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RESUMO 

O ambiente concorrencial atual está impondo novos fatores de competição às empresas. Com 
a globalização e a abertura do mercado, as empresas brasileiras estão implantando programas 
de qualidade c produtividade tendo como referencial principal (he11chmarking) as empresas 
japonesas. 

As conseqüentes mudanças no ambiente empresarial não estão. entretanto. sendo 
consistentemente acompanhadas por evoluções nas sistemáti cas de controle e custeio. As 
informações relativas ao controle de uma empresa devem ser acuradas o suficiente para 
subsidiar o processo de tomada de decisões no atual ambiente competitivo. Porém. as 
tradicionais práticas de controle e custeio. além de obsoletas. podem constituir uma restrição 
para a continuidade dos programas de melhoria das empresas. 

Este trabalho mostra a evolução dos sistemas de manufatura. com ênfase particular no Modelo 
Japonês I Sistema Toyota de Produção. Uma atenção especial é dada à necessidade de 
mudanças nos s istemas de controle das empresas. principalmente na parte de custeio. 

Mostra-se ainda algumas características das s istemáticas de controle e custeio nas empresas 
japonesas em comparação com a lógica predominante nas empresas ocidentais. 

Apóia-se o trabalho em um caso real de uma empresa que já passou por um processo de 

racionalização. sob forte influência dos concei tos japoneses de qualidade e produtividade. e 
que. agora. sente a necessidade de uma maior transparência e melhor entendimento do 
comportamento dos custos em seu ambiente. para poder dar continuidade a este processo de 
melhorias. 
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ABSTRACT 

The currcnL compeLiLÍ\'C cnvironmenL is imposing new compeLition facLors LO the companies. 
Duc to the opening of Lhe Brazilian markct. Brazilian companies are implcmenting programs 
for qualiLy and producLi vity. having as a benchmark tha .lapanese companics. 

everthelcss. the conscquent changes in the companies· cn,·ironment are noL being followcd 
by improvements in thc control and cost systems. The information relates Lo the control o f any 
company should be accuraLe in order to help the decision making in thc currelll compctitive 
environment. 1-lowevcr. the traditional control and cost systcms. may bccome a constraint to 
the continuity o f the qua liLy programs. 

This Lhesis shows the evolution of thc manufacturing systems. with an enphasis in Lhe 
.lapanese Modelffoyota Production Systcm. A special altelllion is givcn to the necd of 
changcs in the companies · control systems. mainl y in thc cost acti vitics. 

Some characteristics o f thc control and cost s:'stems in thc japanese companics in comparison 
to the predominam systcms used by the occidental companies are also sho,vn. 

The thesis was based in an actual case o f a company that has al ready passcd through a quality 
program which was based in the .lapanese quality and productivity concepls. and that is nO\\' 
feel ing the necessity of a bcttcr understancling of its costs· environment, in order to keep its 
quality program on. 



CAPÍTULO l. INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO GERAL 

Para que se torne possível uma melhor compreensão das modificações que vêm ocorrendo nos 
dias de hoje. relativas às filosofias e métodos de custeio. é necessário inicialmente 
contextualizar-se a evolução da área de administração da produção. 

Com a globalização do mercado e as atuais condições de competitividade. muitas empresas 
implantaram ou estão implantando modernas estratégias de produção. tendo como parâmetros 
as evoluções ocorridas na organização do trabalho. como. por exemplo. os princípios Just-in
Time (JJT). Controle da Qualidade Total (TQC). Sistemas da Qualidade (ISO 9000). 
Reengenharia c. como conseqüência. incorporando grandes avanços nos processos 
empresariais. 

Al iado aos princípios de administração da produção. encontra-se um conjunto de técnicas 
compatíveis. que as empresas também começam a dominar. fazendo com que os dirigentes 
obriguem- se a repensar o processo de gerenciamento de suas empresas. 

Estes avanços nas tecnologias organizacionais. porém. não são acompanhados pelas práticas 
de controle e custeio que. além de obsoletas. podem se tornar tendenciosas. Muitas vezes. a 
contabilidade de custos tradicional pode constituir-se numa restrição para a continuidade dos 
programas de melhoria e de eliminação de perdas. 

