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• Quantidade de repetição de trabalhos/reconciliação.
• Redução de espaço.
• Desempenho no cumprimento de prazos de entrega.

Finalmente, o mecanismo de acompanhamento deve pro-
ver informações a respeito das questões que podem ter sido
classificadas como "intangíveis" na justificação original. Al-
guns desses intangíveis podem ter incluído:

• Melhor posição de mercado/competitiva.
• Imagem no mercado.
• Maior satisfação dos clientes.
• Impacto positivo sobre o moral ou a segurança.

CONCLUSÃO

Um tema fundamental da Gestão Total dos Custos é que
as tomadas de decisões rotineiras podem ser melhoradas quan-
do as informações de apoio são organizadas ao redor dos pro-
cessos e atividades. A orientação para processos/atividades
fornece uma estrutura para a visão de produtos e serviços ao
longo dos seus ciclos integrais de vida. Ela provê uma base
para se estimar os efeitos dos investimentos de capital e acorn-
panharos impactos financeiros dos esforços pela melhoriada
qualidade. Associada aos fatores críticos de sucesso, ela for-
nece uma estrutura para aperfeiçoar a métrica usada para ava-
liar o desempenho dentro da organização. Ela é a fundação
analítica para se atingir a meta do aperfeiçoamento contínuo.
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CAPíTULO 14

NImplementaçao

Os conceitos da Gestão Total dos Custos são atra.ente:;
por muitas razões. Quatro das mais óbvias são as seguintes:

1. Tratam de problemas reais e não hipotéticos.
2. São conceitualmente lógicos. .
3. Apóiam as diretivas estratégicas das ,:mpresas de h?Je.
4. Têm sido apoiados por implementaçoes bem-suced,ld~s

em número suficiente para indicar que são possiveis
e lucrativos.

Contudo, quando os executivos começam a consi~e~ar a
implementação do TCM em suas organizações, uma sene de
perguntas lhes vem à mente:

,

\
1, • Por onde começo? . . ?

• Quão grande um projeto como este precisa ser.
• Como organizo uma equipe de implementaçâo:
• Que nível de patrocínio é nccessário para este tipo de

. ?proJeto. . .
• Quais são os problemas de software envolVIdos na im-

plementação do TCM? . _ ,.
• Que espécies de barreiras ou desafios sao típrcos para
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este tipo de projeto? E quais são as melhores maneiras
de abordá-Iosj .

• Como ,mecertificar de que a organização obtenha real-
mente benefícios com o trabalho?

• Como passar de um projeto para uma forma rotineira
de fazer negócios?

A~aixo está uma exposição destinada a lhe dar algumas
sugestoes para responder a estes tipos de perguntas.

ANÁLISE PUNTUAL OU MUDANÇAS NAS
LINHAS MESTRAS? .

. É possível usar técnicas do TCM numa análise puntual
no tempo para resolver um problema específico daempre-
sa. Por exemplo, você pode usar a técnica da análise do pro-
cesso do: negócio como base para reduzir o custo e o tem-
po de ciclo de um determinado processo. (Exemplos: reduzir
o tempo e.o CUstodo processamento de pedidos para um dis-
tr~buidor ou reduzir o tempo e o custo de processamento de
pedidos de indenização em urna companhia de seguros.) Ana-
!ogament~, você pode usar a técnica de ABC a fim de prover
informações para um evento específico de planejamento ds-
tratégico. Ou pode usar uma combinação de ABC e técnicas
de justi ficação de investimentos para analisar uma determi-
nada decisão de investimento. Há ocasiões e lugares em que
uma aplicação puntual e isolada das técnicas do TCM pode
ser apropriada.

Mesmo assim, o poder real do TCM advém de quando
ele evolui de um projeto individual para uma forma rotineira
de coleta e organização de informações na empresa. Neste con-
texto, o TCM é mais do que uma coleção de técnicas. Ele é
uma mudança de mentalidade e um processo continuado. Uma
estratégia de implementação do TCM é o meio para este fim:
um plano para a seleção do projeto ou projetos iniciais e de-
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·pois levar o TCM dos projetos iniciais para informações roti-
·neiras e dos fluxos principais da empresa.

o PAPEL DE PROJETOS PILOTO NO DESENVOLVIMENTO
DE UMA ESTRATÉGIA DO TeM

I

I
J

Mesmo que o objetivo final de uma empresa seja o de
mudar seus sistemas de negócios principais para uma base do
TCM, a maioria dos executivos inicia com projetos piloto. Es-
ses projetos tornam-se a fundação para evoluir no sentido de
uma implementação abrangendo toda a empresa e evoluir pa-
ra uma forma de operar.

