata dos valores compartilhados ou da ideologia, a
arquitetura se preocupa com a estrutura e os sistemas. A estratégia
competitiva e a análise do portfólio são os dois pilares do planejamento
estratégico. O autor se destaca naquele momento ao apresentar uma
Matriz de posicionamento e outra de portfólio, que orientam a empresa
para o desenvolvimento num quadro de "Cultura Estratégica".
O elo comum pode ser percebido nas estratégias pelas potencialidades de
marketing, pelas tecnologias do produto ou ambas.

Djalma de Pinho Rebouças Oliveira" expõe a seguinte tabela como
orientadora de estratégias possíveis:

Tabela 4. Estratégias Possíveis

Análise Interna
Pontos Fracos Pontos Forte
Sobrevivência Manutenção

IZJ .Redução de Custos .Estabilidadero
.Desinvestimentos .Nicho0-ro

(1) .Liquidez .Negócios .Especializaçãoro
~E

(1)

.Desenvolvimento do~ .Crescimento><:r.Ll
.Inovação MercadoQ) IZJ

IZJ (1)

.Internacionalização .do Produto.- "'C--t':$ ro
~

"'C .Joint Venture .financeiro.-
~ .Expansão .da capacidade
o .Fusão .da estabilidadec,
O .diversificações

34 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Pianifamento Estrutigico. Editora Atlas 1989. São Paulo.p. 161
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Citar Michael Porter é inevitável, pois suas contribuições sobre o tema são
inúmeras e de grande relevância acadêmica. Em Estratégia Competitiva",
o autor nos expõe o conceito das cinco forças competitivas de mercado:

Ameaça de novos
entuntes

Poder de negociação
....- -.dos fornecedoresIFORNECEDORES 1

CONCORRENTES
NA INDÚSTRIA Poder de negociação

U dos compradores..--[-----.1
I COMPRADORES I

Rivalidade entle
as Empres.
Existentes

Ameaça de produtos
ou serviços
substitutos

I SUBSTITUTOS

FIGURA ,-, Forças Que Dirigem a Concontncia na Indústria

Figura 7. O Modelo de Porter"

Embora o tema "Estratégia" tenha sido exaustivamente tratado na
literatura, principalmente moderna, poucos são os que atingiram a
unanimidade como Michael Porter ou Prahalad. As contribuições
entretanto, passam de modelos sujeitos à corrosão do tempo. A análise do
problema em questão , sua metodologia e principalmente, suas reflexões
nos permitem uma leitura em segundo nível. Se um jogo teoricamente
finito como o xadrez com apenas 16 peças de cada lado (Recursos), 6
tipos de movimentação (características e limitações), dois oponentes
(atores/competidores), 64 casas (ambiente), ainda não sucumbiu à
fortíssima evolução tecnológica, que diremos de um jogo muito maior,
como este de empresas? Segundo Raimar Richers37 "uma escolha onde a

35 POR1ER, Michael E. Estratégia Compditiw. Editora Campus -3" Edição .1986. Rio de Janeiro.

36 POR1ER, Michael E. Estratégia•. p. 23

37 RIGIERS, Raimar. Estratégia.ps 21-24
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estratégia conflita com o ambiente inevitavelmente conduz a um baixo
grau de eficácia empresarial". No seu artigo, Richers defina a estrutura
como uma variável inteiramente dependente, que deve ser mexida com o
intuito de melhor adaptá-la à estratégia e às condições ambientais com o
intuito de aumentar a eficácia. Deve-se pensar e repensar a missão da
empresa, os objetivos de negócio e adaptar todo o fluxo organizacional em
direção à eficácia. A própria tentativa de teorizar modelos de tão
diferentes situações e tipos de negócios e ambientes nos leva à busca de
um modelo geralmente aceito nesta era de globalização. Pelos avanços
tecnológicos e pela supremacia econômica que ostentam os Estados
Unidos, vem de lá as propostas usualmente mais acatadas. E
principalmente, pela forte concentração de consultorias empresariais no
.país, e sua expansão mundial, a propagação destes conceitos e sua
aceitação quase que unanime.

o avanço tecnológico permitiu à uma máquina customizada pela IBM
jogar xadrez. Apelidada por Deep Blue, pesando 1.4 toneladas e
considerando 200 milhões de movimentos por segundo ganhou do
imbatível campeão da nova geração Gary Kasparov".

Tratava-se, à pouco tempo de uma tarefa impossível, pois os
pesquisadores precisariam desenvolver a chamada Inteligência Artificial
que reproduzisse os passos de seus mentores intelectuais, com uma
característica inimaginável numa máquina: a aprendizagem. Ora, o
exercício estratégico de análise, modelagem, aplicação e retroalimentação
foi definido intelectualmente por estes autores supra citados. Os
sofisticados modelos desenvolvidos no passado conceitualmente
começam a ganhar vida através da massificação dos meios
(microcomputadores), da velocidade de processamento e armazenamento,
dos custos relativamente baixos e da integração das ferramentas. A
pesquisa operacional, por exemplo, ou a teoria dos jogos teve grandes
avanços recentes graças à esta massificação. Problemas matemáticos ditos
finitos começam a ser desvendados com mais facilidade através do
desenvolvimento de algoritmos e de programas inteligentes. E os
problemas mais complexos, cujas variáveis são mutáveis e mutantes no
tempo, passaram a ser trabalhados sob outras óticas.

38 Newswtxk. 12 Maio 1997. p. 48.
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o que depreendemos então da análise de Porter, Levy ou Ansoff? Os
passos conceituais e os modelos de análise principalmente. A matriz do
Boston Consulting Group nada mais é do que uma imagem teórica de um
conceito a ser aplicado, compreendido e difundido. O modelo de gestão
estratégica segue este principio. O trabalhador do chão de fábrica, o
gerente e a diretoria devem estar preocupados e envolvidos no resultado
final, que é a satisfação do cliente. De que adianta um Rolls Royce se o
pós-venda for mal feito? Ou uma consultoria de gestão teoricamente
perfeita, mas de implementação prática defeituosa? Procuraremos a
resposta no próximo capítulo.
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6. Estratégia para o futuro39

Um novo mundo faz surgir novas teorias e explicações. Nesta nova leva
destacamos a Fuzzy Logic, a teoria do Quantum e a Teoria do Caos. Estas
novas visões se destacam mais pelo rompimento ao paradigma anterior, de
um continuum progressivo (modelos projetivos e preditivos de regressão),
para uma nova filosofia de pensamento: a da mutação contínua através do
desequilíbrio oscilante. Na teoria do caos pequenas alterações podem
produzir grandes efeitos finais. Assim, mesmo um leve bater de asas de
uma borboleta poderia gerar, em determinadas circunstâncias, um furacão.
No quantum uma bomba poderia ser analisada sem precisar ser detonada,
através de um processo de simulação. E na Fuzzy, um programa aprende'
com seus erros, além de permitir o manuseio de blocos lógicos de
informações, e não mais de linhas de programação. O que esta nova
realidade traz como contrapartida na gestão administrativa? Uma alteração
na dinâmica da captação da informação (mais pontos de informação), de
sua rapidez de análise e de uma demanda ágil de retroalimentação em todo
o sistema.

Hamel e Prahalad estabelecem uma visao de um novo paradigma
estratégico, causado pelas constantes e profundas inovações recentes. Em
um quadro sintético, fica claro que a gestão para o futuro necessita de
ferramentas diferentes das atuais (tabela 5).

39 HAMEL, Gary e PRAHALAD,. C.K Competingjor lheflÓllre- HBS press. 1994.Massachusets. p. 52
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Tabela 5. Novo Paradigma Estratégico

Não Apenas Mas Também
Reengenharia de Processos Reengenharia de estratégias
Transformação organizacional Transformação industrial
Competir pela participação de Competir pela participação da
mercado oportunidade
Estratégia como aprendizagem Estratégia como "Esquecimento"
Estratégia como posicionamento Estratégia como visão
Planos Estratégicos Arquitetura organizacional
Estratégia como estar Estratégia como ficar
Estratégia como alocação de recursos Estratégia como acumulação e

alavancagem
Competindo dentro de uma estrutura Competindo para desenhar a
industrial existente estrutura futura da indústria
Competindo como unidade unitária Competindo como coalizão
Maximização de taxa de acertos de Maximização de taxa de
novos produtos aprendizagem de novos mercados
Minimização de tempo de chegada do Minimização de tempo para
novo produto preenchimento global

Embora relevante e cativante, não cabe neste trabalho a descrição
detalhada de cada novo paradigma, mas sim o objetivo de uma nova visão
de gestão empresarial.

Mesmo que algumas estratégias genéricas, tais como "diferenciação com
redução de custo" possam ser aparentemente contraditórias, na verdade
não o são. Algumas empresas de serviço otimizaram a flexibilização das
linhas no ponto do cliente, e maximizaram sua eficiência produtiva
através da curva de experiência, repetição e custos integrados e controle
de qualidade". Seu sucesso se deu através de:
1) identificação da menor unidade de produto estratégico na qual a

atividade pode ser repetida,

40 QUINN,].B .. PAQUETTE, P.c. Sloan. Technology in Services Creating Organizational Revolutions.1n Manogmle1lt

Rmew.lnve:mo 1990.
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2) desenvolvimento de medidas localizadas para gerenciar os processos
e funções neste nível, e

3) elaborar um "mix" de produtos na combinação das variedades que
satisfaçam os desejos dos consumidores.

Assim, mesmo que a natureza humana seja por demais complexa e que
não consigamos fechar o problema de gestão num quadro finito de
aplicação de teoria dos jogos, a correta e rápida percepção das
informações permitirá ações estratégicas condizentes. Antigamente
acreditava-se que furacões eram punições de Deuses. Hoje, já sabemos
que se tratam de fenômeno causado pela conjunção de tipos de corrente de
ar de temperaturas diferentes. Avançamos na previsibilidade, mesmo sem
poder contê-los sabemos de suas aproximações com cada vez mais
antecipação e precisão. Chegará um dia, onde através de informações
espaciais teremos como precisar o inicio do fenômeno e contra atacá-lo.
Até lá, o sistema de previsão ainda é o melhor remédio.

Em relação à gestão de negócios fica a seguinte pergunta em questão: as
ferramentas que possuímos estão ajustadas à esta nova visão? A
contabilidade tradicional, remendada com uma série de aportes advindos
de mudanças tecnológicas e sociais estará preparada para atender a mais
estas novas necessidades?

Percebe-se claramente a importância de se compreender que a empresa é
uma unidade sujeita à forças estruturais externas, e que sua rentabilidade
não é apenas definida internamente, mas também é sujeita á restrições do
ambiente em que ela se encontra.

A empresa é um portfólio de atividades e de recursos que procura gerar
um portfólio de produtos e serviços, e que, através de sua venda, gerarão
sua receita. A receita deve, a médio prazo, superar as despesas pois senão
a empresa toma-se insolúvel e pede falência, deixando de existir. Percebe-
se portanto a importância de um correto acompanhamento da estrutura de
custos da empresa e da indústria. Mais ainda, a elaboração de uma
estratégia deve permitir uma visualização dos objetivos a serem definidos,
de forma quantitativa, para que se possa medir e acompanhar a evolução
dos indicadores em direção à estes, e se preciso corrigir os rumos. O que
nos reverte à necessidade de um sistema de informações na empresa que
ligue causas e efeitos para que se possa visualizar ( e até simular) de modo
quantificável qual a conseqüência em relação à determinadas ações. Hoje
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em dia, a Administração procura juntar os diversos relatórios (vendas,
marketing, finanças e produção) para entendê-los e procurar gerar metas e
objetivos baseados na departamentalização das funções, ou no máximo,
por linha de produtos, muito mais do que na análise dos processos e fluxos
da empresa. O modelo tradicional de gestão, com empresas
hierarquicamente estabelecidas, departamentalizadas tem dificuldade em
integrar suas estratégias principalmente porquê os diversos setores
possuem microobjetivos que raramente maximizam o todo. Ações
isoladas geram resultados pouco coordenados. O sistema ideal deveria ser
capaz de proporcionar à administração não só o mecanismo de
visualização imediata, relacionando ações e conseqüências (como por
exemplo, a variação de consumo de uma matéria prima em relação à
fabricação do produto final), mas também de permitir correções durante o
processo. Sabendo que a demanda é o motor da existência de uma
empresa, através de pedidos de seus clientes, a empresa sabe o que
produzir de maneira flexível. A reorientação não só dos recursos fisicos
como máquinas e equipamentos, mas também de recursos humanos é
essencial para o sucesso desta parte da cadeia de produção. E isto, só é
possível num cenário de multitarefa, onde o funcionário é um especialista
em diversas áreas, graças o treinamento e aos beneficios indiretos
psicológicos (do homo economicus ao homem social). O fluxo invertido,
ou puxado, leva ao adequado fornecimento de produtos ao mercado,
reduzindo custos desnecessários de armazenamento (custo fixo) e de
logística e movimentação. Chegamos portanto à prestação de serviço
industrial, onde o cliente não está disposto a pagar por tarefas que não
agregam valor ao produto. Movimentações desnecessárias, burocracias,
atrasos, defeitos, etc ...são disfunções e não devem ser desprezados. Daí a
preocupação com a Qualidade, disseminada por toda a empresa. O
desperdício e a irracionalidade devem ser substituídos pela busca
constante do defeito zero, do inventário mínimo, do Kaizen, enfim. E
como o cliente pode se certificar que está sendo plenamente atendido?

Algumas variáveis são usadas, como preço, percepção de qualidade,
disponibilidade, serviço pós venda... E estas variáveis só podem ser
plenamente atendidas a partir de uma gestão estratégica de valor, onde o
sistema de valor (dado pela análise da indústria como um todo) é
constantemente avaliado. Parcerias entre fornecedores, fabricante,
distribuidores e comerciantes são portanto altamente compensadores, pois
diminuem desperdícios de valor na cadeia como um todo. E a empresa?
Possui meios de se certificar que toma as decisões conforme esta nova
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lógica mercadológica? A pergunta básica a ser respondida é se os atuais
sistemas de informações, baseados na contabilidade tradicional está
preparada para responder aos anseios de uma administração estratégica.
Em seu livro, Gestão Estratégica de Custos", Shank e Govindarajan
apresentam Custos como parte integrante e decisiva do planejamento
estratégico. Eles dividem o tema em três tópicos básicos: a análise da
cadeia de valor, a análise de posicionamento estratégico e a análise de
direcionadores de custos. A análise de cadeia de valor segue a o conceito
de Porter acima descrito, e abrange o conjunto de atividades criadoras de
valor, desde a fonte de matérias primas básicas, passando pelos
fornecedores de componentes e até o produto final entregue nas mãos do
consumidor. Os autores destacam a importância de se analisar a cadeia
mesmo antes das compras, para explorar todas as oportunidades com os
fornecedores, e terminá-la depois, para explorar as oportunidades com o s
clientes. O segundo tema, o de posicionamento estratégico é explorado à
luz das informações gerências necessárias à gestão estratégica. Assim, se a
empresa compete em liderança de custos ou em diferenciação do produto,
é importante que seu sistema gerêncial acompanhe esta lógica.

41 SHANK John K Govindarajan, Vijay. Gestão Estratitfca de Custos - Editora Campus. Rio de J aneiro.1995.
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Um exemplo bastante elucidativo das diferenças na Gestão de Custos
está na tabela 642:

Tabela 6. Diferenças na Gestão de Custos Causadas por Diferenças na
Estratégia

Diferenciação do Liderança de Custo
Produto

Papel dos custos Não muito importante Muito Importante
planejados dos
produtos na avaliação
de desempenho
Importância de Moderado a baixo Alto a muito alto
conceitos como
orçamento flexível para
controle de custo de
fabricação
Importância observada Moderado a baixo Alto a muito alto
dos orçamentos
Importância da análise Critico para o sucesso Geralmente não é feito
dos custos de numa base formal
marketing
Importância do custo Baixo Alto
de produto como um
dado na decisão de
preço
Importância da análise Baixo Alto
de custo da
concorrência

É importante se observar que os autores supra citados integram de
maneira coesa, o planejamento estratégico com a gestão de custos, num
sistema integrado. O benchmark (comparativo com a concorrência), a
precificação, o componente mercadológico estão presentes em sua análise,
num sistema mais abrangente, integrado e customizado às necessidades da
gestão da empresa.