Os primeiros resultados dos programas de melhoria são claros. como por exemplo: redução de 
área, lead-time, estoques. etc .. mas os ajustes finos. a retirada das "gorduras localizadas". 
necessitam de um sistema de monitoramento que identifique os desperdícios e priorize 
corretamente o ataque a eles. 

Se a empresa mudar a forma como pensa e gerencia. necessariamente ela deverá mudar a 
forma como se controla e se avalia. Ou, conforme Pscheidt ( 1993). todo o processo de 



modernização deságua num outro estágio. em andamento nos últimos anos. que consiste na 
reavaliação dos sistemas de medição e custeio. 

Nas décadas de 60 e 70. as empresas podiam transferi r aos consumidores. dentro de certos 
limites. os custos adicionais decorrentes ela eventual ineficiência de seus processos de 
produção. 

os anos 80 c 90. os preços são. de uma forma geral. estabelecidos pelo mercado e a 
maximização da margem de lucro passa necessariamente pela racionalização dos custos 
(administra-se a eficiência. e não mais se repassa a ineficiência). 

Atualmente. os custos passam a ser uma variável de planejamento. sendo necessário atingir 
um custo meta para competir no mercado. 

Estas modificações passam a inOuenciar diretamente a problemática elas filosofias de controle 
e custeio e dos métodos a elas associados. 

este contexto. para evitar distorções maiores. as informações relativas ao controle de uma 
empresa devem ser acuradas o suficiente para subsidiar o processo de tomada de decisões no 
atual ambiente competitivo. ou seja. os sistemas de controle das empresas elevem contemplar 
essa necessidade de uma fo rma coerente com a evolução do gerenciamento dos processos da 
organização. Estas colocações podem ser convenientemente sumari zadas e visualizadas 
através da Figura I. 

1.2. COMPETITIVIOADE COMO QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA 

A palavra de ordem. hoje. em operações industriais do mundo imeiro. é competitividade. Mas 
isto sempre o foi. 1\ di fcrença é que. se antigamente era fator ele diferenciação entre uma e 
outra empresa. hoje é fator de sobrevivência (Carvalho. 1993). 

Se as empresas não estão mais competindo apenas para vencer. mas para sobreviver. esta 
necessidade requer um novo modo de gestão. cujos objetivos básicos são (Plossl. 1993): 

• Satisfazer completamente os clientes: 
• Obter lucros adequados: 
• Usar o capital com eficácia: 
• Gerar mais riqueza: 
• Recompensar equitati vamente os participantes: 
• Tratar fornecedores e clientes de maneira justa: 
• Ser um bom cidadão. 

A competitividadc sofre na medida em que os negoc10s são realizados em ambiente de 
incenezas. que podem ser externas ou internas à organização. Quanto maiores forem as 
incertezas ex ternas. tanto maior tem que ser o nível de gestão sobre as internas. para que. no 
somatório. tenha-se chance de competição contra empresas que atuem em países onde as 
incertezas externas não sejam tão grandes quanto as nossas (Carvalho. 1993). 

Esta gestão interna não prescinde de um bom sistema de informação. que é. hoje, segundo 
Campos (1992). a componente ou o meio que conduz as empresas a uma elevação em seu 
nível de competitividade. 
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CONDIÇÕES DE COMPETITIV lDADE DO MERCADO 

OBJETIVOS EMPRESARIAIS 

w PROCESSO DE 
GERENCIAMENTO 

~ 
FILOSOFIAS/PRINCÍPIOS DE 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃC 

• TÉCNICAS DE 
~ ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

PROCESSO DE ,, CONTROLE E CUSTEIO 

~ 
FlLOSOFIAS/PRJNCÍPIOS DE 

CONTROLE E CUSTEIO 

+ 
._ MÉTODOS DE 

CONTROLE E CUSTEIO 

Figura 1. Esquema geral da sistemática de definição de um processo de gerenciamento e 
controle do sistema produtivo de uma empresa. 

Fonte: Adaptado de Antunes Júnior & Kl iemann Neto ( 1993). 