Os projetos piloto desempenham dois papéis importan-
tes na estratégia global do TCM. Em primeiro lugar, são uma.
base para confirmar um projeto conceitual; segundo, podem
ser uma fonte fundamental de recursos.

Pilotos como Base para a Confirmação
de um Projeto Conceitual

Apesar de os princípios do TCM estarem bem desenvol-
vidos e exaustivamente testados no campo, não existe um con-
junto único e prefixado de requisitos específicos para ele. A~:
questões variam de uma empresa para outra e de uma indús-
tria para outra. As causas básicas diferem. Os níveis de dera-

·lhe significativo também diferem. Do ponto de vista de sistemas
de informação, o TCM é, em grande parte, um sistema "to-
mador", especialmente no custeio baseado em atividades. Ele
"toma" a maioria dos dados de que necessita dos cálculos de
custos de outros sistemas (isto é, do livro contábil, de siste-
mas de planejamento e controle de operações e assim por dian ..
te). A estrutura desses sistemas alimcntadores difere de empresa
para empresa.

'Concluindo pelo menos um projeto piloto para cada téc-
nica importante do TeM, você pode desenvolver, testar e re-
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fi.nar requisitos específicos para a maneira pela qual essa téc-
ruca pode ser melhor empregada em escala mais ampla na
empresa .

. Um projeto piloto geralmente tem as seguintes caracte-
rísticas: .

1. Ele é limitado no escopo. A análise do processo do ne-
gócio e o custeio de processo baseado em atividades
podem ser inici~lmente limitados a determinados pro-
cessos. O custeio baseado em atividades é quase sem-
~re. limitado a um só local. Ele pode mesmo ser'
limitado a um subconjunto de produtos. Novos indí- .
cadores de desempenho podem ser inicialmente lirni-
~ados .a certas áreas da empresa. A justificação de
~nvest~mentospode ser limitada a uma única opção de
Investimento.

2. Ele trata de Uma decisão de negócio atual. A utilida-
de ?os resultados do projeto piloto é um determinan-
te Importante para se evoluir além dos pilotos. A
questão de negócio tratada no piloto precisa ser ela-
rame~t,e identi!ic~da, para que ele seja mais que um
exerCICIOacadêmico. E importante que os resultados
do projeto piloto sejam usados em uma decisão real,

3. Ele é conduzido como um projeto "fora de linha".
Norn:almente não são feitas mudanças permanentes
nos sistemas básicos de informações da empresa para
se concluir um projeto piloto. Grande parte dos da-
dos para ele pode vir dos sistemas básicos e o softwa-
re para o acesso ou a descarga desses dados pode ser
d,esenvolvido durante o projeto. Mas a arquitetura dos
SIstemas básicos não é alterada para se concluir o
projeto,
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Pilotos como Fonte de Recursos

J

I
I

Além do papel crítico que um projeto piloto tem no de-
senvolvimento dos requisitos do TeM específicos da empre-
sa, ele também pode ser uma fonte importante de recursos para
a implementação do TeM a longo prazo. Você deve planejar
e fixar a seqüência para o TeM de forma que seus benefícios
sejam evidentes durante todo o processo. Uma forma eficaz
para empregar esta estratégia é assegurar-se de que o projeto
piloto inclui uma análise do processo do negócio, inclusive o
desenvolvimento de um plano de ação baseado nas constata-
ções da BPA.

DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE
IMPLEMENTAÇÃO PARA TODA A EMPRESA

Existem várias dimensões em uma estratégia do TeM.
Descreveremos separadamente cada um dos elementos e, a se-
guir, mostraremos como combiná-los em uma estratégia global.

• Técnica do TeM identifica quais técnicas do TeM es-
tão incluídas (isto é, análise do processo do negócio,
custeio de processos baseado em atividades, indicado-
res de desempenho e assim por diante).

• Fonte de Informação identifica se os dados são coleta-
dos e organizados para apresentação dentro de um pro-
jeto especial, ou se são executados como parte do
processamento cotidiano de informações baseadas em
transações.

• Nível de Integração com os Relatórios Financeiros iden-
tifica se os custos baseados em atividades, calculados
para análise gerencial, estão integrados o 1 nãocom os
custos usados para os relatórios financeiros.

• Processos do Negócio identifica que processos estão in-
cluídos no escopo do TeM.
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• Outras Limitações de Escopo identifica qualquer ou-
tro fator que limita o escopo do TCM. Por exemplo
a localização ou a porcentagem da cadeia de valor ~
ser incluída. .

• Cronograma identifica o referencíal de tempo para a
implementação.

• Pessoas identifica quem irá realizar o trabalho (isto é,
a composição das equipes transfuncionais).