42 SHANKJohn K Govindarajan, Vijay. Gestão..p20
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7. Limitações do sistema de custeio tradicional para a tomada de
decisão

Segundo Eliseu Martins "a Contabilidade de Custos nasceu da
Contabilidade Financeira, quando da necessidade de se avaliar os estoques
na indústria, tarefa fácil na empresa mercantilista. Seus princípios derivam.
dessa finalidade primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender
completamente às suas outras duas mais recentes e provavelmente mais
importantes tarefas: controle e decisão. Esses novos campos deram vida à
esta área que, por sua vez, apesar de já ter criado novas técnicas e métodos
específicos para tal missão, não conseguiu talvez, sequer mostrar aos seus
profissionais e usuários que possui três facetas distintas que precisam ser
trabalhadas diferentemente, apesar de não serem incompatíveis entre
si.".43Desta observação podemos extrair o seguinte tabela:

Tabela 7. Objetivos da Contabilidade de acordo com o usuário da
informação
Função Entidade Objetivo

Fundamental
Controle Auditoria Interna Verificar que não

Auditoria Externa haja qualquer tipo de
Acionistas leso ao patrimônio da
Administração empresa

Gestão Administração Verificar a obtenção
Acionistas dos resultados
Analistas de Investimento planejados de acordo
Credores com a estratégia

empresarial bem
como o grau de risco

Legal Sociedade Verificar a
adequação da
empresa ao seu
ecossistema

Fiscal Governo Checar o pagamento
dos tributos devidos

43 MAR1Ll\!S, Eliseu. Contabilidade de Custos. Atlas, 1982. São Paulo.ps. 18 -19
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Com uma complexidade crescente e com uma diversidade de tipos de
empresas e de objetivos diversos, verificamos que a ferramenta contábil
atravessou o tempo agregando funções e técnicas.
Kaplan", em 1982, definiu a contabilidade gerêncial como um sistema
que coleta, classifica, resume, analisa e relata informações que dão suporte
aos gerentes no seu processo decisório e no controle de atividades. Em
contraste com a contabilidade financeira, cuja ênfase se dá para pessoas
externas à empresa, como donos, credores, reguladores ou autoridades
fiscais, a contabilidade gerêncial necessita a captação e análise de
informações outras que financeiras ou de custos, como preços, vendas,
demanda de produtos, além de medidas fisicas quantitativas e qualitativas.
Historicamente, a contabilidade de custos enfatizou métodos para
alocação de custos por departamento e produtos. Os custos fixos foram
divididos pelo padrão ou pelo real para obter um custo fixo por unidade.
Custos mistos foram alocados em medidas arbitrárias embora razoáveis.

Aparentemente, o custeio por absorção total serve à gerência como uma
melhor proxy para avaliar custos de oportunidade de longo prazo do que o
fariam os custos variáveis de curto prazo mais adequados para os modelos
decisórios sob condição de certeza.
Em um artigo seu, de 198445

, ele analisa a empresa Acme, e aponta
algumas deficiências geradas pelo uso da contabilidade tradicional. Suas
considerações foram as seguintes:
1) o aumento da lucratividade se deveu largamente a um salto no

aumento de demanda, que possibilitou a utilização quase total da
capacidade industrial.

2) apesar da expansão, a participação relativa havia caído.
3) custos foram reduzidos pela não manutenção do equipamento, com

operações abaixo da capacidade, e sem investimento ou
desenvolvimento de produtos, e promovendo estresse nos funcionários
e trabalhadores alienando-os.

4) muitos custos haviam sido absorvidos num inventário inchado.
5) a produtividade por unidade havia efetivamente caído.
E apesar destas considerações, o responsável pela divisão Acme havia
sido promovido devido aos critérios tradicionais de avaliação.

44 KAPLA..1\!, Robert S.AdvançedMonogementAç&Ollnting. Prentice Hall, 1982

45 KAPLAN, Robert S.Yesterd.ay'sAccounting undermines production. Horwrd BusiNSS Raiew. Jull ago/1984.
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Como vimos nos capítulos anteriores, é fundamental que a empresa
disponha de uma gestão estratégica onde os objetivos possam ser
mensuráveis e acompanhados, e onde a estrutura organizacional, em todos
seus componentes (humanos, técnicos, formais), levem à um sistema
mensurável motivacional.

A perda relativa de mercado, indicada pelo item 2, demonstra que houve
um retrocesso em relação à competição e que podem esconder desde
problemas do pós venda, de qualidade do produto, e da falta de novos
produtos, até uma má gestão mercadológica. O terceiro item demonstra
uma preocupação de curto/médio prazo. A falsa economia gerada pela
ausência de manutenção preventiva, e de atualização do maquinário só faz
cair a produtividade a médio prazo (item 5) , fenômeno que também pode
ser relacionado com a insatisfação da equipe (item 3). O quarto item
levanta o problema de produção para estoque. Afinal o rateio de custos
fixos, por um número maior de unidades, reduz o custo fixo por unidade.
Mas na realidade, estamos estocando custos, pois o lucro não foi realizado
(através da venda). Trata-se de um artífice bastante usado por empresas
antes da divulgação de resultados, mas que pode ser neutralizado pela
análise do indicador de estoques/vendas.

Outro exemplo citado por Kaplan, neste mesmo artigo, é da Carmel
Corporation, empresa que investiu significativamente em máquinas para
substituir mão de obra. O sistema contábil, baseado em premissas
anteriores onde a mão de obra representava mais de 60% do total, alocava
os custos indiretos na base do homem-hora. Entretanto, o aumento
substancial de equipamentos, elevou o custo fixo (overhead) aumentando
a proporção em relação à mão de obra. Outras medidas como compras de
produto semi prontos e especializações de funcionários (para desenvolver
produtos com maior tecnologia), levaram o sistema a estourar o custo total
por homem-hora. E o repasse integral de custos nos preços,
principalmente com a preocupação de cobrir os custos fixos, eram
antagônicos com a necessidade de se manter a participação de mercado. O
resultado: muito esforço despendido em um sistema cujas premissas não
mais operavam. E pior, atitudes como substituição de compras e de
fornecedores haviam sido tomadas com base a este sistema, visando
reduzir as perdas. Em 1985, Jeffrey G.Miller e Thomas E. Vollman'" já

4ó MILLER,Jeffrey G. VOUMAN, Thomas E. The Hidden Factory. Hanard Busi1teSS.Rer.iew. Set-Out 1985.Boston. Ps
140-141.



t

40

detectavam a importância crescente dos custos fixos no valor agregado
em relação à mão de obra direta.
Figura 8. Evolução da relação entre custos diretos e valor agregado
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Norm Raffish 47apresenta um tabela mais recente relativa às tendências de
custos de produção (tabela 8):

Tabela 8. Tendências de custos de produção
1980 2000

Mão de Obra 150/0 50/0
Material 500/0 55%
Overhead 35% 40%*
* Inclue Tecnologia, Overhead alocável e não alocável diretamente.

47 RAFFISH, Nonn, How Much does that Product really cost? In MonagemntAcrountmg. Mar/1991.
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A tendência inexorável portanto é de redução da mão de obra na
composição do custo total do produto. E em contrapartida, o aumento do
overhead, basicamente gerado pela tecnologia (máquinas e
equipamentos). Nos exemplos anteriores verificamos que a direção
estava presa ao paradigma anterior, de mão de obra predominante, de
produção para estocagem, de "gestão para dentro da empresa".
Segundo Kaplan e Cooper'f.as despesas são tipicamente alocadas aos
produtos usando unidades base, como trabalho direto, compras, tempo de
processamento ou unidades produzidas. O custeio é prejudicado, pois os
produtos não consomem a maior parte de recursos de suporte na
proporção dos volumes produzidos. Isto é ainda mais flagrante em
organizações com maiores mix de produtos , ou que diferem em volume,
complexidade e idade (produtos novos versus velhos), gerando diferenças
significativas. Conforme cresce a diversidade de produtos, a quantidade
de recursos de suporte também .se elevam, provocando distorções no atual
método de custeio. Eis um exemplo desenvolvido na Harvard Business
Review por Robin Cooper e Robert Kaplan 49. Uma Companhia de
Canetas fabrica o mesmo tipo de caneta em duas usinas diferentes. As
duas usinas são do mesmo tamanho e representam o mesmo investimento.
Enquanto a Usina 1 fabrica 1 milhão de canetas por ano, a Usina 2 fabrica
100 mil. A Usina 2 fabrica também 60 mil canetas pretas, 12 mil
vermelhas, etc .. Durante um ano, a Usina 2 fabrica até 1000 variantes do
produto, com quantidades que vão de 500 a 100 mil unidades. Seu
faturamento é igual ao da Usina 1, e utiliza a mesma quantidade total de
mão de obra direta standard, tempo de máquina e de materiais diretos.
Enquanto na Usina 1 as tarefas são padronizadas, todos sabendo o que se
fabricou durante a semana e o mês, a Usina 2 deve ter todo um esquema
de programação de produção por cores. Mais montagens, inspeções,
movimentos de materiais, linha de produto. Estas atividades elevarão os
custos gerais da Usina 2. O objetivo da técnica ABC é de ligar as despesas
gerais aos produtos de modo a entender sua causalidade. Serão quatro
tipos de gastos, divididos em:
1) ligadas ao volume,
2) ao nível de lote,
3) suporte do produto e

48 KAPLAN, Robert S, COOPER, Robin. The design of rost 111anagemmt ~s. Prentice Hall. 1991

49 COOPER, Robin .K.APLAN, Robert. Measure Cost s right, make the right decision. In Hmword .Business .Rmtzv.
set/out 1988. .
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4) suporte da instalação.
Assim, detalhando:
1) atividades da Usina - (ligadas ao volume). Seu número é diretamente
proporcional ao número de unidades produzidas. Diga-se de passagem,
que o número de atividades na usina que fabrica as canetas azuis é o
mesmo que na vermelha.
2) atividades nível lote - montagem da máquina, inspeção das primeiras
peças. O número de vezes onde esta atividade é realizada é proporcional
ao número de lotes produzidos.
3) atividades de suporte ao produto - Gama de produtos diferentes e
execução de modificações técnicas. Na usina de cores diversificadas a
gama de produtos é grande diante do único produto na azul.
4) atividades de suporte à instalação - São atividades não ligadas aos
produtos. Por exemplo, a iluminação da fábrica ou a limpeza. Em teoria as
duas usinas teriam os mesmos gastos nesta atividade.

Os sistemas tradicionais se baseiam nas horas de mão de obra direta,
tempo de máquina, e preço das matérias primas. Ele é insensível ás
economias de escala no interior da fábrica. No tocante ao número de lotes
por exemplo, no sistema tradicional que se baseia no volume, tanto faz a
diversidade de lotes, pois a unidade medida é o volume. Na sistemática
ABC, esta distorção é reduzida, pois a unidade de medida é ligada ao
número de lotes. Por exemplo, imaginando que para cada lote deva-se
abrir uma ordem de produção, e se cada abertura de ordem apresenta o
mesmo custo, então o sistema ABC afetará os produtos com o custo
determinado pelo número de ordens de lotes, ou de produção.

Assim, a grande diferença entre o sistema de custeio tradicional e o ABC
é a visão hierárquica dos custos. Enquanto o primeiro trata apenas da
relação de custo do produto de modo unitário o ABC usa mais do que um
critério, e faz mais sentido gerêncial considerando o todo.
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Figura 9. Processo de alocação em dois estágios'": Custeio Tradicional

Energia Custo relativo Custos Indiretos

a espaço
de Fabricação

I
I~Ir .,~ T -,IrT "" T

Centro de Centro de Centro de

Custo I Custo II Custo III

I
I,Ir 1..Y -'''T "" T

I Produro I I Produto II Produto III

No primeiro estágio de alocação, os custos fixos são alocados aos centros
de custos.
No segundo estágio, os custos incorridos são alocados nos produtos.
Usualmente o custeio se baseia em mão de obra direta dos produtos.
Assim, a parcela correspondente do custo fixo é proporcional ao volume.

o objetivo do sistema de custo é de prover uma correta alocação das
despesas incorridas no processo em seus produtos Segundo Brimson51 os
componentes chave de UllJ:. sistema de contabilidade são:
1) Estabelecer custos mais realistas e objetivos de performance derivados

do plano estratégico.
2) Identificar atividades com perdas e fatores determinantes de custos.

50 COOPERo Robin .KAPLAN, Robert. Mea.rtlTt ... P 269

51 BRlMSON, J ames. Adiviry Accozmling. An aditJiryBased Costimg Abordagem.. Coopers & Lybrand. Deloitte. 1991. Ps
61-82
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3) Melhorar a qualidade da precificação, de compra versus fabricação, e
da decisão de estimação através de uma conhecimento apurado do
custo de produtos. O sistema de custos tradicionais possui um viés
operacional, que é o de alocar todos os custos fixos em um único
critério, o de volume. Assim, um produto fabricado na escala de dez
por um com outro receberá dez vezes mais custos fixos. Ora, se este
produto for de complexidade crescente (diversidade) ou defasado no
tempo (produtividade) este critério passa a ser viesado. Embora o
tempo de set-up do maquinário seja uma base, o seu suporte
operacional não está sendo levado em conta, como por exemplo, a
disponibilidade da matéria prima no estoque, o suporte administrativo
para gerenciá-lo...

A contabilidade tradicional está organizada para tratar de eventos cujo
comprometimento seja conhecido, como uma conta a pagar, por exemplo.
Um produto em sua fase de gestação, onde passa de idéia a desenho e
depois é aprovado como projeto e passa a ser fabricado gerará todo um
fluxo de despesas não tratados na contabilidade convencional. Esta
deficiência será tratada no capítulo referente a ciclo de vida.
O problema básico da contabilidade tradicional quando usada para a
tomada de decisão e para seu controle, é um descompasso entre as
ferramentas utilizadas. Em seu artigo" Limitations of cost accounting"
(limitações da contabilidade de custoi2

, Kaplan apresenta um exemplo de
uma empresa que embora apresentasse uma considerável melhora de
performance na redução de defeitos do seu componente chave, no seu
tempo de preparo (lead-time), na sua programação, na redução de
inventário e na redução de sobras, não tinha a contrapartida nos relatórios
fmanceiros. As distorções vieram devido a:
1. volume. A base da alocação era de volume atual, e não capacidade.

Devido a uma redução gerada em uma empresa parente, e ao fato da
maior parte dos custos serem fixos ou semi-fixos, o reflexo do
aumento de produtividadenão foi passado no relatório financeiro.

2. mixoEnquanto no inicio a teste era praticamente homogêneo, com o
passar do tempo ele foi ampliado para uma diversidade de produtos,
inclusive mais complexos.

3. a alocação do overhead. A passagem de trabalho direto para
automação resultou em uma multiplicação do índice de custo por hora.

52 KAPLAN, Robc:rt s. Limitations of Cost Accounting in Advaoced Manufactwing Environments.
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o que ocorreu, na realidade, foi a deficiência de utilização deste
índice num novo contexto organizacional.

4. a omissão da economia de custo atual. A falta de medidas financeiras
que rastreassem este aumento de produtividade, gerando economias do
tipo: redução de sobras,menos espaço e inventário inferior.

o programa de melhorias e de qualidade imposto pela empresa persistiu,
mesmo sem que o sistema contábil fosse capaz de destacar seus
beneficios. Há um descompasso entre as ferramentas de decisão e os
relatórios gerados para sua análise de performance. Quando tomamos urna
decisão de compra/aluga/faz estudamos o fluxo de caixa estimado pelo
bem. Quando projetamos um produto, estimamos sua participação de
mercado e sua venda. Quando analisamos a viabilidade de projetos;
comparamos um fluxo de caixa descontado, ou suas taxas de retomo.
Quando tomamos uma decisão de produzir acima da estimativa de
demanda, não podemos estar preocupados com o efeito contábil, mas sim
com o real (se as matérias primas aumentarão acima da inflação, se haverá
um repique de demanda, se haverá um esforço mercadológico). E
finalmente, quando medimos o desempenho de um gestor, estamos diante
de sua avaliação de tomada de decisão naquele momento, e o impacto em
termos de lucratividade real da empresa, e não sob bases fictícias. E se
medimos seu desempenho e remuneração através destas medições,
introduzimos um viés de desempenho, que a médio prazo pode trazer
instabilidade à própria existência da empresa.

Em reação às restrições impostas pela visão da contabilidade tradicional e
tentando conciliar as necessidades estratégicas de. informação,
desenvolveu-se então uma diferente concepção do negócio. A ótica de
natureza de custo (fixo, variável, direto, indireto..) foi substituída por uma
ótica de negócio (atividade, processo, cadeia de valor). Os instrumentos
de medição de performance se relacionam às atividades demandadas.
Noções como ciclo de vida e expectativas foram introduzidas no modelo.
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8. Atividades e processos

No capítulo anterior, verificamos algumas deficiências não resolvidas pela
contabilidade tradicional para o objetivo de gestão. O Activity Based
Costing (ABC) chega, portanto, como um módulo agregado às transações
correntes com o objetivo claro de auxiliar a tarefa decisorial. Ele não
pretende exercer funções legais, fiscais ou de controle, embora seu output
tenha um impacto claro nestas funções. Veremos agora as definições do
ABC, passando a seguir ao seu funcionamento. Depois, traçaremos uma
comparação com a Contabilidade tradicional num exemplo para mostrar
sua funcionalidade. Delineáremos o ABC num contexto de mudança e
finalizaremos demonstrando se tratar de uma ferramenta poderosa na
gestão de empresas, embora ainda apresente algumas deficiências.