Selig & Kliemaru1 Neto ( 1993) apóiam esta idéia. afirmando que "a contínua tàl ta de 
informações dos dirigentes das empresas sobre a eficiência das operações internas torna estas 
vulneráveis face a uma efetiva competição de mercado." 

Assim, os resultados da empresa deveriam ser encarados simplesmente como uma prova de 
quão bem ela está sendo operada. 

1.2.1. CENÁRIO E TENDÊNCIAS DA MANUFATURA 

Se houvesse uma maneira sucinta de caracterizar o efeito da década de 80 no mundo dos 
negócios. seria provavelmente a "Década da Revolução da Qualidade" (Csillag. 1993). onde 
muitas empresas moveram-se para a produção ele produtos de maior qualidade. alta variedade 
e pequenos lotes. 

Porém. na última década do século XX. a qualidade sozinha não constitui mais uma arma 
competitiva. Ela será o fator essencial para ser admitido no jogo, uma condição necessária, 
não um discriminador. As empresas que não dominarem esta filosofia, não terão chance. 



Segundo Mackness ( 1993 ). nos anos 90. há uma ênfase na competição baseada no tempo e na 
produção orientada para o cl iente. o que requer uma avaliação nas nQimas c valores dos 
gerentes de produção. 

Mor ( 1993) apresenta os anos 90 como a década do desafio. onde o sucesso elo passado não 
garante nem garantirá o sucesso no futuro. O cenário atual, para ele. configura-se por: 
• crescente concorrência nacional e internacional: 
• evolução tecnológica contínua: 
• crescentes necessidades e expectativas dos clientes. 

Em resposta a estas mudanças. as empresas de hoje são significati vamente diferentes. tan to 
fís ica quanto funcionalmente. em relação às do passado. Berlincr & Bri mson ( 1992) elcncam 
vários fatores que exemplificam ou contribuem para estas mudanças: 

• Mudanças nas Bases de Competição 
Uma vez implementadas. tecnologias avançadas de manufa tura podem permanentemente 
mudar a base de competição em uma indústria. 
Competidores que implementem tecnologias estrategicamente importantes podem obter 
vantagens competi ti vas através de reduções de custos. melhorias de qualidade. reduções de 
prazo de entrega c melhor resposta aos cl ientes. 

• A Explosão Tecnológica 
A velocidade de mudanças na manufatura e nas tecnologias de processos está em aceleração. 
1\ história da manufatura mostra uma firme tendência a substituir mão-de-obra por tecnologia. 
Aproximadamente 90% de todo o conhecimento atual em engenharia e ciências físicas 
ocorreram durante os últimos 30 anos. Não se espera que esta explosão tecnológica seja 
atenuada no futuro. 
Ferramentas de administração. como o gerenciamento de custos. elevem auxiliar os gerentes 
de produção na tomada ele difíceis decisões neste ambiente dinâmico. 

• Ciclos de Vida mais Curtos 
Empresas que desejem prosperar em um ambiente ele manufatura avançado. elevem associar 
competência em engenharia e em tecnologia a um rigoroso monitoramento financeiro. Um 
sistema de contabi lidade de cu~tos orientado para a correta gestão do ciclo ele \·ida elos 
produtos é necessário neste ambiente. 

• Melhor Fluxo de Produção 
Novas filosofias de produção enfatizam a necessidade ele se evitar a manutenção ele inventário 
excessivo e ocioso na fábrica. sem pronta utili zação (Berliner & Brimson. 1992). 

• Maior Disponibilidade ele Dados 
O desenvolvimento de redes locais (Local Area Network - LAN) e a tecnologia de 
acompanhamento e reconhecimento automatizado ele componentes permitirá que os vários 
elementos de automação sejam ligados para fins de controle e comunicação. 

• Tecnologias Integradas ele Manufa tura 
Atualmente as empresas estão tentando desenvolver sistemas de manufatura integrados. 
compreendendo um fluxo harmônico de materiais. ferramentas. componentes e informação, 
através da fáb rica. 
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• Mudança de Custos Variáveis para Fixos 
A automação leva a um mais alto percentual de custes fixos. em função ele sua intensidade de 
capital. Indústrias tradicionais baseadas em mão-de-obra intensiva tem sido capazes de cortar 
custos durante períodos recessivos com a dispensa de trabalhadores. alternativa não disponível 
quando se administram robôs c sistemas flexíveis. 