Aqui está um exemplo típico de plano inicial do TCM:

1. Comece com um projeto de análise do processo do
negócio para o processo de "aquisição de materiais"
na fábrica de Wisconsin.

2. Estenda o BPA ao restante dos processos de apoio
às operações na fábrica de Wisconsin (em nível de
projeto).

3. Comece, ao mesmo tempo, a avaliação das práticas
de avaliação de desempenho.

4. Acrescente o custeio de processos e de produtos ba-
seados em atividades para a fábrica de Wisconsin (em

.nível de projeto e separado dos relatórios financeiros).
5. Acrescente a análise para os processos de apoio às

vendas e à distribuição na mesma fábrica (em nívef
de projeto). '

6. Acrescente a avaliação de lucratividade baseada em
atividades para os clientes da mesma fábrica (em ní-
vel de projeto).

7. Atualize as bases de dados para que reflitam atribu-
tos para o custeio por ciclo de vida e as categorias
de custo da qualidade.

8. Repita a seqüência 1-7 para a fábrica do Kentucky.
9. Mude o processo orçamentário para que seja basea-

do em atividades.
tO. Mude a fonte de informações do custeio de proces-

sos baseado em atividades, de coleta especial para pro-
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[eto para coleta baseada em transações (refine o ma-
pa de contas e os procedimentos da contabilidade para
que captem as informações sobre atividades durante
o processamento rotineiro).

11. Projete um novo sistema de indicadores de desem-
penho e desenvolva novas técnicas de coleta de da-
dos para apoiar a nova métrica.

Padronizamos este exemplo de plano inicial do TCM de
acordo com um utilizado por um fabricante de bens duráveis
com operações nos Estados Unidos e Europa. O plano total
de implementação do cliente incluía um lançamento mundial.

As estratégias do TCM diferem bastante de uma empre-
Sapara outra. Uma empresa pode começar com análise do pro-
cesso do negócio e depois tratar de uma necessidade urgente
de aperfeiçoar seu custeio de produtos antes de prosseguir. Ou-
tra pode iniciar seu esforço do TCM focalizando suas práti-
cas de indicadores do desempenho. A estratégia mais adequada
a uma determinada empresa é aquela que satisfaz suas neces-
sidades imediatas, ao mesmo tempo em que progride em uma
seqüência que tira proveito dos blocos de construção do TCM.

QUESTÕES LIGADAS A SOFTWARE

Para muitas das técnicas do TCM tratadas neste livro, será
obviamente necessário algum tipo de software de computa-
dor para sua implementação. Esta seção identifica algumas
das questões que você poderá precisar resolver. Antes de ini-
ciarmos essa exposição, vale uma palavra de cautela. Em ge-
ral, o software é uma questão menor na implernentação das
abordagens do TCM. Certifique-se de não cometer o erro de
interpretar o TCM como problema importante (C sistemas,

Existem dois conjuntos diferentes de questões de softwa-
re com as quais iremos lidar:
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1. software necessário à condução dos projetos piloto; e
2. software necessário para se ir além dos pilotos.

As questões ligadas a software para projetos piloto criam
uma situação do tipo ovo-e-galinha. Por um lado, um dos prin-
cipais objetivos do piloto é determinar e refinar seu projeto
conceitual, inclusive a definição das características e capaci-
dades necessárias do software. Por outro lado, o software pro-
vavelmente será necessário para a realização do trabalho no
piloto.

A abordagem que nossos clientes consideraram mais efi-
caz é conduzir os projetos piloto usando uma combinação de
opções de software que requerem apenas um investimento mí- .
nimo ou nulo em novas ferramentas, deixando para o final
dos projetos a definição da arquitetura de sistema usada na
passagem à implementação em escala mais ampla.

Cenário do Piloto

Para a condução dos pilotos, existem softwares comer-
ciais para a maioria dos computadores pessoais. Eles podem
ajudá-lo a:

I

• modelar processos do negócio; i
• desenvolver custos de processos baseados em ativida-

des; e
• desenvolver custos de objetos com base em atividades.

Você pode desenvolver os protótipos para novos for-
matos de indicadores de desempenho através de uma com- .
binação de planilhas, banco de dados e pacotes gráficos. (Ca-
so você já disponha de software de apoio a decisões ou de
informações executivas, é claro que eles serão usados nos
pilotos.) .