Segundo Miller53, a análise das atividades é a identificação e descrição das
atividades na organização. Envolve determinar que atividades são
realizadas por departamento ou área, por quantas pessoas, em quanto
tempo, e quais dados operacionais melhor refletem a performance da
atividade, alem de seu valor para a organização. Para ele, são 8 os passos
envolvidos numa análise de atividades:
1) definir processos de negócio e atividades chave especificas e

significantes.
2) definir saídas e medidas.
3) identificar o usuário da saída.
4) realizar uma análise de valor agregado.
5) identificar os direcionadores de custo.
6) determinar as medidas de performance e seus objetivos.
7) recolher dados da atividade para o custeio.
No processo de definição das atividades, duas opções são geralmente
usadas:
1) de cima para baixo. Primeiro especifica-se os processos de negócio,

depois as atividades.
2) de baixo para cima. Primeiro as atividades são definidas, e depois os

processos de negócio. A partir desta opção, atividades são detalhadas
nos departamentos e áreas. As entradas e saídas são usadas para juntar
as atividades em processos de negócio.

53 MIUER,John. Imp!mJenJingAr:tiviry-BasedManagemmt in Dti!Y Operations. John W!ley & Sons, Inc. 1996. Nova York.ps
69-70
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Enquanto o primeiro método já dá um grande quadro dos principais
processos da organização, o segundo apresenta um nível inicial maior de
detalhamento. Em concordância com Porter, a definição das atividades
segue:

Primárias

1) Logística interna: atividades associadas com recebimento, estocagem,
e disseminação de entradas para o produto, como manejo de material,
armazenamento, controle de inventário, escala de veículos e
devoluções à fornecedores.

2) Operações: atividades associadas com a transformação de entradas no
produto final, como máquinaria, embalagem, acoplagem, manutenção
de equipamento, teste, impressão e local de operações.

3) Logística externa: atividades associadas a recebimento , estocagem, e
distribuição fisica dos produtos aos compradores, como
armazenamento de produtos acabados , entrega de material, escala de
veículos de entrega, processamento de ordens de serviço e escala.

4) Marketing e vendas: atividades associadas com a provisão de meios
pelos quais os compradores podem comprar o produto e estão
induzidos a fazê-lo, como propaganda, promoção, força de venda,
cotação, seleção de canal e precificação.

5) Serviço: atividades associadas com a provisão de serviço para
melhorar ou manter o valor do produto, ~omo instalação, reparo,
treinamento, provisão de peças e ajustamento de produto.

Suporte

1) Infra-estrutura da empresa: consiste no número de atividades ,
incluindo gestão geral, planejamento, finanças, contabilidade, jurídico,
assuntos do governo, e gestão da qualidade. Infra-estrutura, ao
contrário das outras atividades de suporte usualmente suporta toda a
cadeia e não atividades individuais.

2) Gestão de recursos humanos: consiste nas atividades envolvendo
recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento e
compensação de todo tipo de pessoal.

3) Desenvolvimento de tecnologia: consiste numa série de atividades que
podem ser agrupadas em esforços para melhorar produtos e processos.
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4) Compra: refere-se à função de compra de entradas na cadeia de valor
da empresa, e não da compra de todos os produtos. Representa uma
pequena, senão insignificante, parcela dos custos totais, mas
geralmente tem grande impacto no custo geral da empresa e na
diferenciação.

Para Lorino'", o que chamamos de "atividades" é tudo que podemos
descrever por verbos na vida de uma empresa. Uma atividade é um
conjunto de tarefas elementares. Constituem exemplos de atividades:
negociar um contrato, qualificar um fornecedor, montar uma campanha
promocional, preparar um orçamento, visitar um cliente. Podemos
caracterizar as atividades como:
1) realizadas por um indivíduo ou grupo.
2) ligando-se à um know-how específico.
3) homogêneas do ponto de vista de seu comportamento de custo e
performance.
4) permitindo o fornecimento de uma saída (a peça trabalhada, a
qualificação do fornecedor).
5) que tem um cliente interno ou externo.
6) a partir de um conjunto de entradas (Trabalho, máquinas, informação).
Num procedimento de alocação de custos a um objeto (calculo de custo de
um produto, de um projeto, de um cliente ...) as atividades são divididas
entre primárias e secundárias. As primárias não estão ligadas diretamente
ao objeto mas são rastreáveis, enquanto as secundárias são ligadas a outras
atividades e mais difíceis de rastrear. São exemplos atividades de suporte.
Através de uma alocação em cascata, as atividades secundárias são
alocadas em primárias (e outras secundárias) , até que se tenha um
composto de atividades primárias, conforme o fluxo abaixo:
Figura 10. Fluxo de alocação de acordo com a classificação de atividade

Atividade Secundária I
I

•• •• ••
Atividade Primária Atividade Primária Atividade Primária

I.- .- .- ••
Objeto Objeto Objeto Objeto

-

54 LORINO, Pbilipe. L Controle de Géstüm Stratégique. La Géstion par activités. Dmnond Paris 1991. ps. 39-41
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Evidentemente as atividades não estão isoladas numa empresa. Elas se.
combinam em cadeia ou numa seqüência de atividades dotadas de um
objetivo comum. Os "processos" são o conjunto de atividades que têm por
fmalidade um objetivo global. Alguns exemplos seriam um novo produto,
uma modificação técnica, uma campanha promocional ... Assim, enquanto
podem existir centenas de atividades em uma empresa, existirão apenas
vinte a trinta processos significativos. Os processos possuem três
características importantes:
1) são transversais à organização hierárquica e às grandes divisões
funcionais da empresa (produção, marketing, vendas, finanças).
2) cada processo gera um output único.
3) tem um cliente interno ou externo.

Na busca da tipologia e de definições, os estágios de reconhecimento das
atividades principais do negócio em questão, bem como o questionamento
em relação aos produtos (principais, discretos, ou de suporte) é realizado.
Todas reconhecem o desenho da empresa (unidade, departamento, área) e
ligam os processos às atividades da empresa. São estas atividades que
serão analisadas (geração de valor agregado, importância relativa ...) e
dissecadas por seus direcionadores, que são um conjunto de sub-
atividades, primárias ou de suporte, que em seu conjunto constituem a
atividade maior. Esta universalidade de conceito permitiu um avanço
teórico mais consistente na discussão do ABC como ferramenta de gestão.
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9. Direcionadores de Performance

Como vimos anteriormente, a decomposição de processos se faz através
das atividades. Mas o que propulsiona estas atividades? São os chamados
direcionadores de performance (drivers).
Segundo Miller, o resultado de um sistema de gerenciamento por
atividade é uma informação do direcionador de custo. O direcionador é ,
para ele, "qualquer fator que altera o custo de uma atividade". 55

Segundo Shank e Govindarajan", o custo é causado ou direcionado por
muitos fatores que se inter-relacionam de formas complexas. Assim,
compreender o comportamento dos custos significa compreender a
complexa interação do conjunto de direcionadores de custo em ação em
uma determinada situação. Além de limitar o volume de produção a
apenas mais um direcionador de custos, a experiência cumulativa tem
recebido alguma atenção como determinante de custos unitários.
Riley(1987), divide os direcionadores de custos em duas categorias: a de
custos estruturais e as de execução. Na de custos estruturais, há cinco
escolhas estratégicas da empresa, tendo em vista sua estrutura econômica
subjacente, que direcionam sua posição de custos para qualquer grupo de
produtos:
1) escala: o tamanho de um investimento a ser feto em produção,

pesquisa, e desenvolvimento e em recursos de marketing.
2) escopo: grau de integração vertical. A integração horizontal é mais

relacionada à escala.
3) experiência: quantas vezes no passado a empresa já fez o que está

fazendo agora.
4) tecnologia: que tecnologias de processos são usadas em cada fase da

cadeia de valor da empresa.
5) complexidade: a amplitude de linha de produtos ou de serviços a ser

oferecida aos clientes.
Na segunda categoria dos direcionadores, os de execução, estes são os
determinantes da posição de custos de uma empresa que dependem de sua
capacidade de executar de forma bem sucedida. Para cada direcionador de
custos estruturais, mais nem sempre é melhor. Há deseconomias de escala,
complexidades crescentes, e casos em que muita experiência pode ser tão

55 MILLER,John. Imp)emenriDgAdi~Bard ..p9-1O

56 SHANKJobn K Govindarajan, Vijay. Ge.rtõo •••ps 21-22
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ruim como nenhuma, em um ambiente dinâmico. A Texas produziu, por
exemplo, a maior quantidade de chips, sem que fossem os mais
avançados. Em contraposição, para os direcionadores de execução mais é
sempre melhor. Na lista, podemos incluir pelo menos o seguinte:
1) envolvimento da força de trabalho (participação) com a melhoria

contínua
2) gestão de qualidade total (crenças e realizações objetivando a

qualidade do produto e do processo)
3) utilização da capacidade (dadas as escolhas de escala na construção da

unidade)
4) eficiência do layout das instalações
5) configurações do produto (projeto e formulação eficazes)
6) exploração de ligações com os fornecedores e/ou clientes para a cadeia

de valor da empresa.

Tabela 9. Classificação dos Direcionadores
Direcionadores Estruturais Direcionadores de Execução
1. Escala 1. Envolvimento de recursos humanos

com a melhoria contínua
2. Escopo 2. Gestão da Qualidade Total
3. Experiência 3. Utilização da Capacidade
4. Tecnologia 4. eficiência do layout
5. Complexidade 5. Configurações Eficazes

6. Exploração sinergética da cadeia de
valor

o trabalho de Shank e Govindarajan apresenta como novidade, a posição
relativa das ferramentas de análise na gestão estratégica. É importante
notar que o conceito de custo estrutural (escala (1), escopo (2) e
experiência (3) já fazem parte de diversos livros e artigos) está plenamente
integrado ao conceito econômico e já foi estudado parcialmente à nível
macro. Já a complexidade (5) foi tratada por Kaplan e Cooper, enquanto a
tecnologia (4) ainda é tema pouco estudado, provavelmente devido à
complexidade de se obter informações a respeito. Em 1991, Brimson já
tratava da tecnologia como um item fundamental em sua análise de
direcionadores, conforme veremos no capítulo 13.
Conceitos como melhoria contínua, qualidade total, cadeia de valor,
benchmark são integrados numa visão holística de gestão e sintetizados
pelo sistema de gestão. Trata-se de uma visão moderna e profunda da
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atual realidade empresarial, que extrapola inclusive a prática de gestão
comumente conhecida.
A análise da performance é mais uma etapa no desenvolvimento da
estratégia. Ela se aplica em um binômio atividade/performance, como por
exemplo acondicionamento para expedição sob o angulo do tempo. Os
drivers, indutores ou direcionadores são os fatores causais da gestão das
atividades. Eles constituem a base dos planos de ação para o progresso
continuo, e portanto a base para sua condução.
Existe uma tendência freqüente em empresas americanas a confundir os
direcionadores e as unidades de ação 57. Entretanto, o volume de atividade
medida em unidades é apenas mais um direcionador, além de outros. Sua
importância deve ser relativizada: a variabilidade dos custos em função
do volume é freqüentemente fraca.
O volume medido em unidades de trabalho é apenas a resultante ele
próprio de outros direcionadores (tamanho de lotes, freqüência de
controles, complexidade do catálogo de referência) e não uma causa
primária.
Esta confusão se deve basicamente ao custeio direto.
Podemos caracterizar para uma dada atividade um direcionador:
1) pelo tipo de performance no qual ele influi: direcionador de custo
(tanto pela produtividade como pelo volume), de qualidade, de prazos (até
de flexibilidade ou de segurança) ...
2) pelo seu grau de controlabilidade no sistema ou sua acionabilidade no
sistema analisado. São exemplos fatores macroeconômicos, condições
climáticas etc. O quanto mais acionável o direcionador, mais pertinente a
análise. Assim, um canteiro de obras é totalmente sujeito à condições
climáticas. Entretanto a utilização de componentes industriais fabricados
em usina e simplesmente montados no local permite a redução drástica do
número de tarefas na obra e do risco meteorológico.
3) por sua mensurabilidade : o direcionador será tanto mais útil para o
controle de gestão quanto pudermos medirmos o parâmetro.
4) por sua posição em relação à atividade: um direcionador controlável
pela organização pode ser interno (fator controlado dentro da atividade
analisada) ou externo (por outra atividade que a analisada). Os externos
são em geral mais numerosos que os direcionadores internos, o que ilustra
a importância das interdependências dentro da empresa.

57 LORINO, Philipe. Ls Controle... ps. 91-119
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Os direcionadores de custo podem ter ação sob produtividade ou sob
volume de atividade. Exemplificando, na função controle de qualidade, os
direcionadores que influem sob o custo são: o tipo de equipamento
utilizado, a organização do controle, sua localização fisica em relação ao
processo produtivo, a formação do Controller..) ou pelo número de
controles (a regra de amostragem, por exemplo).

A identificação dos direcionadores é um procedimento clássico de busca
causa e efeito. Podemos portanto utilizar alguns as ferramentas
desenvolvidas pela qualidade ou manutenção, como diagrama de fluxos,
cartas de controle estatístico, folha de controle, diagrama de Pareto,
diagrama de relações , diagrama em árvore de (análise de valor da
organização e de processos), diagrama matricial e sobretudo o diagrama
de causas e efeitos em espinha de peixe de Ishikawa. Este é o mais
diretamente adaptável às necessidades de uma análise de performance e à
análise de direcionadores.

O ABC é portanto um excelente instrumento para se conhecer os
direcionadores de custo, e estabelecer sua ligação com a estratégia da
empresa. O modelo das cinco forças e os seus elementos de Porter58 e o
diagrama de Cadeia de Valor59 podem e devem ser considerados no
momento da implantação do ABC, para permitir a ligação da ferramenta
com a estratégia geral da empresa. Ele pode ser visto portanto como:
1. Um redutor do risco do negócio.
2. Uma relação assimétrica de criação de valor.
3. Uma relação incrementai de ganhos com beneficios fiscais.
4. Gerador de precisão e flexibilidade.
5. Uma ferramenta de lucratividade.
6. Um catalisador de melhorias contínuas.

58 POR1ER,MichaelE. CompeIiJiveAdvonta!!-Free Press. 1985.Nova York, p. 5

59 POR1ER, Michael E. Competitive .. p 37.
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Groth e Kinney?" expõem a seguinte lógica para justificar a adoção de
um modelo ABC, atendendo aos três primeiros beneficios apontados:

Figura 11. Lógica da adoção do modelo ABC
Gerenciamen Redução do Efeito assimétrico

to de Custos ..•. Risco do •. favorável de.. -...

Negócio criação de valor

,
Criação de Beneficios de

valor ..•...•
impostos

A hipótese básica é de que o controle de custo pode ser aplicado à eventos
econômicos, de uma maneira mais adequada do que o tratamento contábil
tradicional. Os custos relevantes, na análise do ABC, podem ser focados
na ótica futura, em oposição a custos históricos. São três os custos
envolvidos em uma gestão ativa (tabela 10).

Tabela 10 Custos numa gestão ativa
Forma Ação
Conter os custos Restringir os aumentos de em custos

unitários fixos ou variáveis.
Não incorrer no custo Através de uma análise de custo

beneficio, eliminar atividades
deficitárias, inclusive as não
geradoras de valor.

Reduzir o custo Através de uma análise de
atividades, coordenar esforços de
melhoria para reduzir seus custos.

60 GR01H,]ohn C. ; KINNEY, Michael R. Cost Management and Value Creation. In Mmzogemmt Detision, Vo132, N 4
1994, ps. 52,57. MCB University Press Jimited
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Considerando um modelo de valorização (valuation) de valor presente
do fluxo de caixa, a redução do risco de variáveis controláveis (como
despesas com materiais através de programas de qualidade, melhores
compras, redução de energia, número de fornecedores), e incontroláveis
(como taxa de juros do mercado) através da equação: Valor Total da
Firma = Valor da dívida + Valor do Capital, temos que a maximização do
valor da empresa se dá quando se atinge um nível ótimo balanceado de
dividas e capital. Um decréscimo de risco de negócio tende a ser
percebido em mercado, reduzindo sua taxa de captação, além de se reduzir
a disponibilidade de caixa necessária para imprevistos (capital de giro),
aumentando sua receita. Ambos os fatores levam à um aumento de valor
da empresa, através de uma maior contribuição marginal em matérias
primas, contas a receber, caixa ...

Para Christensen e Sharp'" , O. ABC deve responder às necessidade de
informações relevantes e precisas, com flexibilidade e adaptabilidade
requeridas pelos clientes, no curto prazo, e não só suportar decisões
estratégicas. Desta forma, defendem a utilização de custos com horizontes
de tempo diferentes, que permitam este grau de manobra.