1.2.2. EVOLUÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE MERCADO 

Mackness ( 1993) mostra uma comparação internacional real izada pela Ernst & Young. a qual 
evidencia a importância da satisfação do cliente como primeiro critério em planejamento 
estratégico em países considerados potências internacionais (Quadro I). 

Ontem Hoje Amanhã 
Alemanha 10% 22% 59% 

Japão 30% 42% 80% 
EUA 18% 37% 69% 

Quadro I. Satisfação do cliente como pnme1ro cnténo em planeJamento estrateg1co. 
Fonte: Mackness ( 1993). 

Esta preocupação aponta para a necessidade de adequação das empresas à dinamicidacle do 
mercado (exigências mutantes dos clientes) que. ao longo dos anos. incorporaram outros 
requisitos à exigência ele qualidade, quais sejam: o preço. o tempo (velocidade), diferenciação 
e diversidade e, nos últimos tempos, o fator exclusividade (Fieury, 1993). 

Ou seja, satisfazer as necessidades do mercado envolve (Piossl, I 993): 
• Produzir produtos da mais alta qualidade possível: 
• Produzir o que de fa to é necessário e no momento que é preciso; 
• Entregar o produto no local desejado; 
• Produzir os produtos a custos mais baixos ou. ao menos. a custos adequados: 
• Reagir de forma flexível e rápida às mudanças; 
• Avaliar os resultados obtidos pela satisfação expressa pelos próprios cilentes. 

Para tanto. Plossl ( 1993) aponta algumas estratégias-chave para o futuro: 
• Educação contínua de todos os empregados; 
• Percepção dos trabalhadores como recursos valiosos e não como commodities; 
• Facilitar e acelerar os fluxos de material e informação; 
• Aumentar a produtividade do capital: 
• Insistir na melhoria contínua da qualidade: 
• Engajar-se em inovações: 
• Tornar-se mais pró-ativo do que reativo; 
• Atacar perdas em todas as atividades; 
• Reduzir estoques (ativos não-desejáveis), para eles não ocultarem problemas; 
• Serviço rápido, fl exível e confiável como meta perene; 
• Não empenhar recursos fl exíveis a qualquer item. até o último momento possível; 
• Melhorar o trabalho em equipe com fornecedores e clientes. 

Já Ostrenga et alii (1993) colocam como ênfases prevalecentes na estratégia de negócios: 
• Foco no cliente; 
• Gestão da qualidade total; 
• Concorrência baseada no tempo. 
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Segundo Mor ( 1993 ). o sucesso futuro das empresas será conseqüência da visão que hoje elas 
têm do futuro. E suas ações precisam ser integradas e guiadas por uma visão global apontada 
para o sucesso da empresa. 

Com base em sua visão do futuro. a empresa de\·e repensar seus valores. sua missão e 
estabelecer. como compromissos abrangentes para todos os níveis ela organização. seus 
macro-objetivos. 

1.2.3. FATORES CRÍTI COS 

As estratégias das empresas são traçadas para atingirem um determinado mercado qu~ tem. 
hoje. diferentes exigências. A determinação dos negócios da empresa vai refletir nas ações 
internas necessárias para sati sfazer os requisitas específicos a determinados mercados. Os 
fatores que são valorizados pelos clientes destes mercados são ditos críticos e devem ser 
contemplados no posicionamento competitivo da empresa. 

1.2.3. 1. PRODUTIVIDADE (CUSTO-PREÇO) 

Os objetivos de manufatura são estabelecidos em termos absolutos (por exemplo. defeito zero 
ao invés de defeito mínimo) para enfatizar a necessidade de mudança de comportamento. na 
busca contínua da produtividade (Berliner & Brimson. 1992). Isto é o que realmente garante a 
sobrevivência de uma empresa: ser competitivo - o que pode ser entendido como ter a maior 
produtividade entre todos os concorrentes. 