O desenvolvimento de protótipos para a comunicação do
custo da qualidade, o custeio por ciclo de vida e o custeio por
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metas requerem, principalmente, a capacidade de se associar
categorias de descritores para cada uma das atividades que você:
identificar. Por exemplo, você pode definir uma determinada
'atividade como de valor agregado ou não valor agregado. Pode:
defini-Ia como sendo de prevenção, avaliação, falha interna.
ou externa ou não relacionada ao custo da qualidade. Pode:
defini-Ia de acordo com seu estágio 'no ciclo de vida. Esta ca-
pacidade de definir atributos para atividades está presente em
muitos dos pacotes mencionados, inclusive todos os sistemas
de banco de dados e muitos dos pacotes de aplicação especifi-
camente projetados para análises do TCM.

Também há pacotes de software para modelar as técni-
cas de justificação de investimentos, usadas para a avaliação
de novas oportunidades de investimento.

Em resumo, não considere o software um impedimento
à condução dos seus pilotos do TCM. Na verdade, a seleção
de software para a condução de pilotos deve ser uma tarefa
relativamente de pouca importância no desenvolvimento no
plano de implementação do seu projeto piloto.

Além dos Pilotos

Uma vez concluídos os projetos piloto, você terá as in-
formações necessárias para finalizar os requisitos de seu sis-
tema e desenvolver um plano de sojtware dentro da sua
estratégia global do TCM.

Existem três abordagens básicas para se planejar o soft-
ware para a evolução do TCM além dos pilotos: uma que se
baseia em pacotes fora de linha, uma que implica o.desenvol-
vimento sob medida e outra que envolve uma combinação das
duas primeiras. A diferença fundamental entre as abordagens
é a extensão até a qual você quer mudar seus sistemas de cole-
ta e processamento de dados no dia-a-dia para incorporar c;
princípios do TCM ou empregar O TeM primordi::tlmente atra-
'lés de análises fora de linha. (A propósito, quando usamcs
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o termo "fora de linha". não estamos nos referindo a nenhu-
ma plataforma específica de hardware. Nós o usamos para di-
zer que o trabalho é feito de uma forma que não altera seus

. sistemas atuais.) '.
As três diferentes abordagens usam diferentes ~ombina-

ções dos seguintes elementos:

• Uso de pacotes fora de linha.
• Desenvolvimento de software de integração.
• Mudança das práticas e procedimentos existentes de co-

leta de dados para a captação de informações para o
TCM.

• Modificação do uso dos sistemas existentes (sem mo-
dificar seus códigos).

• Modificação dos códigos dos sistemas existentes.
• Desenvolvimento especial de sistemas de informação pa-

ra o TeM.

Abordagem n? 1 A primeira abordagem vê o TCM principal-
mente como uma técnica analítica- fora de linha. Por esta abor-
dagem, os mesmos pacotes fora de linha que foram usados
no plano piloto são avaliados em função de sua adequação
para lidar com os requisitos do seu sistema finalizado. A maio-
ria dos pacotes. de ABC baseados em PC tem sido usado c9rlt
sucesso para a implementação generalizada; entretanto, é pre-
ciso avaliar qualquer pacote específico em função da sua ca-
pacidade para processar o volume de dados que você está
prevendo.

Por esta abordagem, você também precisará avaliar
as técnicas que usou no plano piloto para acessar e devol-
ver informações financeiras da sua contabilidade e informa-
ções sobre determinantes de recursos e de atividade de ou-
tros sistemas. Você também precisará de um procedimento
para a atualização de dados sobre deterrninantes que não .
pertençam a nenhum desses sistemas (por exemplo, estimati-
vas da mão-de-obra consumida pelas diferentes atividades que
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precisem ser solicitadas diretamente aos gerentes de departa-
mentos).

Tenha em mente que apesar desta abordagem ao sistema
se basear em cálculos de custos fora de linha, sua atualização
ainda precisa ser formalizada. É preciso desenvolver procedi··
mentos e dispositivos de coleta de dados para confirmar e ve-
rificar as atividades e os dados sobre determinantcs. É preciso
formalizar um cronograma para a atualização periódica das
informações do TCM e também um procedimento para o cál-
culo de custos de novos produtos e serviços que são introdu-
zidos na empresa entre as atualizações.

Os maiores benefícios desta abordagem são velocidade,
controle e custo. Como menos pessoas precisam ser envolvi-
das na seleção de software e na operação permanente, ela cos-
tuma ter a implementação mais rápida.

Abordagem n? 2 Uma segunda abordagem usada pelas em-
presas baseia-se o máximo possível nos sistemas já existentes
tentando mínímízar a proliferação de funções e a redundâr.-
da de dados. Elas utilizam o software específico para o TCM
somente para preencher os vazios. Por esta abordagem, uma
empresa pode:

• Usar módulos existentes na sua contabilidade para cal-
cular custos de processos com base em atividades.