Haedicke'" defende a utilização do sistema ABC como uma ferramenta
para atender ao ECR (Efficient Consumer Response, ou Resposta
Eficiente ao Consumidor). A idéia é estabelecer um cartão de resultado
(score card) identificando a performance por categoria. Uma loja de
departamentos, por exemplo, ao invés de alocar um número de metros
cúbicos, veria suas unidades como uma série de atividades, sendo
desempenhadas de modo descentralizado. Uma análise por categoria e por
loja é então executada, permitindo que se tome providências em relação a
produtos com baixa performance.

Por fim, Collins 63 analisa o ABC como uma alavancagem em termos de
melhoria contínua. Enquanto a gerência se desanima relacionando a
melhoria contínua como tarefa inexeqüível e interminável, o ABe provê
medidas de performance intermediárias. Assim, por exemplo, melhorias

61 OIRISTENSEN, Lynda F. SHARP, Douglas How ABC ean add value to decision making-In Monagement ac&OtI11lZng.
Maio 1993

62 HAEDICKE, Jack. The ABC's of private labe1 profi.tability . Special Report Brand power. In Pro~ssive Gro,er
Out/1994

63 COLLINS, Paul Czta!y.rtJor&rJl1tinu01l.f improvement. In MonagemntAammlZng. Fev /1994
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em custo unitário processado podem ser comparados aos níveis
originais. Não apenas em termos de custo, mas também como acréscimo
de produção, redução de retrabalho e erros podem ser destacados. Desta
forma, o ABC responde não apenas como sistema voltado a custos mas
como uma ferramenta flexível e sólida com diversidade de aplicações.



57

10. Ciclo de vida dos produtos no ABC64

A distinção entre os conceitos de caixa e competência é que dá relevância
ao conceito de ciclo de vida do custo de um bem ou serviço. A compra de
um bem de baixo valor, mas de manutenção elevada seria o melhor
exemplo da utilidade do conceito em regime de competência. Segundo
Rupert Booth65, a chave da questão é o cálculo do total despendido com o
bem, e não mais apenas seu valor de aquisição. O ponto básico é o
comprometimento da despesa. Outro exemplo é o de desenho de produtos.

Figura 12. Custo no Ciclo de Vida: comprometimento versus gastos
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Há um paradoxo onde um grande volume de recursos está comprometido
enquanto muito pouco foi realmente gasto. Como, entretanto introduzir o
conceito na contabilidade gerêncial, uma vez que trata-se de incertezas? O
ABC, a partir de uma sucessão de fases se mostra adequado. Após a
definição das fases, são definidas as atividades, e por sua vez, seus custos.
Este processo é de extrema relevância quando questionamos as tomadas
de decisão na empresa. Produtos com desenhos inadequados em sua fase
inicial podem comprometer o fluxo futuro de produção, como por
exemplo, defeitos de projeto, inadequação de maquinário, etc .. Decisões
de lançamentos de produto passam a ser gerenciaveis no tempo, uma vez

6~ LORINO, Philipe. Le Controle... ps 129-141

65 Boom, Rupert. üfe-cycle Costing. M.rmagernentAcco:mting. Jun 1994.
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que se pode estabelecer seu custo estimado desde o inicio, e compará-lo
ao seu desempenho efetivo.
Segundo Raffish, o ciclo de vida de um produto pode ser considerado em
4 fases, com seu respectivo impacto nos custos (tabela 11)66:

Tabela 11. Percentual de comprometimento de custos no decorrer do
Ciclo de vida
Fase 0/0 do Custo % Acum.
Conceitualização, desenho e
planejamento de produção 66 66
Desenho Preliminar 19 85
Desenho detalhado e Protótipo 10 95
Produção, Distribuição e Suporte
Logístico 5 100

A contabilidade tradicional enfoca basicamente a última fase do produto,
seguindo toda a Produção através da contabilidade de custos, e
posteriormente a Distribuição o suporte e a Logística. Ou seja, a
preocupação da contabilidade tradicional é com menos de 5 % de todo o
ciclo de vida do produto. Isto é devido à dificuldade no modelo para se
seguir o custeio nas fases anteriores, uma vez que o sistema o considera
um overhead.
Um modelo alternativo se baseia no enfoque ABC(figura 13t7:

Figura 13. Enfoque ABC em relação ao enfoque tradicional
Enfoque Custo

Enfoque Recursos
Processo

Informação Informação
de Atividades De

Entradas Performance

Produto

66 RAFFISH, Nonn. How Much Baseado na figura 3. p. 38

67 RAFFISH, Nonn. How Much Baseado na figura 4A p. 38
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Um exemplo da aplicação seria o seguinte(figura 14):

Figura 14. Aplicação do enfoque ABC numa análise de custos
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Em outro exemplo, Raffish estuda uma empresa com dois produtos
básicos: o T de trabalho intensivo e o A de automatizado. Através do
custeio tradicional, T custava $350 por unidade e A $240. A produção de
T era 7 vezes a de A.
O custeio por atividades levantou diversas considerações. Primeiramente,
depois da realocação pelo ABC e pelo isolamento da tecnologia, o custo
por produto foi para $300 no T e $450 no A . E depois, como a maior
parte da tecnologia era de custo fixo ou semi-variável, como a produção
de A deveria crescer nos próximos anos, seu custo por unidade tenderia a
se reduzir. O terceiro ponto é que o produto T teria seu ciclo de vida
alongado, permitindo redução de preços para que ele permanecesse
competitivo. E finalmente, a empresa obteve alguns pontos a respeito da
automação. A análise por atividade revelou que a alocação de A versus T
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seria de 4:1, enquanto o atual sistema, baseado nas horas de mão de obra
indicavam 1:8.

Interessante notar que este exemplo proveu à administração elementos de
discussão à respeito da aplicação e limites da automação em relação ao
uso de mão de obra. O resultado reverteu não só a visão de custo da
empresa, mas também a lógica, e permitiu, mesmo que numa lógica
interna, a reavaliação da política de preços dos produtos. A discussão
trouxe à tona a importância de se reconhecer que O' funcionamento da
empresa está condicionado ao ciclo de vida de seus produtos e projetos, e
não à ativos e fluxos desligados da produção real.
O produto deve ser reposicionado no novo paradigma como processo,
onde "cristaliza o saber na empresa num encadeamento concepção-
realização ". A gestão do produto deve ser, portanto totalmente ligada á
estratégia.
Consequentemente, o produto é totalmente-independentedas restrições de
anualidade, fechamentos mensais ou ciclos de planejamento. A
otimização da performance econômica do produto passa portanto pelo seu
planejamento ao longo de seu ciclo de vida, e de seu feed-back, como
correção e aprendizagem.
O objetivo de gerir o ciclo de vida engloba diversos pontos:
1. fornecer uma base para comparar o real e o orçado, permitindo uma
integração e uma continuidade.
2. controlar o impacto econômico (custo, prazo, qualidade) do futuro
sobre o presente, numa simulação continua.
3. controlar as fases transitórias do ciclo, como introdução do novo
produto e sua saída.
Numa comparação com a gestão tradicional do ciclo de vida do produto,
os últimos se mostram inadequados primeiramente por seus recortes do
tempo de acordo com a fase orçamentária.
A gestão tradicional concentra seus esforços de análise e controle sobre as
despesas efetivamente concluídas sem considerar os custos
predeterminados, minimizando o custo "estudos" em relação ao resto do
processo.
Enquanto o modelo de gestão tradicional se baseia na fase estável do
produto, o fator econômico demonstra uma redução cada vez maior do
ciclo de vida. O peso econômico da fase estável tende portanto a ser
reduzido, onde o custo standard é uma exceção, mais do que uma regra.
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o ABC, por sua vez, gera respostas
apresentados: o referencial analítico
independentemente do fator tempo.
A gestão por atividades em oposição à por custeio padrão, permite uma
simulação realista das diversas fases do produto no seu custo futuro.
A análise por atividades fornece um ferramenta!precioso para controlar os
fatores transitórios do ciclo de vida do produto (introdução e final). (figura
15).
O ABC persegue portanto o paradigma antes descrito, de geração de
novos produtos em velocidade maior, e de forma contínua, permitindo
uma melhoria dos processos e conseqüente geração de diferenciais
estratégicos (custos, diferenciação)

interessantes aos dilemas
é um só (atividades),

Figura 15. Relação de custos efetivamente desembolsados versus o
comprometido
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11. Utilizando o ABC

Enquanto um sistema contábil tem por objetivo controlar e registrar
informações segundo normas e procedimentos legais, um sistema de
informações pode se desprender destas amarras para permitir a utilização
da informação para outras finalidades. O planejamento, com a figura do
orçamento, é uma das funções de sistemas de informações. O ABC se
enquadra perfeitamente neste molde. 68

Um exemplo utilizado por Lorino'" é o da Société Angoumoise de
Circuits Imprimés (SACI). Trata-se de uma empresa de fabricação de
circuitos impressos e de montagem sob superficie de componentes
eletrónicas sobre os circuitos impressos. A particularidade da empresa, é
que ela faz as operações de montagem nas mesmas instalações para
plataforma PC (grande série" fraca diversidade de modelos, elevada
estandardização), de plataforma de grandes sistemas (pequena série,
muito personalizadas complexas e fracamente padronizadas). A base
tradicional é a de horas de mão de obra direta.

Na utilização de um sistema ABC, viéses importantes são levantados. As
atividades de logística, por exemplo, seguem o seguinte fluxo: pedido,
planejamento, estocagem, aprovisionamento. A unidade escolhida como a
mais representativa desta carga de trabalho é o número de referências de
artigos (componentes, produtos) representativos da complexidade do
fluxo. Assim, para uma despesa de 8.060.000 Francos, de despesas de
logística no semestre, a produção chegou a 291.000 horas. O custo
unitário seria portanto de 27,7(=8.060.000/291.000) Francos a hora.
Foram movimentadas 397 referências diferentes de circuitos impressos no
semestre.

68 CONNOLLY, TIm. ASHWorn, Gat}'. An integrated activity based abordagem to budgeting. In Monagema accounting.
3/94

69 LORINO, Philipc. Le Ctmtroie ... ps 351-352
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No custeio ABC, o custo logístico da referência sena de 20.300
(=8.060.000/397) Francos por referência.

Tabela 12. Informações para custeio tradicional e ABC
Cálculo Tradicional Cálculo ABC

Despesa 8.060.000 F 8.060.000 F
ClLogística
Carga de 291.000Horas -

Trabalho C.I
Número de - 397
Referências

Custo 27,7 F/hora 20.300 FlReferência
Unitário

A usina trabalha em três grandes categorias: Grandes sistemas, UNIX e
PC. Na tabela abaixo, seguem as alocações correspondentes:

Tabela 13. Comparação de resultados de custeio tradicional e ABC
Cálculo Tradicional Cálculo ABC

Linha de Carga Custo Número de Custo Desvio
Produtos (mil H) (mil F) referências imil F) %
Grandes 86.7 2400 298 6050 +152
sistemas
Diversos 24.5 680 19 385 -43

UNIX 74.8 2070 72 1462 -30
PC 105 2910 8 163 -94

Total 291 ·8060 397 8060

A conclusão é que os sistemas de grande porte são bem mais caros do que
se cobrava, enquanto os da linha PC e UNIX, de microinformática são
substancialmente mais rentáveis do que se imaginava.
Este exemplo se mostra quanto mais elucidativo das divergências que
podem ser encontradas entre os sistemas de custeio tradicional e por
atividades. O critério único utilizado pela contabilidade tradicional, que
leva o viés de ser baseado numa só variável, qual seja, a de horas/produto
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leva à inferência de custo enviesada, que por sua vez, altera a percepção
de posicionamento do produto no mercado, inclusive na precificação.
A empresa poderia ter ido à falência, uma vez que o mercado que
propriamente se desenvolveu foi o de micros! Se a estratégia da empresa
fosse a de usar o mark-up sobre custo( custo mais um percentual ou
valor), seu posicionamento de preço seria muito mais elevado do que uma
empresa similar utilizando o ABC. A participação de mercado e a
penetração do produto estariam muito aquém à que se esperaria, e isto
poderia inviabilizar o próprio sucesso do produto, e por conseqüência da
empresa. Na estrutura de meu trabalho, procurei dar a relevância ao
ambiente, à estrutura da empresa, ao ciclo de vida dos produtos e à
estratégia. Uma análise mais depurada do mercado através de seu
ambiente e de pesquisas (benchmarkingl pesquisas de preço) teriam
levado a administração a perceber que algo estava errado no seu sistema
de avaliação gerêncial. A estrutura organizacional da empresa, se
permitisse a gestão em células, ou unidades de negócio também teriam
"percebido" algo no ar, diante da incompatibilidade das atividades mais
complexas e demandadas dos sistemas parrudos, ante a uniformidade e
padronização de produtos da linha PC ou UNIX. A gestão por atividades
se insere, portanto, num âmbito maior de estrutura moderna de gestão
num ambiente dinâmico.

Numa pesquisa feita por Miller70 a respeito das aplicações e usos de uma
implementação de custeio por atividades, destacamos os seguintes:
1) para determinar o custo do produto/serviço.

~ Sistemas tradicionais sobrevalorizam o custo de produtos e serviços
massificados e de grande volume, em oposição à uma
subvalorização de produtos customizados ou de baixo volume. A
diferença entre os valores giram da ordem de 5 a 15%, podendo
chegar até 50%.

~ Um pequeno percentual (30 a 40%) de produtos ou serviços pode
representar uma larga proporção (60 a 70%) do resultado.

~ O cálculo do ABC pode ser feito por canal de distribuição,
segmentação geográfica e área. Não é raro que 60 a 70% dos
consumidores representem 100% dos resultados declarados.

70 MILLER,John 'lmpkmenting ...ps 26-25
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Como resultado do uso do ABC, e sabendo do preço real de seus
produtos e serviços, a empresa tem condições de tomar melhores decisões
em relação ao mercado. No caso de preços dirigidos pelo mercado
(market driven), embora a empresa tenha inflexibilidade de preços, ela
pode atuar nas suas atividades procurando a minimização de custo a partir
da análise do valor agregado.
2) para organizar e melhorar os processos e atividades.

Q Após uma análise da atual situação das atividades e processos da
empresa, uma simulação de melhoria é realizada, de modo a medir a
sensibilidade da alteração no resultado global. Desta forma,
determina-se onde os esforços devem ser concentrados e quais os
recursos que devem ser alocados para a obtenção da melhoria.

Q O próprio sistema ABC serve para monitorar o resultado da
implementação da alteração, a partir de um boletim de performance
(scorecard), individual ou por equipe. O ABC provê assim a
retroação para a melhoria contínua.

3) para reduzir custos ou níveis de hierarquias (downsize).
Q Trata-se de uma ferramenta poderosa, pois analisa a utilidade das

atividades e seu valor agregado. Assim, atividades de baixo valor
agregado são estudadas e plantas improdutivas podem ser alteradas,
ou no pior dos casos, fechadas.

4) outras aplicações.
Q Para avaliar terceirização de atividades. Através da análise por

atividades de um serviço executado na empresa (por exemplo, folha
de pagamento ou contabilidade) com a utilização externa,
possibilita-se uma comparação pontual e descritiva. Considerando-
se o fato de que o terceiro mesmo com um ganho escala no custo
realiza um beneficio, o serviço interno deve ser necessariamente
inferior ao prestado externamente. Mesmo que se decida pela
execução em casa do serviço, a análise do ABC e sua comparação
com o mercado externo possibilitará um foco de melhoria.