• Sair para um dos pacotes especiais do TCM para cal-
cular os custos indiretos para produtos individuais.

• A seguir, carregar esses custos indiretos baseados em
atividades em sistemas existentes de custeio de produ-
tos para efetuar a acumulação de custos.

Esta é uma abordagem particularmente viável, se os sis-
temas principais tiverem capacidade de simulaçào ou pude-
rem manter apresentações múltiplas dos dados. Seu principal
benefício é a consistência. Ela evita os problemas que surgem
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quando pessoas diferentes. usando sistemas diferentes, estão
essencialmente processando e tentando manter os mesmos
dados. .

É claro que os sistemas existentes variam amplamente,
quanto à extensão até a qual sua funcionalidade corrente e sua
arquitetura subjacente podem apoiar os requisitos do TeM.
Nos ambientes de alguns sistemas, o "vazio" pode ser muito
estreito. Em outros casos, ele pode ser tão largo que esta abor-
dagem deixa de ser prática. (No setor industrial, os ambientes
existentes já em uso nos quais o vazio tende a ser menor são
aqueles que consistem em sistemas integrados de finanças e
fabricação, projetados especificamente para apoiar os produ-
tores em indústrias de processamento.) ..
',Pela segunda abordagem, você também pode decidir mu-
dar o uso do software existente, sem substituir os pacotes. Após
concluir seus projetos piloto, as empresas quase sempre ob-
têm uma nova avaliação dos fatores que causam custos em
suas operações. Em resposta a esses novos conhecimentos, elas
podem decidir mudar a estrutura através da qual costumam
coletar, calcular e incluir no orçamento as informações de cus-

. tos. Essas mudanças podem ser conceitualmente profundas,
, mas podem ou não exigir softwares novos ou modificados. Por

exemplo, uma empresa pode refinar seu mapa de contas para
poder acumular informações a respeito de atividades e PI;O-
cessos, além das.informações que já coleta a respeito de con-
tas financeiras e centros de custos. Ou ela pode mudar as
opções em seu sistema de custeio de produtos, para que ele
acumule os custos derejeitos e repetição de trabalhos separa-

.damente, ao invés de embuti-los em seus custos padrão. Em
ambos os exemplos, a mudança seria significativa. O desen-
volvimento e a implementação dos procedimentos para efe-
tuar as mudanças exigiria o comprometimento de tempo e
recursos. Porém, do ponto de vista da funcionalidade do soft-
were, seus sistemas existentes podem ser perfeitamente capa-
zes de apoiar essas mudanças
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Abordagem ri~3 A terceira abordagem consiste principalmente
no projeto de novo software. Uma empresa pode querer tor-
nar o TeM a base de seus sistemas rotineiros e constatar que
o vazio de funcionalidade é tão grande, entre aquilo de que
necessita e aquilo que seus sistemas atuais podem apoiar, que
um esforço de projeto em larga escala passa a ser a única op-
ção viável.

Neste terceiro caso, o trabalho feito nos projetos piloto
passa a ser o ponto de partida para a identificação de dados
e requisitos funcionais para o desenvolvimento do novo sis-
tema.

ORGANIZAÇÃO DO ESFORÇO DO TeM

'Um esforço do TeM tem quatro estágios principais:

1. Garantir patrocínio.
2. Organizar o projeto.
3. Executar o projeto .
4. Agir em função dos resultados do projeto.

;

\

1
\.

A parte 11deste livro descreveu o trabalho necessário pa-
ra os estágios 3 e 4, executar o projeto e agir em função dos
resultados. Vamos agora tratar dos estágios 1e 2 no contexto
dos projetos piloto. (Note que os quatro estágios são necessá-
rios ao esforço pleno do TeM.)

Garantir Patrocínio

Os conceitos do TeM podem entrar em uma organiza-
ção através de praticamente qualquer função e em qualquer
nível organizacional. O presidente da empresa pode ler a res-
peito deles na Harvard Business Review. O gerente de custos
pode tomar conhecimento deles através de publicações espe-
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cializadas. o gerente de operações pode saber deles através de
seminários externos. O diretor financeiro pode saber deles atra-
vés dos auditores da empresa. Os tópicos do TeM são muito
populares na imprensa especializada em negócios, como te-
ma de seminários e como assunto de conversas entre profis-
sionais de empresas.