Q Para possibilitar o uso da estratégia. O uso do ABC esmiuça, através
dos processos e das atividades, a conseqüente execução da estratégia
elaborada, e permite em caso de insucesso, que se saiba onde está o
problema. Assim, embora um objetivo "aumentar a participação de
um produto em tal região" possa ter sido determinado, sua
incapacidade de realização pode ser analisada como falta de
recursos humanos (pessoal de venda, suporte) , ação mercadológica
(propaganda), ou ainda de recursos financeiros.
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q Para gerenciar projetos. Parece uma extensão natural, uma vez
que projetos são uma série de atividades ou passos desenhados para
atingir determinadas metas.

q Para o processo de orçamentação, O tradicional processo de
orçamentação parte da análise do passado, onde aumentam-se
valores a partir de dados de inflação, e adaptam-se objetivos como
"gostaria de" como metas. Estes orçamentos são por sua vez
negociados por sub-chefes, chefes e aí afora. Organizações que usam
o ABC partem da análise do atual nível de atividade e do previsto.
Analisam as oportunidades de eficiência, e valorizam o processo em
bases conhecidas. Sabe-se portanto quanto de parcela de inflação, de
melhoria ou de atividade se espera a partir da base.

q Para precisar custos alvo. O custo alvo (preço de mercado - margem
desejada) de produção (considerando-se o ciclo de vida do produto)
permite um posicionamento agressivo na estratégia da empresa.
Uma vez que o preço de mercado da concorrência serve como base
para o calculo, espera-se que a margem cubra com vantagem o custo
operacional, que pode ainda estar sujeito à eficiência maiores.

q Para determinar e otimizar a capacidade da atividade. De acordo com
o tipo de negócio, a quantidade e o valor das vendas varia
significativamente no tempo. Isto pode-se dar por sazonalidade ou
mudanças de patamares de atividade. Nestes casos, a programação
da gerência em relação à quantidade de pessoas temporárias e fixas,
como o tipo de trabalho pode ser melhor determinado a partir da
análise de atividades.

q Para estimar/cotar o trabalho do cliente. A pratica comum neste caso
é a de estimar material, fornecimento, trabalho, custo fixo e lucro. Os
primeiros são estimados, e o custo fixo e custos de suporte são
alocados em relação aos custos anteriores. No ABC, as atividades
são identificadas primeiramente, sendo a cotação baseada em parte
na performance destas atividades.

q Para consolidar operações. Por diversos motivos, as empresas podem
decidir estar fisicamente num local só. Logisticamente isto é
vantajoso pois reduz o tempo entre atividades burocráticas e sua
comunicação. A relação das atividades e sua ligação auxilia a tarefa
de consolidar operações conforme similaridades e
complementaridades.

q Para dar suporte à análise de aquisições. Uma vez que a empresa
adquirente está interessada no fluxo futuro .de seu caixa,
consubstanciado pelas suas atividades, nada mais interessante que
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medir as performances atuais e cnticas dos processos. Desta
forma, a adquirente tem uma melhor noção quanto às atividades que
apresentem sinergias ou potenciais de melhoria. Desta forma, há
maximização do valor potencial da compra, uma vez que as
melhorias introduzidas melhorarão a produtividade em geral,
reduzindo desperdícios e maximizando o retomo.

~ Para custear operações e serviços inter-companhia. O famoso
problema de custos de transferência passa a ter nova visão, uma vez
que as atividades são rastreadas e valorizadas em bases conhecidas.
Desta forma, toma-se fácil inclusive comparar as atividades com o
mundo. exterior, e saber se algumas ineficiências estão sendo
transferidas.



o ciclo de agregação de valor, gerado pelo uso do ABC, pode ser assim
resumido: (Figura 16)

Figura 16. Agregação de Valor com o ABC
Relacionados ao Processo Tomada de decisão

- Melhoria de Processo - Custo de Produção

- Redução de custo - Justificativa de Capital

- Downsizing - Estimativa de custo
---...

- Reengenharia de processos de ,... - Custeio por objetivo

Negócios - Modelos de precificação

- Gerenciamento de projetos

- Benchmarking

Medidas de Performance

Orçamentação

Análise de lucros

Performance de atividade

Avaliação de inventário

Utilização de capacidade
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12. Implantando o ABC

Segundo Haedicke 71, podemos resumir o processo de implantação do
ABC em três fases:
1) identificação das atividades chave na cadeia de valor.
2) direcionar ou alocar custos remanescentes do plano contábil para estas
atividades na proporção direta à qual a atividade absorve os custos.
3) direcionar ou alocar custos de cada atividade para os produtos e
serviços que absorvem estas atividades e somente estes produtos e
serviços.
Estamos falando de algumas dezenas de atividades e não centenas, e para
direcionadores talvez dez.
Podemos citar exemplos da fase 1 como : recepção, inspeção, guarda,
estocagem, movimentação e entrega.
A segunda fase poderia ser assim exemplificada:

Tabela 14. Exemplo da Segunda fase do processo de implantação do ABC
Nome da Conta Direcionador Atividade
Salário Número de Pessoas Recebimento
Beneficios Número de Pessoas Inspeção
Materiais / Suprimento % Especifica Estocagem
Depreciação do Direto Movimentação
Equipamento
Depreciação do Prédio Metragem Quadrada Entrega
Dependências Metragem Quadrada

A terceira e última fase do processo seria alocar os custos por atividade
aos produtos a partir da cadeia de valor. Pouco ou nenhum custo global
restaria para ser alocado.

Já Brimsonf estabelece sete passos para processar o custeio por atividade:
1. análise da atividade.
2. classificação por ciclo de vida.
3. determinação do custo da atividade.

71 HAEDICKE, Jack. The ABCs of profitability -. In Progm.sive GrocerJan /1994. ps. 38-39

72 BRIM:SON,James. AttivityA«tlllnJing ....ps 58-59
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a) ligar os recursos organizacionais às atividades com o
estabelecimento da relação causal.

b) determinação da medida da atividade pela qual seu custo varia mais
diretamente (como por exemplo, número de ordens de compra).

c) cálculo do custo por atividade.
4. identificação de medidas de performance.
5. determinação do custo dos processos de negócio.
6. ligação do custo com o relatório de objetivos.

a) tecnologia.
b) ordens.
c) clientes.

7. cálculo de custo do produto.

Os sete passos do processo de custeio de atividade de Brimson seguem o
seguinte fluxo(figura 17):

Figura 17. Fluxo do processo de Custeio de atividade

Análise da Ciclo de Identificação
•. ..

Atividade(l)
r

vida(2)
•..

de recursos(3)

Tecnologia Produtos (7)
Medida da Medida de

Materiais (6) .. Atividade (4) Performance

Organização

~
Cliente

Processos Cálculo do

Ordens ..•
do Custo~ ...• por...•

Administração
N egócio (5) Atividade(3)

Função (6)
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A análise da atividade (1) procura identificar as atividades
significativas, tanto de produção como de suporte, para estabelecer a base
para uma acurada determinação de custo e de performance. O processo
decompõe uma extensa e complexa organização em atividades
elementares, compreensíveis e fáceis de manejar. O gerenciamento
explicita como os recursos são usados para a obtenção de seus resultados.
Esta metodologia contrasta com a tradicional, pois provê visibilidade do
total de recursos usados por cada unidade organizacional, mas não o que a
unidade faz.

A análise do ciclo de vida (2) permite a gestão do produto/processo no
decorrer das atividades. O ciclo de vida inicia-se com a identificação

. inicial das necessidades do consumidor, e se estende até o planejamento,
pesquisa, desenho, desenvolvimento, produção, avaliação, uso, logística e
distribuição. Devido à interdependência das atividades em lapsos de
tempo diferentes, a análise do ciclo de vida é fundamental no ABC.
Quando os custos não são propriamente alinhados de acordo com os
períodos de tempo, o custo dos produtos é distorcido.
O custo da atividade (3) é expresso pela medida do volume da atividade
pelo qual os custos do processo variam mais diretamente.
As medidas de atividade (4) são as estatísticas operacionais e financeiras
usadas para mensurar a performance da empresa. Chega-se à análise do
processo de negócio (5) da empresa, através da definição de todas as
atividades chave da empresa. Uma alocação entre diversas funções (6)
permite uma análise por tipo de despesa. Por fim, uma alocação das
despesa de tecnologia (fábrica, equipamento e sistema de informações) e
de materiais diretos por produto (7), permite uma sensibilidade maior da
relação de custo entre as atividades e os produtos finais.
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A metodologia proposta por Brimson seguiria o seguinte fluxo(figura 18):

Figura 18. Metodologia de implantação do ABC

- Processos de Negócios - Função

- Organização - Observação
Deterrni Determinar Unidades de

~ ~
- Entrevistas - Questionários

nar Atividade
- Anotações - Debates com especialistas

Escopo

~
Classificar como Racionalizar Definir.. ..•
primária/ secund

..• ....-
Atividades Atividades

~Ir

Criar Mapa de Finalizar
..

Atividades
--..-

Atividades

A tentativa de se analisar as atividades com o objetivo de termos mais
informações sobre direcionadores de custo é essencial ao entendimento da
gestão por atividades. Logo, se explica a sua preocupação em tomo da
depuração das atividades . A classificação através do ciclo de vida, atende
a preocupação de se passar de um sistema de contabilidade periódica que
tem a preocupação de fechamento de balanço, para uma aproximação do
conceito real do ciclo de vida de produtos na empresa. A medida de
performance também é essencial no modelo, pois permite tanto a análise
no primeiro momento, como a retroação, buscando a melhoria contínua,
essência do modelo de gestão. A preocupação com variáveis tecnológicas
se adequa às necessidades atuais, uma vez que grande parte do processo
produtivo se concentra em tecnologia, e muitas vezes, diretamente
alocáveis a produtos ou processos. O que fica de fora é entretanto forte
componente de custo, pois responde a diversas atividades
tradicionalmente chamadas de custo fixo, e de elevado custo. Sem contar



73

a preocupação excessiva de Brinsom com o mapa de atividade, que
chega à variáveis por demais detalhistas, talvez inviabilizando o sistema
na busca de um perfeccionismo exagerado. Não podemos nos iludir e
querer controlar todas as atividades no sentido acadêmico, pois o custo de
tal proeza além da complexidade em relacioná-las à causalidade,
inviabilizaria o projeto, tomando-o caro e parrudo.
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13. Um exemplo integrado

Conforme vimos no capítulo 2, há uma relação entre os fatores de
produção e a tecnologia (ambiente) com o modo de análise e controle. A
razão pela qual a contabilidade tradicional teria se tomado pouco eficaz
para a gestão deve-se à mudança da proporção entre trabalho, materiais e
custo fixo (capítulo 7).

o ABC não é limitado, por sua vez à informações financeiras passadas. A
estrutura do método permite a estimativa de despesas por atividade e
informações dos direcionadores, baseados nas informações de consumo.
Nada, por sinal, na teoria do ABC implica na utilização de custos
históricos. Valores de ativo e despesas podem, por exemplo, se basear no
custo de reposição, orçado ou até pretendido . Várias empresas estão
usando projeções de volume produzido e de seu mix e eficiência de
processo para estimar consumo de atividades futuras e recursos. Gerentes,
em outras companhias estão perseguindo a eliminação de substancial
montante de atividades ineficientes e não agregadoras de valor de suas
operações. Usado deste modo, o ABC toma-se uma ferramenta poderosa
para previsão de despesas futuras. O ABC é uma contribuição marginal, e
não um uma tentativa de tomar mais preciso o sistema de custeio por
absorção total. É portanto um mapa econômico compreensivo da
organização.r'
O ponto crucial da compreensão do ABC passa pelo entendimento do
conceito de direcionador (driver). 747576

Vantagens de se utilizar o ABC: 77

Os benefícios de se adotar a melhoria contínua como base da
administração da organização são:78

1) geram uma concepção orientada para os processos,
2) envolvem toda a organização na solução permanente de problemas,

73 KAPLAN, Robert. In Defense of Actrivity Based Cost Management. In Management Accounting. Nov /1992

74 SHERMAN, Paul Activity and Driver analysis to implement ABC. In eMA moRe Jul/ Ago 1994

75 PIRRONG, Gordon DAs easy asABC. In Tbe NationolPlJblicae&rnl1ltont .Fev/1993

76 COOPER, Robin. The rise of activity based costing - Part one - What is na Activity Based Cost System - In JOIImal
of tlJstmanagementps. 45-54 - Verão 1988

77 LORINO, Philipe. !J Controle_o Pourqoui les Activités et les processus Capítulo 4

78 LEmFRIED, Kathleen, HJ. MCNAIR, C.]. BmdJmarking - Editora Campus. Rio de Janciro. 1994. p94
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3) estabelecem redes horizontais de atividades que servem para integrar
a organização,

4) criam redes de entrega de produtos receptivas e voltadas ao cliente,
5) institucionalizam o processo de mudança e aprendizagem permanente.
E neste sentido o ABC se enquadra perfeitamente. Neste sentido de
melhora contínua e visando integrar os conceitos previamente estudados,
exploraremos agora o caso da empresa francesa Plastisac 79.

1. Apresentação da empresa, ambiente, contexto e domínio de
atividade

Apresentação geral

o grupo Plastisac é constituído pelo crescimento externo, a partir de um
conjunto de empresas francesas de fabricação de filmes e de sacos de
polietileno, recomprados por um grupo internacional de origem britânica.
Seu faturamento é de 1.600.000 Francos e seu efetivo, 1.275 pessoas.
Produz em 6 locais diferentes de 150 a 300 pessoas:
I.Rolos de filme plástico ordinário, para recobrir terrenos agricolas, para
construção (contra intempéries), ou para embalagem industrial. São
produtos de volume, relativamente padronizados (com fracas variações de
dimensão ou mistura de polietileno utilizado.)
2.Bobinas de filme plástico impresso para embalagem industrial (como
por exemplo o filme que encobre os pacotes de água mineral ou o filme
pré-recortado necessário para o ensacamento de congelados no setor
agroalimentar). Estes produtos são encomendados em quantidades
menores e veiculam a imagem do cliente (Evian, Bonduelle, ..) junto ao
consumidor final. Os clientes destes produtos são portanto mais exigentes
no tocante à qualidade do que no caso precedente. A impressão do filme
plástico é uma etapa particularmente delicada do processo de fabricação e
requer competências elevadas.
3. Enfim, sacos plásticos impressos com logos dos clientes, produtos
adaptados para cada cliente e que exigem operações de dobragem e
soldagem (sacaria).
A receita de vendas se compõe:
- por um terço de produtos de extrusão (filme ordinário vendido

diretamente no mercado),

79 LORINO, Philipe. Ls Controie...ps 367-396
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- por um terço de produtos impressos (filme impresso),
- por um terço de sacos impressos.
A sede de 100 pessoas agrupa as seguintes unidades:
- o departamento comercial (48 pessoas, dentre os quais os vendedores)
- o departamento de tecnologia e qualidade (11 pessoas)
- o departamento financeiro e de informática (l l pessoas)
- O departamento de planejamento e métodos (16 pessoas)
- O departamento de administração e recursos humanos (7 pessoas)
- Compras (7 pessoas)
As fábricas são organizadas em usinas de extrusão, de impressão e de
sacana.

Tabela 15. Resumo da demonstração de resultados (em milhares de
Francos)
Receita Total 1.600
- Material 875
= Valor Agregado 725
Salários e encargos 440
Amortizações 100
Transportes 50
Terceirização 40
Diversos 45
- Despesas Totais 675
=Resultado 50

Embora Plastisac possua um parque de equipamentos importante, o nível
aparentemente fraco das amortizações não o reflete. Isto se deve ao fato
que são máquinas de idade média avançada, largamente amortizadas. Em
contrapartida, elas exigem esforços de manutenção muito elevados.
A matéria prima, o polietileno granulado, representa sozinha mais da
metade da receita de vendas. O módulo "compras'{negociação de preços e
condições contratuais de aprovisionamento, estratégias de compra:
contratos de longa duração, spot...) ~ portanto essencial.
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Figura 19. Ciclo de produção

Extrusão • Mercado de bobinas de
\ ~..

filme ordinário

~,
Impressão Mercado de bobinas de

.. filme impresso
Recorte

•...

Sacari~ (soldagem Mercado de sacos

e empunhaduras) ..•..
Impressos

A extrusão possui máquinas caras destinadas à produção de grandes
volumes. A impressão utiliza máquinas complexas que exigem
competências especificas, raras atualmente no mercado de trabalho
francês. Os equipamentos de extrusão, e sobretudo de impressão por
flexografia requerem tempos de preparo muito longos (2 a 8 horas em
impressão, de onde a fraca taxa de utilização das máquinas, inferior a 50
% de sua capacidade). Além do que, as regulagens provocam uma massa
importante de rebarbas, quando dos testes. Quanto às operações de sacaria
(pré corte, dobra, montagem dos punhos) elas necessitam um número
importante de operações manuais. Os usinas de sacaria tem uma elevada
quantidade de mão de obra. As máquinas, antigas, estão largamente
amortizadas.

Tabela 16. Estrutura das vendas

Produção anual: 130.000 toneladas
Número de pedidos ao ano: 125.000
Número de produtos: 1.000
Tamanho médio do pedido: 1 tonelada
Venda anual média por produto 130 toneladas
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De fato, 200 produtos representam 100 000 toneladas de venda (média
de 500 toneladas/ano) e 800 produtos representam 30 000 toneladas de
venda (média de 37,5 toneladas/ano). Vemos então o efeito da não
padronização dos tipos de produto: muitos produtos são marginais pelo
seu volume de venda e pelo seu pedido médio.

Atual Sistema de Gestão

É um sistema clássico:
1. custos padrões fundados sobre o orçamento e controle de desvios

custos reais sobre custo padrão da produção.
2. controle orçamentário das despesas, (essencialmente sobre base

histórica), fora produção.