O presidente pode descobrir que as descrições do TeM
parecem resolver problemas importantes da sua empresa, mas.
pode não ter uma visão suficientemente clara de como as téc-
nicas poderiam ser melhor utilizadas em sua organização. O
gerente de custos pode ter achado as novas técnicas de conta- I

bilidade de custos intelectualmente interessantes, mas não sa-
be como elas poderiam se encaixar na arquitetura do ambiente
de sistemas existentes na empresa. O gerente de operações pode
ter idéias interessantes a respeito do aperfeiçoamento das prá-
ticas de indicadores do desempenho, mas não ter autorização
para modificar as práticas correntes. Em resumo, muitas pes-
soas podem introduzir os conceitos na organização e se tor-
nar defensoras das mudanças.

Entretanto, para fazer o TeM decolar, seus defensores
precisam "vender" a idéia a um executivo que possa patroci-
nar o projeto, e este necessita de uma visão suficientemente
clara dos benefícios específicos que a empresa pode alcançar
através do TCM a fim de comprometer recursos e energia corri
o esforço. I

Portanto, o primeiro passo do esforço pelo TeM é um
que enfatize educação e avaliação. Freqüentemente o cornpo-
nentede educação é necessário em vários níveis da organiza-
ção. Os altos gerentes precisam conhecer a natureza geral das
novas técnicas e os benefícios específicos que provavelmente
serão obtidos. Os gerentes de nível médio e os analistas preci-
sam conhecer detalhes específicos a respeito de como funcio-
nam as técnicas e as diferentes abordagens ao seu emprego.
Os sistemas e práticas correntes precisam ser avaliados para
que o escopo das mudanças necessárias possa ser estimado e
possa ser desenvolvido um plano para análise detalhada.
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A primeira fase termina quando um executivo patroci-
nador do trabalho do TeM tem;

1. visão suficientemente clara dos benefícios do TCM; e
2. compreensão suficientemente clara dos recursos neces-

sários à formação de uma equipe de projeto para le-
var o trabalho até o nível detalhado de análise.

1
1

1
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Organização da Equipe do Projeto

A organização de uma equipe de projeto inclui:

• Definir o objetivo e o escopo do projeto.
• Nomear um líder do projeto.
• Montar uma equipe através da designação de pessoas

para trabalhar no projeto (especificando, para cada
uma, se seu trabalho será em tempo integral ou parcial) ..

• Autorizar quaisquer outros recursos para o projeto.

;
I
I
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É claro que a composição específica de uma equipe
de projeto irá variar de empresa para empresa, dependen-
do dos objetivos do projeto. Mas oferecemos estes comen-
tários gerais:

Em primeiro lugar, é importante que a composição da
equipe reflita a natureza transfuncional do trabalho do TeM.
Os projetos de custeio baseado em atividades necessitam de
membros com conhecimentos especializados em operações,
contabilidade e sistemas de informação. Caso se espere que
os resultados do projeto afetem as decisões mercadológicas,
então o marketing precisa estar representado na equipe do
projeto.

Segundo, é vital que o projeto não acabe se tornando
um projeto somente de contabilidade ou de sistemas. As
empresas podem tentar esta abordagem de função única,
às vezes com resultados interessantes. Mas raramente são to-
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madasprovidências a respeito das descobertas desses prole-
-.tos e seus resultados costumam ser vistos como servindo so-
mente à organização que os desenvolveu. A única situação que
justifica um projeto assim é quando ele é conduzido a título

.de teste, com seu objetivo restrito à estímativa da magnitude
em potencial dos benefícios a serem obtidos com a adoção de
certos princípios do TeM. A empresa pode então usar essas
descobertas para garantir o patrocínio para um projeto "real",
com maior probabilidade de resultar em benefícios tangíveis.

Os requisitos para um projeto do TeM são os mesmos
de qualquer outro projeto:

• Necessita de um líder qualificado.
• Necessita de planos de trabalho, com claras definições

de responsabilidades.
• Necessita de um mecanismo permanente para a anteci-
. pação de problemas e sua solução de forma pró-ativa .

• Necessita de uma clara declaração de objetivos e escopo.
• Necessita de um procedimento formal para o tratamento

de qualquer mudança de escopo.

PREVISÃO DOS DESAFIOS
\

Ao garantir patrocínio e apoio à implementação do TCrJt,
você deve antecipar quais serão alguns dos desafios iniciais e
também desenvolver maneiras e meios para lidar com eles. Aqui
estão alguns dos problemas iniciais mais comuns.

Ideologias Concorrentes

Algumas pessoas podem depreciar o TeM, chamando-o
de "novo modismo deste ano". Elas dizem "Um dia é a Ge-
rência de Qualidade Total, no outroé Chegar Mais Perto do
Cliente, depois é a Concorrência Baseada no Tempo. Agora
vocêsvêm falar em Gestão Total dos. Custos".
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É importante sempre posicionar o TeM como meio para

apoiar a estratégia organizacional, ao invés de uma ideologia
concorrente. Também é importante descrever como o TeM
apóia os elementos específicos da estratégia. As informações
precisam ser organizadas ao redor de atividades e processos,
para se identificar as melhores oportunidades de aperfeiçoa-
mento. (Isto vale independentemente de você estar procuran-
do melhorar custos, tempo ou qualidade.) As informações
precisam ser organizadas ao redor de atividad~s e processos
para se saber se o desempenho melho.rou. Voce pode :eler Q"
capítulo 3 deste livro para recordar a hnguagem e a lógica pa-
ra expressar a relação entre o TCM e as principais ênfases nas
empresas de hoje.

A Imprensa Volúvel

Os elementos da Gestão Total dos Custos têm recebido
ampla cobertura nas publicações de negócios. Certamente es-
peramos que ela continue. O custeio baseado em atividades
tem sido especialmente popular e os indicadores de desernpe-
nho estão ganhando terreno depressa. Entretanto, a popula-
ridade desses assuntos traz resultados conflitantes.

Por um lado, esta ampla cobertura da imprensa ajuda no
processo educacional como um todo. Quando publicações co-
mo For/une e Business Weekpublicam artigos que explicam
as práticas emergentes na gestão dos custo~, a ta~efa, d.epro-
mover e explicar os conceitos certamente fica mais fácil den-
tro da sua empresa. Por outro lado, os detratores sempre
poderão localizar histórias oferecendo um POl:to .de vis~aCOIl-

traditório: "Experimentamos esta ou aquela tecruca e ficamos
desapontados com os resultados."

Esses detratores podem complicar seu esforço de aper-
feiçoamento. A maneira de minimizar a controvérsia é posi-
cionar todos os projetos do TCM dentro do contexto de
objetivos específicos de melhoramento. O objetivo nunca é sim-
plesmente de implementar uma nova técnica contábil e deve



ser expresso em linguagem de negócios, ao invés de lingua-
gem técnica. Por exemplo, você pode enunciar sua meta das
seguintes maneiras:

• melhorar custos, qualidade e tempo através da análise
de processos do negócio;

o aperfeiçoar o processo de fixação de preços melhoran-
do a exatidão dos custos dos produtos;

• fazer com que os indicadores de desempenho reflitam
melhor as metas do negócio; ou

• aperfeiçoar o processo de avaliação das decisões de in- I

vestimento.

A Capacidade de Mudar da Organização'

Uma das coisas que você precisará fazer, quando desen-
volver sua estratégia do TCM, é avaliar a capacidade da sua
organização para aprender e mudar. A implementação eficaz
do TCM requer que os gerentes pensem a respeito da empresa
em termos de seus processos de negócio e suas atividades sub-
jacentes. Isto exige que as pessoas desenvolvam novos conhe-
cimentos a respeito do que causa custos em uma organização.
Também exige que as pessoas mudem a SUamaneira de ava-
liar seu próprio desempenho e o das pessoas que para elas trci-!
balham. Também pode colocar em questão políticas antigas
a respeito de quais produtos e serviços oferecer e quais clien-
tes e mercados servir.

Em resumo, as decisões que o TeM apóia não são tri-
viais. Além disso, frequentemente são decisões que envolvem
mais de uma área funcional. O TCMpode mudar o próprio
processo pelo qual são tomadas essas decisões. Ele pode, até
mesmo, afetar o equilíbrio de poder na organização. Por exem-
plo, quando as empresas acreditam que seus custos de produ-
tos não são dignos de confiança, então o processo de fixação
de preços pode ser altamente político. Depois do uso detécni-
cas de ABC para o cálculo de custos precisos, é importante
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que o processo de tomada de decisões seja mudado para que

, leve em conta estas novas informações. Sem esta mudança"
o trabalho do TCM terá sido inútil.

O amplo tema de gerência das mudanças organizacíonais
tornou-se uma disciplina refinada, com seu próprio conjunto
de ferramentas e técnicas. A descrição de todas as ferrarnen-
tas e técnicas dessa disciplina está além do escopo deste livro ..
Mas é importante reconhecer a existência dessa disciplina e de
abordagens eficazes que ajudam a garantir a ocorrência das
mudanças necessárias.

Alguns dos elementos-chave concernentes à capacidade
de mudança, que precisam ser avaliados em um projeto do
TCM, incluem os seguintes:

!
I

I
I

I

1. A capacidade do patrocinador do projeto para:
• ter uma visão clara do que precisa mudar;
• ter uma profunda compreensão dos recursos neces..

sários à realização das mudanças e dispor de poder
para cornpromerê-los: e

• avaliar plenamente a extensão até a qual as pessoas
serão solicitadas a mudar.