Um orçamento global é estabelecido para cada unidade de produção. Os
custos das matérias primas são seguidos por produto e por pedido. Os
custos de mão de obra direta são seguidos por máquina e alocados aos
produtos e aos pedidos com a ajuda das gamas, nas quais figuram os
tempos padrão por máquina. Os custos indiretos são alocados aos
produtos e aos pedidos sob a mesma base, (tempos máquina padrão:
calculo de índices completos - custos diretos e indiretos adicionados - em
francos por hora máquina). Alguns indicadores fisicos, (como rendimento
da máquina, rendimento da mão de obra direta, rendimento de materiais a
partir dos dejetos) são seguidos, exclusivamente na produção.

2. A situação vivida por Plastisac

Problemas encontrados
Os dirigentes da empresa se interrogam sobre a lógica da gestão a ser
implantada. De fato, constatam alguns problemas: .
- A margem liquida da empresa está se degradando.
- Os prazos de realização das encomendas são muito longos e mal

conhecidos. Alguns clientes se queixam de atrasos. Isto se traduz em
perdas de mercado e por um trabalho sempre realizado em urgência.

- Para evitar uma baixa sensível das vendas em conseqüência à perda de
participação de mercado, os representantes da área comercial tem
tendência a pegar qualquer mercado, inclusive o de pequena
quantidade. A produção deve, portanto gerir pequenos pedidos em
número maior. Mas, a cada novo pedido entrando em produção há



79

necessidade de ajuste demorado dos equipamentos, além do volume
de rebarbas e do custo.

- A empresa tem dificuldade para prever a carga de trabalho, o que se
traduz na realização de várias horas extras, mesmo nos usinas de
impressão.

A situação Estratégica

Os dirigentes distinguem dois mercados:
- O de extrusão
- O de impressos e sacos, que requerem recurso e competências

diferentes.

1. O mercado de extrusão

Filme ordinário, com baixo valor agregado, vendido em bobinas num
mercado atacadista de grandes volumes (serras agrícolas, canteiros ...). Os
produtos são constituídos de misturas de polietileno, fracamente
diferenciados. A padronização é portanto possível, mas por enquanto ela é
fracamente realizada, pois a área comercial aceita por parte dos clientes
diferenças mínimas na definição do produto (dosagem de material,
dimensão: variação de espessura de alguns microns, e de largura de alguns
milímetros) que nenhum motivo técnico especifico justifique. O material
representa 75% do custo total do filme ordinário. O restante do custo é
composto por custos fixos em razão dos equipamentos e dos custos
salariais. Desde alguns anos, novos competidores entraram no mercado.
Uma excesso de produção foi criado e os preços de mercado estão
deprimidos. Isto leva a uma situação de competição intensa nos preços e
custos, com margens baixas.
O objetivo estratégico para estes produtos é portanto a competitividade
custo. Em comparação, a qualidade e o prazo são fatores relativamente
pouco importantes e não tem uma característica estratégica de
diferenciação em relação à concorrência. De fato, qualquer dos
produtores, a qualidade é padronizada no mercado de acordo de
impermeabilização, de resistência térmica e de solidez do filme plástico.
O prazo de entrega não é tampouco crucial, pois as necessidades para a
agricultura ou construção são facilmente previsíveis, e portanto
planejáveis.
2. Os produtos impressos e sacos
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o filme impresso necessita competências especificas. A clientela é
exigente e dispersa (industriais : agro-alimentar, congelados, águas
minerais, sorvetes, berços, farmácias e cosméticas). Os produtos são
altamente personalizados (clichês) e comandadas em pequenas
quantidades.
Estes produtos apresentam forte sensibilidade à prazos. Muitos clientes de
produtos impressos da Plastisac trabalham no Jl'T (exemplo: cadeias de
fabricação de congelados, ou de berços) . Uma falha por parte da Plastisac
poderia levar à uma parada de máquinas no cliente. Por outro lado, no
agro-alimentar, a atividade de ensacamento das frutas e legumes
.(congelados) está ligada às campanhas de colheita ou às oportunidades
comerciais que se apresentam nos mercados livres de frutas e legumes ,
muito imprevisíveis (quando uma ocasião se apresenta em um mercado ou
feira livre, é necessário que se busque e congele imediatamente). As
quantidades de embalagem necessárias e as datas de despacho são
portanto dificeis de antecipar. Em todo caso, os clientes industriais de
Plastisac não fazem nenhum esforço de planificação para suas
necessidades. De fato, mesmo se a embalagem é um ponto de passagem
obrigatóriono seu ciclo de produção, ele não apresenta para eles nenhuma
característica estratégica (custo baixo, possibilidade de permear a
concorrência).
Mas pelo contrário, a embalagem impressa veicula sua imagem aos olhos
públicos (as montanhas com neve de Evian, as ervilhas de Bonduelle, as
bochechas do bebê Pampers...). Existe portanto uma forte sensibilidade à
qualidade (qualidade do clichê, das colorações, do aspecto e da superficie
do filme).
Enfim, muitos dos clientes (particularmente os médios e pequenos) tem
necessidade de uma assistência técnica para definir e otimizar sua própria
embalagem. Esta necessidade de assistência técnica tende a se estender às
grandes empresas, pois a competição sobre a qualidade das indústrias
agro-alimentares ou dos produtos higiênicos fica de mais a mais intensa e
incita a puxar os esforços de modernização até as embalagens.
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Para este tipo de produto, os fatores chave de sucesso são portanto, por
ordem de importância decrescente:

a qualidade e pontualidade (preço dos serviços = respeito das datas),
a reatividade (tempo de resposta),
a assistência técnica
o custo

Tabela 17. Fatores chave de sucesso
Tipo de produto Produto de extrusão Filmes elaborados:

ordinários padrões Impressos, sacos e
personalizados

Processo Extrusão Extrusão + impressão +
eventual sacaria

Mercados Serras agrícolas, canteiros Congelados, distribuição de
de obra bebidas e pacotes, produtos

higiênicos
Lógica de produção e de Volumes importantes e Produtos extremamente
mercado repetitivos, tipos de personalizados, séries

polietireno pouco pequenas ou médias
diferenciável (padronização
possível)

Situação concorrencial Excesso de produção no Barreira de entrada ligadas
mercado, margens fracas à confiança do cliente

Qualidade Sensível à qualidade Importância do clichê, da
concepção, do traquejo da
Qualidade (imagem)

Prazo Sensibilidade ao prazo Forte sensibilidade para os
limitada congelados, para os clientes

automatizados (inserção,
estoque zero nas cadeias) e
para o agroalimentar

Fator chave de Custo Qualidade pontualidade,
competitividade reatividade, assistência

técnica, custo
Objetivos maiores de Redução de custo de · Dominar a Qualidade do
gestão produção produto

· Reduzir atrasos de entrega
· Reduzir a duração do ciclo
.Desenvolver a assistência
técnica para os clientes
.Dominar o custo
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3. Análise do processo

Existem várias maneiras de descrever uma empresa em relação aos
processos. É essencial começar por recapitular os objetivos estratégicos e
de deduzir as escolhas primordiais quanto à cartografia de processos
pertinentes.
Dados estratégicos para a análise de processos
1. O peso importante da matéria prima (56% das despesas) justifica a

identificação de um processo de compra, embora pouco pessoal esteja
envolvido (7 pessoas), em razão à seu peso econômico critico. Este
processo (negociação de contratos, estabelecimento de preços, escolha
das estratégias de aprovisionamento: contratos de longa maturação ou
spot), se distingue dos aprovisionamentos fisicos (fixação de datas e de
quantidades entregues) que fazem parte do processo logístico "gerar o
fluxo".

2. O problema dos pequenos pedidos acaba sendo preocupante: diante de
um mercado estagnante, os representantes comerciais tendem a aceitar
qualquer pedido, inclusive os pequenos. Entretanto, muitos custos
fixos estão ligados ao pedido (tempo de preparação de maquinário
longo: 2 a 8 horas para impressão, despesas administrativas gerados
pelos pedidos são elevados: gestão de pedidos, classificação e
planejamento). Isto justifica separar e identificar o s processos dos
quais a carga de trabalho varia conforme o número de pedidos, sejam
eles de natureza administrativa (classificação e planejamento) ou
técnicos (preparação das máquinas, regulagem ...).

3. Proliferação crescente dos produtos: as serras agrícolas fazem variar
conforme querem as dimensões (largura e espessura), os representantes
comerciais aceitam as encomendas de pequenos distribuidores, que
exigem suas próprios marcas impressas para pequenos volumes ...
Mesmo que os produtos "banais" possam ser padronizados facilmente,
através da padronização da largura, da espessura e da fórmula do
polietileno, os clientes estão acostumados à impor suas próprias
dimensões com diferenças microscópicas de um cliente para outro.
Além do fato dos vendedores aceitarem pedidos muito pequenos para
sacos e filmes impressos, o que induz uma proliferação de novos
produtos, novos desenhos (designs), novos clichês, novas colorações a
gerir, novas denominações .. Isto nos leva a identificar o ou os
processos nos quis a carga de trabalho varia com o número de
referências do produto.
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4. Falta de domínio do fluxo logístico e de pedido: a troca de
programas tardiamente é numerosa, bem como a colocação de
urgências, os atrasos de entregas, os "parciais"(fracionamento dos lotes
para acalmar os clientes impacientes, efetuando entregas parciais). A
conseqüência são penalidades de atraso, má imagem comercial (a falta
de pontualidade na entrega é muito mal visto pelas razões indicadas
acima), estoques e em andamento mal controlados. A melhoria do
processo "gestão do fluxo logístico" (encomendas à entrega) é portanto
uma prioridade estratégica.

5. As encomendas colocadas em urgência são tratadas de maneira
totalmente diferentes das outras. O sistema informático de
planejamento e de pedido é "desconectado", a encomenda é tratada
manualmente, agentes do serviço comercial interrompem nos usinas
para "caçar" o pedido (determinar sua posição e grau de avanço, para
"empurrá-la" para que ela passe em prioridade nas etapas de fabricação
seguintes) . Cansado da freqüência das trocas de última hora nos
pedidos e nas urgências que perturbam o funcionamento dos usinas,
ele conduziu uma pesquisa: não se trata de uma situação excepcional,
mas a urgência constitui 20 % dos pedidos. Trata-se portanto de um
real processo de "gestão de fluxo logístico em modo de degradação".

6. A certificação ISSO 9000 está em curso. Deriva uma importante
atividade de definição das capacidades das máquinas, dos
procedimentos de testes, de ensaios e controles, implicando em
numerosos serviços (fabricação, departamento técnico, compras ...)Isto
conduz à identificação de um processo "qualidade" que não
corresponde à produção de qualidade (todos produzem qualidade, sem
ser o objeto de um processo especifico) mas ao suporte metodológico
da qualidade (produção de métodos da qualidade).

7. Peso importante dos custos de manutenção: um programa de redução
de custos foi colocado em prática, mas existem freqüentes disputas
sobre os papeis e responsabilidades respectivas da fabricação,
manutenção, bem como o grau de prioridade da manutenção
preventiva. O processo de manutenção deve ser bem identificado e
precisamente examinado.

Análise dos processos

A análise dos processos da empresa foi conduzida por um pequeno grupo
de trabalho incluindo o chefe de projeto, o diretor financeiro e de controle
de gestão, o diretor técnico (desenvolvimento, qualidade, assistência
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técnica), que se reuniu duas vezes. Depois, foi submetido à validação ao
comitê de direção (diretor geral, secretario geral, diretor financeiro, diretor
técnico, diretor de fabricação e diretor comercial).
O objetivo perseguido naquele momento: modelizar a cadeia de valor da
empresa identificando grandes processos e seus produtos. O recorte da
empresa em processos depende das prioridades estratégicas e das
coordenações julgadas as mais importantes. Os "inputs" estratégicos para
a análise supra citada foram assim identificados:
- um processo "comprar" que mobiliza pouco efetivo (7 pessoas) mas

apresenta uma importância econômica fundamental,
- um processo "gerar o fluxo" completo, do pedido à entrega,
- um processo "gerar o fluxo em modo degradação" (urgências" que

representam uma série de progressos essenciais, pois as urgências
(20%) custam caro,

- Um processo "preparar a produção" constituído pelas atividades
iniciadas pelos pedidos e dos lotes, sem considerações à volumes : este
processo tem um peso econômico importante (devido aos tempos
muito longos de preparação das máquinas) e uma lógica de variação
de custos (variabilidade com o número de pedidos) totalmente
diferente da fabricação propriamente dita (variável com o tempo) .

- Um processo "desenvolvimento" para considerar a "proliferação de
produtos"

- Um processo "gerenciar a qualidade" para considerar a orientação
estratégica para a certificação ISSO 9000 e a cadeia de atividade
induzida.

- Doze processos foram identificados. Algumas atividades de suporte
forma isoladas "fora processo" ("administração geral": preparar o
orçamento, produzir as contas, gerar contenciosos ...), pois elas não
fazem parte de nenhuma cadeia transversal evidente.
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Tabela 18. Saída para cada processo detectado
Processo Produto do Processo
Produzir produtos de extrusão Toneladas de produtos de extrusão
Produzir produtos impressos Metros de produtos impressos
Produzir sacos Peças (sacos)
Preparar a produção Encomendas
(montagem/desmontagem/preparaçã
o)
Gerenciar o fluxo Encomendas
Gerenciar o fluxo degradado Urgências (alterações tardias do

programa)
Gerenciar a Qualidade (testes/procedimentos) Certificação

ISSO 9000
Comprar . Francos comprados
Vender Francos vendidos
Manter equipamentos Intervenções de manutenção
Desenvolvimento (estudos/métodos) Novos produtos (caderno de cargas,

instrumentos, gamas)
Gerenciar recursos humanos Pessoas empregadas
Administração geral /

4. Análise de atividades e valorização das atividades e processos
(ABC)
Ver anexo 1: análise de processos e de atividades
Ver anexo 2: valorização das atividades e dos processos

Análise e valorização das atividades

A análise das atividades (anexo 1) permite dar um conteúdo preciso aos
processos, definido seu perímetro e dando-lhes seus custos. Esta análise é
realizada entrevistando os responsáveis dos diferentes serviços e usinas
com base numa grelha de entrevistas estruturada. Cada chefe de serviço:
- identifica as atividades de seu serviço,
- reparte o tempo das pessoas entre estas atividades,
- reparte outros recursos entre as atividades (utilização dos

equipamentos, dos custos de deslocamento, etc ..),
- liga o custo de cada atividade a um processo.
Avaliamos o custo de cada atividade valorizando em francos os recursos
divididos entre os responsáveis entrevistados:
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- Custos salariais divididos nas atividades em prorata tempo de
trabalho,

- Amortizações divididas graças a uma análise específica de uso dos
equipamentos nas diversas atividades,

- Custos de transportes para as atividades
- Outras despesas (fornecimento, energia) divididas sobre a base de

tempo de trabalho.

Obtemos assim uma apresentação das atividades e das despesas da
empresa por serviços e usinas ( "leitura vertical") e por processos ("leitura
horizontal"). Os resultados obtidos são validados pelo comitê diretivo, em
parte, e pelas pessoas entrevistadas pela análise por outra parte. A síntese
quantificada em efetivos, francos e outros parâmetros chave (como
número de máquinas a entrar em manutenção, para a manutenção)(ver
anexo 2) é apresentada serviço por serviço e processo por processo aos
gerentes da empresa.

Retorno sobre a análise de processos

A análise das atividades é a ocasião de um retorno sobre a lista de
processos. Por exemplo, o processo "comprar" não tinha sido identificado
inicialmente. Considerávamos as atividades de compra como ligadas a
aprovisionamento e fazendo parte do processo "gerenciar o fluxo". A
análise de atividades mostrou que se tratavam de atividades específicas,
respondendo à uma lógica de performance fundamentalmente diferenciada
do processo "gerenciar o fluxo". Este visa a dominar performances
logísticas expressas em tempos, atrasos, prazos, taxas de serviço, taxa de
rotação, débitos. As atividades ligadas à compra de polietileno visam,
elas, à uma otimização econômica fundada sobre uma relação de
negociação contratual (preços, clausulas de revisão, flexibilidades
contratuais...) São pouco consumidoras de recursos, estas atividades tem
entretanto uma importância fundamental sobre o "custo de material" seja
56% das despesas total. O processo "comprar" foi portanto identificado e
separado da gestão de fluxo.

Retorno sobre a estratégia

A análise das atividades é igualmente a ocasião de uma volta à estratégia.
A valorização das atividades do processo "preparar a produção"
(montagem, desmontagem, regulagem) mostrou que ele tem um poder
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econômico particularmente importante. Enquanto os três processos de
produção direta ( "produzir extrusão", "produzir impressos", e "produzir
sacos"), cuja carga de trabalho e o custo variam de acordo com o volume
produzido, representam um equivalente efetivo de 643 pessoas, o processo
"prepara a produção" cuja carga de trabalho e custo variam com o número
de pedidos e não com o volume, atinge um efetivo de 316 pessoas. Um
terço dos custos diretos de fabricação variam portanto com o número de
pedidos, e não com o volume produzido. Alem do que, o processo
"gerenciar o fluxo" é ele também comandado pelo número de pedidos e
não pelo volume fabricado. O custo fixo do pedido e o tamanho médio do
pedido aparecem então como fatores chave de sucesso. Esta constatação
permite várias pistas de ação estratégica:

1. Aumentar o tamanho médio dos pedidos
- Desenvolver uma parceria com os clientes para otimizar o fluxo sobre

o conjunto da cadeia (prever e planejar as necessidades dos clientes,
localizar os estoques nos fornecedores ou no cliente, conforme o caso,
assegurar os agrupamentos de encomendas e de entregas)
beneficiando-se do jogo de soma positiva (ganha/ganha) permitindo
consentir vantagens de preço aos clientes que aceitem estas
colaborações.
Sensibilizar os vendedores quanto ao problema do tamanho médio dos
pedidos.

2. Reduzir o custo fixo do pedido: reduzir o tempo de preparo das
máquinas por um método do tipo SMED, ou Single Digit Minute
Exchange ofDye, metodologia destinada à permitir trocas de utensílios
em menos de 10 minutos.

Retorno sobre a organização

A análise das atividades permite também que se realiza uma volta na
organização. Por exemplo, após a análise, percebemos que os processos
'gerenciar o fluxo" e "desenvolver" apesar de sua importância, estavam
dispersos na empresa. Nenhuma estrutura organizacional tinha a carga ou
a responsabilidade. Após a análise, o serviço técnico foi responsabilizado
de um verdadeiro serviço de engenharia e o serviço
"preparação/planejamento" se viu responsável pelas missões de um
verdadeiro serviço de logística. (supervisão total do fluxo) .
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Alguns novos parâmetros de gestão ...

o volume de atividade de cada processo é medido graças a escolha de
uma unidade de obra do processo:

Tabela 19. Determinação de unidade de obra! medida de performance
Grupo Unidade de obra - Medida de

Performance
1 "Produzir extrusados" "produzir Medida de volume da produção
impressos" Produzir sacos"
2 "Gerenciar o fluxo" "produzir Número de pedidos

i pedidos"
3 "Desenvolver" Número de tipos de produtos
4 "Vender" Volume de vendas
5 "Comprar" Volume de compras
6 "Gerenciar o fluxo em urgência" Número de colocações em urgência
7 "Gerenciar a qualidade" Número de procedimentos de

qualidade
8 "Manter os equipamentos" Número de intervenções de

manutenção
9 "Gerenciar recursos humanos" Número de pessoas empregadas

Em seguida, num período de um ano, ligamos o volume destas unidades
de obra com a valorização das atividades e o processo em francos, para
determinar o custo unitário por unidade de obra. Obtemos assim
parâmetros significativos de gestão:
- o custo anual dos processo do grupo 2 é de 250.000.000 F para

125.000 pedidos, ou seja, um custo fixo de 2.000 Francos por pedido,
enquanto o estimado anterior era de 540 Francos.
O custo anual dos processos do grupo 3 é de 60.000.000 de Francos,

para mil referências de produtos, ou seja, um custo de gestão de
referência de 60.000 Francos por referência de produto por ano.

- O custo anual das urgências é de 75.000.000 de Francos para 25.000
pedidos, ou seja, o custo unitário de urgências é de 3.000 Francos.
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5.0 Custo dos produtos

ver anexo 4
Graças à análise de processos e atividades, os custos dos produtos podem
ser calculados por uma metodologia ABC.
Antigo sistema de custos
a. Nos usinas, os tempos padrão de máquina, fornecido pela gama de

produtos, são valorizados graças à taxas horárias completas (incluído
custos indiretos) por hora máquina (taxa diferente para cada máquina).

b. Os custos de material são alocados diretamente em cada pedido, na
base das gamas (consumo padrão de material por produto).

c. Um custo fixo de gestão de pedido é atribuído à cada pedido (540 F)
d. Um custo fixo de preparação do clichê é atribuído para cada pedido de

um novo produto impresso necessitando de clichê (200F)

Novo sistema ABC

Os processos servem como centro de análise. OS custos são
primeiramente agrupados por processos, depois alocados aos produtos na
base de unidade de obra do processo:
a. Processo "comprar": prorata franco de material comprado

(quantidade de material comprado figurando na gama do produto).
b. Processo "extrusão", "impressão", "Produzir sacos": prorata horas

padrão máquina por equipamento figurando na gama de produtos.
c. Processo "preparar a produção", "Gerenciar o fluxo", "vender":

prorata número de pedidos relativos ao produto.
d. Processo "gerenciar o fluxo em modo degradado": prorata do número

de urgências por produto.
e. Processo "desenvolver"(gestão do clichê incluso) , "gerenciar a

qualidade": prorata número de referências de produtos.
f. Processo "manutenção dos equipamentos": custo dirigido à cada

equipamento de fabricação de acordo com o número de horas de
intervenção.

g. Processo "gerenciar os recursos humanos": custo dirigido aos outros
processos no prorata de efetivos.

Ver exemplo no anexo 3

r:
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o tamanho dos pedidos e a proliferação dos tipos de produtos tem uma
influencia considerável. Assim, os custos ABC dos produtos são
completamente diferentes dos antigos custos. O novo sistema considera de
maneira muito mais efetiva fatores como padronização, estabilidade dos
pedidos e tamanho de lotes do que o sistema anterior. Parece que existiam
"subvenções cruzadas" importantes entre os produtos.
- Os produtos encomendados em grande quantidade, fáceis de

programar porque o cliente planejava suas compras adiantadamente, se
encontram por vezes 38 % mais caros do que deveriam.

- Os produtos impressos marginais, por sua vez, se encontram em níveis
40 % abaixo do custo que deveriam.

A análise da carteira de produtos se encontra evidentemente
completamente revirada.

Considerações sobre a Plastisac

Pudemos confrontar os modelos de tomada de decisão através do volume
(custeio baseado em volume, ou tradicional) e do ABC. A compreensão
de que o ambiente é mutável e dinâmico alterou a filosofia de trabalho da
empresa. A qualificação para o ISSO 9000, além de uma exigência de
mercado (abre portas para vendas em diversos lugares do mundo e suas
empresas), demonstra também a importância deste fundamento na
empresa moderna. A mentalidade também se alterou, na empresa. A
filosofia de melhoria continua se propaga através da análise dos
processos, de suas atividades e pela fixação de seus direcionadores de
performance. A partir de uma análise da cadeia de valor, a empresa pode
detectar diversas oportunidades de sinergia, tanto com seus fornecedores,
quanto com seus clientes. A principal, foi a instauração de beneficios a
quem gerasse informações e tamanhos de lote compatíveis com a direção
estratégica estabelecida pela empresa. A redução da incerteza, o
planejamento de produção, a redução do nível de urgências eleva a
produtividade, melhora o processo, e sem dúvida contribui para um
melhor resultado na empresa. A estrutura da empresa também foi
ligeiramente alterada, uma vez que a análise dos processos e atividades
levantou algumas responsabilidades sem "dono". O resultado é que as
atividades criticas da empresa, as de maior valor agregado, possuem agora
condições para atender seus diversos clientes, sejam eles internos ou
externos. A missão da administração, atendendo os princípios abordados
por Drucker, estão assim sendo totalmente realizados, devolvendo à
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administração as rédeas do negócio. E, sem dúvida, podemos dizer que
o cliente estará melhor atendido em suas demandas, seja no quesito
qualidade, seja na precisão de tempo, seja no preço, conforme a
sensibilidade do fator critico do negócio.
A análise desta empresa se adequa ao que procurei demonstrar durante o
trabalho. O ambiente da empresa foi estudado. O modelo de Porter de
análise das cinco forças está inerente às suas conclusões. Do lado de
objetivos do negócio, a direção teve que se confrontar com sua redefinição
e questionamento, em relação à continuidade da empresa. A estrutura
organizacional passou por uma prova de adequabilidade em relação à
nova visão de negócio. Visão esta que proporcionou à direção que
estabelecesse medidores de performance e elaborassem um principio de
estratégia dinâmica, num contexto de melhoria continua, em uma empresa
de aprendizagem.

O Activity Based Costing (ABC), mostrou neste exemplo que se trata bem
de uma ferramenta de melhoria contínua, integrando um negócio numa
ótica empresarial moderna, e servindo como um exemplo num mundo de
mais a mais globalizado.
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14. Limitações do ABC

"Embora seja instrutivo aprender com seus próprios erros, é um bom
negócio e menos doloroso aprender com o erro dos outros". Bismarck.
Michael Morrow e Tim Connolly iniciam seu artigo "Problemas práticos
implementando o ABC,,80com esta citação.
Embora tenhamos abordado os lados positivos do ABC, como todo
sistema ele possui alguns problemas. Muitas vezes, o ABC falha devido a
problemas de implantação do projeto. Por vezes técnica, é verdade. Mas
muitas vezes por razões políticas da empresa. Sendo trazidos ou iniciadas
pela gerência média, não consegui o apoio política seja na implantação,
seja na utilização dos dados como vimos até agora. Na opinião deles, os
problemas práticos podem ser agrupados em cinco categorias:
1. tópicos de comportamento,
2. foco do projeto,
3. engajamento,
4. disponibilidade de dados,
5. consistência do abordagem.

1. Tópicos de comportamento: Os relatórios e as informações geradas até
aquele momento estão inexatos? Perderam sua relevância? O ser humano
reage de maneira precavida às mudanças, especialmente se ele acredita se
sentir mais exposto, ou perder poder devido à divisão de informações.
Principalmente, com o pavor de reduções de custo, advindas de projetos
de análise. Sensibilidades pessoas e insegurança tem se revelado fortes
oponentes à qualidade e con:fiabilidade dos dados. O que se pode fazer, é
procurar os pontos positivos, tais como participações voluntárias (pessoas
que tem oportunidade de expor suas idéias) e patronagem da gerência alta,
reforçando a importância de tal projeto.
2. Foco do projeto: a dispersão de objetivos em tomo da implantação do
ABC e de sua utilização pode ser prejudicial à sua aceitação. Um projeto
de alto nível, por exemplo, não será capaz de identificar a preparação
orçamentária detalhada. A solução está na concentração em áreas tais
como: revisão de custos funcionais, análise de processo, levando ao
redesenho de processos, preparação de orçamento e de reportes
financeiros, custeio de produto, rentabilidade de clientes e um modelo de
alto nível de comportamento estratégico de custo. Também o tempo de

80 MORROW, Michael. CONOllY, TIIll. Praticai Problems ofimplementing ABC.Acc01lfltançy. Jan 1994.
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introdução do sistema deve ser programado. Um projeto piloto é
aconselhável, pois permite o teste e eventuais alterações, bem como a
colheita de alguns resultados.
3. Engajamento, ou participação (commitment). Esta participação deve ser
alcançada em três níveis: a alta direção, a equipe de implantação e os
usuários do ABC. A liderança deve ser trabalhada e constantemente
chamada para validar as propostas e o andamento do projeto.
4. Disponibilidade de dados. Em geral, os dados não estarão disponíveis
nas empresas imediatamente. Mas, as vezes: a)uma série de informações
existe, mesmo que em relatórios dispersos e locais, ou em planilhas
setoriais.; b)não faz sentido se esmerar na sofisticação de algumas áreas se
algumas áreas serão de dificil captação de informações, para o resultado
final; c)Não insista em níveis de precisão elevado. Uma margem de erro é
aceitável.

Consistência do abordagem

A consistência do processo e de análise deve estar assegurada no
andamento da implantação do ABC. Deve-se considerar os seguintes
tópicos: custeio, nível de detalhes e definições. A familiaridade da equipe
com os conceitos, e a utilização de uma metodologia de implantação
ajudarão a impor consistência no andamento do projeto.
São portanto dois fatores chave de sucesso: a estrutura de implantação e o
foco.
Para Shank e Govindarajan'", existem perigos no uso do ABC. Deve-se
tomar bastante cuidado para não se passar do custeio à gestão (ABM, ou
gerenciamento por atividades) sem se considerar fatores externos. Os
autores exemplificam com um produto especial, cuja esporadicidade é
elevada, bem como o.processamento de sua fabricação (duas vezes mais
do que seu custo de fabricação). A conclusão é que uma política de
estoque seria mais vantajosa para este produto do que a atual estratégia de
Just in time, ao contrário do que indicaria o ABC. Na seqüência, do
mesmo exemplo o planejamento estratégico para a ênfase no segmento
demanda análise da cadeia de valor de toda empresa, na qual a fabricação
é apenas uma parte, no que os autores chamam de miopia do custo da
fábrica. Produtos comoditizados, com pouco marketing ou serviço ao
cliente, considerações estratégicas devem ser mais refinadas em relação à

81 SHANK John K Govindarajan, Vijay. Gestão ._ps 243-247
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simples comparação do custo por atividade e sua margem, dos
diferentes produtos.
Alguns limites do sistema foram tratados por G. Causse'". São:
1. A noção de atividade é ampla. Se for considerada no sentido dado por

Porter, são atividades prioritárias, como logística interna e externa,
produção, marketing) e de suporte (infra-estrutura da empresa, gestão
de recursos humanos, tecnologia). Entretanto, as atividades mais
levantadas são relacionadas a um local de trabalho, elementares
portanto, como passagem de pedidos, regulagem de máquinas, ordens
de fabricação).

2. Contabilidade por atividade e controle de gestão. A contabilidade
tradicional tem por objetivo, entre outros, o de regular a organização
através de um procedimento de controle de responsabilidades
delegadas. O ABC não integra esta idéia de responsabilidade
contratual, claramente generalizada. A conjugação dos dois métodos
proposta por certos autores traz pesados problemas.

3. Modelização e necessidades de gestão. Alguns afirmam que ela
reproduz o mesmo erro do método de custeio completo: o de
construção de um modelo geral e complexo, pouco adaptável às
necessidades especificas de determinadas empresas.

4. Um sistema de custo voltado ao interior da empresa. A distancia em
relação ao mercado estaria aumentando, uma vez que o foco interno é
voltado ao custo do produto, enquanto os métodos convencionais
permitiriam a segmentação de custos por produtos, tipos de cliente,
circuitos de distribuição ...

Já Lorino'", destaca a importância dos operacionais na construção e
posterior atualização do ABC (escolha de unidade de obra, modos de
valorização, perímetros), além de considerar a dificuldade de se reunir os
elementos para a análise (número de entrevistas, tempo). E considerando
que, no conceito da gestão dos produtos, os operacionais não se
interessam diretamente, apenas se conseguirá um bom resultado se o ABC
ajudá-los em sua própria performance. O autor dá um exemplo onde a
direção optou por considerar o custeio como subproduto no processo de

82 CAUSSE, G. Le calcul eles coúts.quelques réfléxions pragmatiques. Congresso da Assoriafão Francesa de Contobiiidade,
Toulouse. 1993.

83 LORlNO, Philipe. Ls Controle...ps 352-353
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implantação do ABC, decidindo implantar aplicativos de gestão
auxiliares, como métodos, logística, manutenção, qualidade, compras.
Como de fato, apenas os operacionais estão em altura de manter a
pertinência do sistema ABC ao longo do tempo (conhecimento do
trabalho e de suas evoluções), o procedimento permitiu o engajamento em
todos os níveis (sistema ganha/ganha).

Em outra visão de consultores, Bousquié e Player'" levantam os dez erros
dos projetos ABC que não devem ser cometidos:
1. não se perguntar suficientemente a pergunta "por quê?". Antes de

querer resolver um problema, deve se colocá-lo adequadamente. É por
isto que todos devem estar alinhados com o porquê das coisas: das
informações, do projeto, dos objetivos, do uso dos dados. Senão, ele
não avançará.

2. querer responder simultaneamente aos três objetivos de custo:
estratégico, operacional e financeiro.· Uma vez que os usuários e
destinatários dos três sistemas são diferentes e possuem diferentes
objetivos, dificilmente o projeto ABC responderá simultaneamente e
adequadamente a todos.

84 BOUSQUIE, Bruno. PLAYER, RSteven. Projets ABe: les 10 erruers à ne pas commett:re (et comment les éviter).
Rmle Françoise de Comptabilité. Dez/1994.
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Tabela 20. Objetivos de custos por tipo de usuário
Estratégico Operacional ContábiIIF inance

IrO
Usuários .Direção Geral .Responsável da ·Contadores

.Direção de produção ·Controladores
marketing .Responsável do .Planejadores
.Direção de produto Fiscais
desenvolvimento .Equipes de
.Tomadores de melhoria de
decisão de processo
investimentos
.Compradores I

Utilização .Política .Medida de ·Valorização do
comercial performance estoque .
.Política de .Acompanhamen .publicação
Investimento to de atividades .Declarações
.Justificativa de de forte/fraco fiscais
investimento valor agregado
.Análise de .Orientação de
fazer/comprar esforços para

melhoria de
processo

Nível de .Usina .Muito detalhado .Forte agregação
agregação .Linha de .Baixa agregação .Freqüentemente

produto nível societário .
.Linha de
produção

Freqüência de .Porpedido .Permanente .Semestral seria
elaboração .Anual .Raramente < 2 suficiente se

!

meses outras
necessidades I

forem atendidas

3. concentrar-se nos custos de produção ... e esquecer todos os outros. Na
composição total de custos num produto em seu ciclo de vida, os
custos de produção podem representar apenas 20% do total. Não se
pode esquecer de considerar os outros, presentes desde a fase de
desenvolvimento.
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4. só considerar financistas na equipe, e não uma equipe multi-
disciplinar. Não só do ponto de vista de "venda interna do sistema",
mas até da análise de problemas específicos, como variáveis
operacionais. A equipe multi-disciplinar tem mais chances de integrar
os conceitos, e apreender as variáveis necessárias ao ABC.