2. A capacidade da equipe do projeto para:
• planejar e executar o projeto em segmentos geren-

ciáveis de trabalho;
• desenvolver um ambiente de trabalho realmente co-

laborador para o projeto;
• usar a organização multifuncional do projeto pa-

ra, fora da equipe, gerar compreensão e entusias-
mo pelo projeto; e

• reconhecer quando o projeto do TCM (o trabalho
ou seus resultados) afeta outras áreas do negócio.

3. A capacidade das pessoas que estão sendo solicitadas
a mudar para:

• incorporar essas mudanças a todas as outras mudan-
ças que estão sendo solicitadas a fazer (mais uma
vez, posicionar o TCM como meio para apoiar a ôn-
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fase estratégica é vital para ajudar que isso aconte-
ça); e .

• ter uma compreensão suficientemente clara da ne-
cessidade das mudanças, para acreditar que ela é real
e do mais alto interesse. .

A estratégia de implementação precisa considerar esses
aspectos da disposição da organização para mudar e traba-·
lhar para assegu.rar qu~ e.laserá capaz de efetuar as mudanças
previstas a partir da sene de projetos do TCM.
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Conclusão

.A Gestão total dos Custos é um conjunto sofisticado de
abordagens e técnicas, capaz de produzir mudanças e econo-
mias significativas no atual mundo dos negócios. Sua empre-
sa deveria usá-Ia para controlar seus custos? Somente você C!

seus colegas executivos podem tomar essa decisão.
Entretanto, para concluir, oferecemos os seguintes pon-

tos para recapitulare sublinhar as discussões.
Em primeiro lugar, suas informações de custos devem

apoiar sua estratégia. Quer o foco estratégico da sua empresa
seja qualidade, proximidade com o cliente, concorrência ba-
seada no tempo ou qualquer outra coisa, você necessita de boa;
informações para apoiar suas decisões. Sem boas informações,
você não poderá atingir suas metas estratégicas. A obtenção
de boas informações de custos é o poder fundamental propi-
ciado pela Gestão Total dos Custos.

Em segundo lugar, você deve tentar ver sua organização
como um conjunto de processos e não como um conjunto de
funções. Na verdade, sua visão dos processos precisa captar
todas as interações das unidades organizacionais. Isto signifi-
ca, essencialmente, que sua estrutura analítica deve ser mais
aberta a conceitos de como o trabalho é realmente feito e fc-
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calizar menos as relações de subordinação usadas para se ge-
renciar o trabalho. '

Em terceiro lugar, uma vez mudada a sua percepção da
empresa, você deve gerenciar os custos através da gestão das
atividades. Somente focalizando as atividades você poderá efe-
tuar mudanças sustentáveis em sua estrutura de custos. A Ges-
tão Total dos Custos (TCM) possibilita organizar as informa-
ções de forma quedestacam oportunidades para a redução de
custos, um processo que depende muito da identificação das
atividades e das suas causas básicas. Este foco nas atividades
constitui a força que está por trás de todos os princípios do
TCM: análise do processo do negócio, custeio baseado em ati-
vidades e melhoria contínua.

Em quarto lugar, você deve organizar as informações
identificando o valor das atividades para seus clientes. Is-
to vale quer sejam clientes internos ou externos. Aqui tam-
bém você pode identificar oportunidades de aperfeiçoamento
determinando quais atividades têm ou não valor agregado para
seus clientes ou quais são desproporcional mente custosas pa-
ra você.

Em quinto lugar, as constatações das suas análises do
TeM devem entrar nos planos de ação. Não caia na armadi- I

lha de simplesmente reorganizar os números.;
Finalmente, você precisa monitorar sua empresa rea-I

linhando os indicadores de desempenho com os fatores crí-
ticos de sucesso que tiver identificado. Mais uma vez. a vi-
são de processo permite que você estabeleça unidades para a
medição e monitoração dos elementos importantes de de-
sempenho,

Se pudéssemos combinar esses pontos em uma só frase, ela
seria mais ou menos assim: A Gestão Total dos Custos não é
um objetivo em si mesma; antes é uma forma de apoiar seus
objetivos empresariais, sejam eles quais forem. Para sofisticar
um pouco, diríamo que atingir uma nova compreensão dos nú-
meros da sua empresa não é a meta que você deveria buscar.
Em vez disso, você deveria focalizar a compreensão dos núme-
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ros para desenvolver uma estrutura infor~~cional de apoio, que
lhe permita alcançar suas metas estrategicas. . _

"', Em resumo o TCM é um meio para um fim. A gestao de
custos é o meio. à fim é maior competitividade e excelência em-
presarial no mercado global.
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