5. não conversar com as pessoas certas. Os chamados operacionais
muitas vezes possuem a resposta, que um nível macroscópico do
processo não consegue levantar.

6. tentar desenvolver um projeto de casa. Uma vez que os pré-fabricados
já estão cobrindo 90% das necessidades da empresa além da presença
de múltiplas consultorias, a idéia de desenvolver um sistema deste
porte e amplitude toma-se uma aventura.

7. selecionar muitos direcionadores de custos. É sempre muito tentador
buscar para cada processo, todos os geradores de custo. Entretanto, o
custo adicional de se obter e gerenciar este dado deve superar a
precisão adicional obtida.

8. não criar uma função ABC em tempo integral. Não há ilusão: é
necessário um chefe de projeto em tempo integral, bem como
responsáveis e comitês.

9. não ter testado o projeto num piloto. Muitos inconvenientes podem ser
corrigidos através destes testes e experiências.

l O.não acompanhar as mudanças. A gestão de mudança deve ser tratada
como um projeto, pois senão incorre-se na possibilidade de não se ter o
dinamismo essencial ao sistema.

As criticas se dão portanto para limitar o escopo de uso, e não para
discutir o seu embasamento técnico fundamental. O que nos leva a
pensar:
1. que se trata de um sistema relativamente novo, e portanto não

constituiu massa critica suficiente para uma análise mais profunda,
2. que, por se tratar de um método que pode ser agregado ao sistema

tradicional, sem desmontá-lo em suas outras funções não representa o
fmal de um ciclo mas um outro módulo,

3. que embora tecnicamente e academicamente forte, o modelo demanda
cuidados especiais na sua implantação. Não só por se tratar de uma
mudança de paradigma, mas pelo respeito ao ambiente (novo X velho)
e às pessoas (resistências, feudos ...),

4. que o modelo requer uma equipe multidisciplinar, interna e externa,
para que a implantação seja duradoura,
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5. que cada empresa é diferente, e mesmo com um conceito universal, a
customização é mais do que necessária,

6. e que finalmente, trata-se de um sistema complexo e muitas vezes caro,
que trará futuros resultados a quem souber tirar proveito dele
adequadamente.
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15.Considerações Finais

o que constatamos, é que a maior parte das criticas se realiza na
implantação do sistema, e não na sua conceitualização. O que nos leva a
concluir que se trata de uma metodologia bastante adequada em relação à
anterior. Entretanto, como destaquei no inicio do trabalho, procurando
estabelecer uma ligação com o mundo prático dos consultores, a
implantação é de tanta ou mais importância no sucesso do projeto. Afinal,
de que serve uma ferramenta poderosa mas com pouca aplicabilidade?
Daí a importância do que dissemos ao longo do trabalho. A Escola de
relações humanas destaca a importância do engajamento das pessoas, de
sua realização pessoal. De nada adianta um sistema se ele não atender este
desejo do ser humano. E é por isto que os autores acima procuram
descrever métodos de atratividade que assegurem a implantação e
manutenção do sistema. Um novo paradigma, novo trabalho e forma de
ver o mundo assusta, ainda mais em tempos de corte. Daí a necessidade de
integração humana com participações de resultado, treinamento, melhoria
de condições de trabalho para que se possa atingir e ultrapassar os
problemas supra citados. Afinal, trata-se de um método que pode permitir
um sistema de beneficios ligados a resultados pessoais/corporativos de
modo bastante adequado. Neste mundo globalizado, com reduções de
emprego disseminadas, e com níveis de competição crescente, vale a pena
tentar.

Dificuldades e considerações

A amplitude de um tema que ainda não forneceu estatísticas de aplicação
suficientes, gerou uma montanha de informações, textos e literatura que
tive dificuldade em ordenar e selecionar. Os dois anos dispersos que levei
para escrever o texto também geraram diversos problemas como
descontinuidade, atualização da literatura, dispersão de raciocínio e até
alterações de rumo, corrigidas a tempo pelo meu orientador. A amplitude
do tema fez com que eu abordasse diversas disciplinas ligadas e que
requereriam per se, dissertações inteiras. Como contribuição, creio que é
um texto com um enfoque diferente do que tenho lido, especialmente por
tentar apresentar um caso mais completo de utilização prática do conceito.
A limitação básica de meu trabalho, e que o enriqueceria bastante seria a
de uma pesquisa em loco. Mas devido a uma série de restrições e do fato
das próprias consultorias não terem ainda massa critica brasileira para
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análise, creio que a utilização de um exemplo europeu traz outra cara a
um tema dominado pelos americanos. Assinalo também que a literatura
tem se enriquecido rapidamente tanto na comunidade européia como no
Canadá, permitindo uma maior amplitude de utilização.

Sugestões para trabalhos futuros

o tema do Activity Based Costing (ABC) é muito rico e recente. Em
minhas pesquisas tive grande dificuldade em localizar estatísticas de
utilização da metodologia e seus resultados práticos, que num futuro
próximo devem estar disponíveis e poderiam servir como tema (melhoria
contínua). Temas fascinantes surgem no reboque do ABC, como preços
de transferencia com a metodologia, processo de orçamentação ou preços
alvo, temas dinâmicos e que demonstram a versatilidade da ferramenta.
Podem ser estudados modelos interdisciplinares, utilizando o ABM em
conjunto com ferramentas de Marketing e de Qualidade, ampliando a
utilização e impacto do sistema ABC na condução da estratégia da
empresa. E no setor público, diversas oportunidades surgem nesta época
de necessidade de cortes e busca de eficiência. A aplicação de um modelo
ABC tem farto campo para demonstrar áreas sujeitas à melhorias, e
melhor utilização do dinheiro público.
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Anexo 1: Análise dos processos e das atividades

As atividades são dadas no equivalente "pessoas em horário integral"

Serviços Extrusão Impressão Sacaria Expedição Total
Processos
l. Produzir Produzir, superv. Produzir 81 Produzir, Embalar 643

Volume 57 Manter, descarregar 39
.Extrusão Manter alimentar alimentar 21 246 Manter,
.Imprimir 57 Manter alimentar transportar 21
.Sacaria Embalar,exped. 65

56
2. Preparar Regular, montar Regular, Regular, montar
produção 150 montar 130 36

316

Serviços Extrusão Impress. Sacaria Expedição Preparaç Compras Comercial Total
Processos ãolPlan.
3. Gerenciar Gerenc. Gerenc. Gerenciar Gerenciar Planeja Comprar Administr 55
Fluxo fluxo Fluxo 3 fluxo fluxo mento Aprovisio pedidos

17 Gerencia 6 4 Pedido nar 5
clichês Produtos 6 4 Controlar

3 negocio Pedidos
2 5

4. Caçar Caçar Caçar Caçar Tratar Tratar 28
Gerenciar lotes lotes lotes lotes Urgênci Urgências
Fluxo 5 5 5 5 as 5
degradado 4
(urgências)

Serviços Extrusão Impressã Sacaria Preparaçã Comere Manutenção P&D Total
Processos o olPlanej ial Ass.

Técn
5. Manter Limpeza 1 nível Limpeza Tirar de 42MF
Equipame Posiciona 2 12 pane
ntos mento 25

6
1 nível Manter 87

9 25 má--'iuinas
Fazer 81

Utensílios pessoas-
2
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Serviços Extrusão Impressã Sacaria Preparaçã Comere Manutenção P&D Total
Processos o o/Planej ial AssT
6. Gestão Gestão Gestão Gerenciar Prepar Fazer Des. 36MF
Desenvol técnica técnica técnica Novos Ferram. utensílios Prod 43 novos
vimento 13 7 11 clichês 2 1 e produtos

2 Trabalhos proc
Prépara novos 4

4 4 AT
Expediç, 2 50

7.Qualida Controlar Controlar Controlar Retornos Gerar Ger.
de qualidade qualidade qualidade Reclam Qual

21 9 12 3 1 2 48

Serviços Comercial Técnic Finanças RH Inform. Secr.Geral Total
Processos o
8. Vender Contatar Clientes Venda Gerenciar

22 técnica contas
marketing 3 clientes

4 3
preparar comanda

4 36
9.Adm. ContJFin DesInf Jurid/Geral
Geral 3 3 1 7

10.RH Ger.
RH
6 6

Serviços Serviço compras Tecnico e P&D Finanças Total
Processos
lI. Negociar e gerenciar contratos analisar mercado analisar mercado
Comprar 3 de poli etileno e de polietileno e

analisar mercado de poli etileno e definir estrat definir estrat
definir estrat compras compras compras

2 1 1 7



Anexo 2 Valorização dos Processo e das atividades

Exemplo do processo "Manutenção de equipamentos"

Mil Francos Mão de Obra Amortizações Peças Custo Total %

Repa Repart Repa Repart Repa Custo Indisp.

rt Custo rt Custo rt Máqui

Tem Tem Cons na

po po umo

Total 100 19.700 100 1.000 100 22.500 9.800 53.000 100

Tirar pane 39 7.680 10 100 40 9.000 9.800 26.580 50

Manutenção 39 7.680 10 100 60 13.500 21.280 40

Trabalhos 6 1.190 5 50 l.240 2

novos

Utensílios 16 3.150 75 750 3.900 8

114

Os custos da mão de obra são divididos sobre as atividades em prorata
temporis de trabalho. Os custos de amortização são repartidos em prorata
temporis de utilização das máquinas (principal utilização fabricação de
utensílios). Os custos das peças destacadas são repartidos na base de
desconto dos consumos reais por tipo de destino (prevenção versus
reparo). O custo da indisponibilidade das máquinas é completamente
imputado ao "tirar de pane".
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Anexo 3. Custo dos Produtos ABC

Produtos A B C
Natureza do Produto: Sacos impressos de Sacos impressos de Sacos impressos de

grande Volume e baixo Volume anual, Volume médio,
entregues em lotes concentrado em dispersos por um
importantes pouco lotes grande número de

importantes pequenos pedidos
(clientes múltiplos)

Produção Anual 600T 30T 240T
Tamanho média do 3T 3T 300Kgs
pedido:
Número de pedidos 200 10 800
por ano
Freqüência da O 0,3 O
colocação em
urgência por pedido
Preço de venda, por 12000 F 13000F 15000F
tonelada

Custo no método tradicional

FITonelada A B C
Custo da matéria 6520 6520 6520
prima
Custo de extrusão Para os três produtos 20 horas a 120 F/hora = 2400F
Custo de Impressão Para os três produtos 12 horas a 115 F/hora = 1380F
Custo de sacaria Para os três produtos 8 horas a 100 F/hora = 800F
Custo de fabricação 4580 4580 4580
total
Custo de gestão dos 540/3=180 540/3=180 (540/300)*1000=
pedidos trazidos por 1800
tonelada do produto
Custo Total 11280 11280 12900
Preço de venda 12000 13000 15000
Margem por tonelada 720 1720 2100
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Método de custeio ABC

F/Tonelada A B C
Custo da matéria 6520 6520 6520
prima
Custo de extrusão Para os três produtos 20 horas a 70 F/hora = 1400F
Custo de Impressão Para os três produtos 12 horas a 65 F/hora = 780F
Custo de sacaria Para os três produtos 8 horas a 60 F/hora = 480F
Custo de fabricação 2660 2660 2660
total
Custo de gestão dos 2000/3=670 2000/3=670 (2000/300)* 1000 =
pedidos trazidos por . 6700
tonelada do produto
Custo de gestão da 60000/600= 100 60000/30= 2000 60000/240=250
referência trazido por
tonelada
Custo das urgências O 3000*0,3=900 O
Custo Total 9950F 12750F 16130F
Preço de Venda 12000F 13000F 15000F
Margem por tonelada 2050 250 -1130
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Anexo 4. Desenvolvimento dos Objetivos Estratégicos sobre Processos

OBJETIVOS
CUSTO DE QUALID. CONFIAB. PRAWS CUSTO DOS DESENVOL

PROCESSO EXTRUSAD DOS PONTUALID SOBRE IMPRESSOS VIMENTO
OS POR IMPRESSOS IMPRESSOS IMPRESSOS E SACOS liDO

TONELADA E SACOS E SACOS E SACOS SF;RVIÇO
TECNICO

Produzir Produtividade Qualidade do Respeitar Dominar Produtividade Dominar as
extrusão matéria prima filme de programas de prazos de da matéria formulações

XXX extrusão fabricação produção prima iiXXX
Produtividade destinado à X X X

Máquinas impressão
XX XX

,

Produzir Qualidade de Controle dos Redução dos Produtividade Qualidade e
impressos impressão programas, ciclos de da matéria rapidez das

XX domínio das impressão prima realizações dos
capacidades de XX XX protótipos
fabricação Produtividade XX

das máquinas

XXX XX
Produtividade
da mão de obra

XX
Produzir sacos Qualidade em Respeito dos Domínio do Produtividade Qualidade e

sacaria programas de ciclo de da matéria rapidez das
XX fabricação produção em prima realizações dos

X sacaria XXX protótipos
X Produtividade "XXX

das máquinas e
mão de obra

X
Produzir Tempo de Qualidade e Domínio do Prazo de trocas Custo de Rapidez da
encomendas: montagemlpre preparação da tempo de trO<?l de pedidos sobras ligadas preparação de
Montagem paração máquina do pedido XXX à troca de protótipos
Desmontagem XX XX (previsão de pedidos X
Preparação capacidade) X

:xxx Taxa de
utilização das

máquinas
XXX

Gerir o fluxo Custo dos Domínio/ Tensão do Taxa de Planejamento
estoques de conhecimento fluxo, redução rotatividade das atividades

matéria prima dos prazos dos prazos dos estoques protótipos
e em processo XXX XX X X

X
Tempo de -, "montagem e
preparação

XX <\
Gerir o fluxo Perturbações Perturbações Custo das
em modo tardias do do urgências
degradado planejamento planejamento XX

XX XX
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OBJETIVOS
CUSTO DE QUALID. CONFIAR. PRAZOS CUSTO DOS DESENVOL

PROCESSO EXTRUSAD DOS PONTUALID SOBRE IMPRESSOS VIMENTO
OS POR IMPRESSOS IMPRESSOS IMPRESSOS E SACOS DO

TONELADA E SACOS E SACOS E SACOS SERVIÇO
TÉCNICO

Gerira Domínio das
Qualidade não

conformidade
intemase
externas

XXX
Comprar Custo da Confiabilidade Confiabilidade Prazos dos Custo da Desenvolvime

matéria prima dos dos fornecedores matéria prima ntode
comprada fornecedores - fornecedores - X comprada cooperação

:xxx Qualidade Data :xxx técnica com os
Custo do XX X Custo do fornecedores

estoque de estoque de X
matéria prima matéria prima

X X
Vender Realização dos Conhecimento Realismo de Prazo de Realização dos Análise das

objetivos de do mercado e datas tratamento do objetivos de necessidades
Volume de das prometidas pedido Volume de dos clientes

venda necessidades XXX X venda XXX
XXX dos clientes Confiabilidade XXX

Tamanho dos X das previsões Tamanho dos
pedidos de venda pedidos

XX XXX :xxx
Confiabilidade
inf. fornecidas

X
Manter os Custo de Disponibilidad Disponibilidad Custo de
equipamentos manutenção e dos e dos manutenção

Disponibilidad equipamentos equipamentos X
e dos críticos, panes críticos Disponibilidad

equipamento, :xxx XXX e dos
panes equipamentos
XX panes

XX
Desenvolver Custo da Qualidade de Pontualidade Prazo Custo da Desenvolvime
(estudos e matéria prima concepção do XX X matéria prima ntode
métodos) (formulação do produto (formulação de prestação de

filme) X filmes e tintas) conselhos
XXX XX técnicos

XXX
GerirRH Turnover, Mão de obra Mão de obra Mão de obra Tumover, Formação do

absenteísmo, qualificada qualificada qualificada absenteísmo, pessoal ao
acidentes fora impressão disponível na disponível na acidentes Enfoque

X impresso impresso X serviço cliente
Na impressão (turnover, (turnover, XX

XX absenteísmo, absenteísmo,
acidentes) acidentes)

XXX XXX -,