Produtividade pode ser entendida como a relação entre um output e um input (Kliemann Neto. 
1993). Logo. melhorar a produtividade significa produzir mais c melhor (incrementar o 
owput). ao mesmo tempo em que se reduzem. proporcionalmente. os recursos necessários 
para isto (input ). Neste mesmo sentido. o cálculo de custos. por ser a relação inversa de 
produtividade (inpwloutput = recursos engajados/produtos ou serviços gerados) serve como o 
indicador ideal para avaliação da produtividade (ou para o acompanhan1ento de planos de 
melhoria da produtividade). 

A revolução .::ausada pelos orientais deixou à mostra uma economia muito precária em bases 
competitivas. principalmente pela obsolescência dos sistemas de custos (Se lig & Klicmann 
Neto. 1993). Nesse quadro pode-se também incluir o Brasil. onde. até o início ele 1990. existia 
um forte protecionismo na economia. ocultando e distribuindo a improdutividade de vários 
setores. 

Atualmente. a palavra de ordem é reduzir custos. Mas como? Por onde começar? Onde estou 
perdendo mais? Qual o nível correto de uti lização de máquinas? Qual o valor da ociosidade 
que permite a entrega rápida de encomendas inesperadas? Quando há necessidade de 
capacidade extra, que alternativa é preferível: 
Máquinas extras? Contratar pessoal? Horas extras? Terceiros? 

1.2.3.2. QUALIDADE 

Segundo Hronec ( 1994). qualidade é entender. aceitar. atender c exceder as necessidades. os 
desejos e as expectativas do cliente. continuamente. 



• ENTENDIMENTO 
Permite antecipar as necess idades. os desejos e as expectati vas dos clientes. 

• ACEITAÇÃO 
Torna a ""qualidade·· pessoal 
Para melhorar a ace itação: 
- O que você precisa de nós? 
-O que você faz com o produto/serviço que lhe fornecemos? 
-Quais são as lacunas entre aquilo que você precisa e aq uilo que lhe damos? 

• ATENDI MENTO 
Sati sfação = Percepção (o gue os clientes crêem ter recebido) 

Expectativa (o que os clientes acham que receberão) 
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É importame para as empresas lidar com as expectativas e percepções dos clientes. 
desenvolvendo medidas de desempenho sobre as comunicações que estabelecem expectati vas 
e sobre o contato com o cliente após a transação. 

• EXCEDEN DO 
É como e onde a di fe renciação se mani festa (lealdade dos cl ientes). 
Armadilha da melhoria contínua: quanto mais os clientes conseguem. mais eles querem. 

Exemplo I: Carros japoneses (anos 80) aumentaram as expectativas dos clientes norte
amencanos. 

Exemplo 2: A caneta esferográfica da empresa A tem 14 em de comprimento e é azuL tem 
tampa. pesa cerca de 15 g e possui tinta suficiente para escrever 900 m. Se a empresa B 
fabricar uma caneta com as mesmas características físicas. as duas atenderiam igualmente as 
expectati vas do cliente. e estes não incorreri am em custos de troca ao escolher entre a caneta 
A e a caneta B. Somente quando a empresa A introduzir alguma melhoria em sua caneta. de 
modo a exceder as expectativas - digamos. fazer com que ela escreva 1.800 m (produto). 
entregando-a em qualquer parte do mundo (serviço). ou mostrar como usar n1elhor a caneta 
(in fo rmações). os cl ientes permanecerão leais (Hronec. 1994). 

Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfe itamente. de forma confiáveL 
acessível e segura. e no tempo certo. às necessidades do cliente (Campos. 1992). Ele apresenta 
a qualidade num sentido amplo. compreendendo: qualidade intrínseca. custo. entrega. moral e 
segurança. 

Ainda segundo Campos ( I 992). a qualidade compõe-se de: 
• Recursos técnicos: sistemas e ferramentas 
• Relações humanas: comportamento e comprometimento 

O fator de sucesso é o ser humano. que precisa estar educado (saber fazer) e motivado (querer 
fazer). 

1.2.3.2.1. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE E OS CUSTOS 

Enquanto a qualidade tem se tornado um dos principais fatores contribuintes para o aumento 
da participação de mercado e lucratividade. freqüentemente superando "preços" em termos de 
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importância. muitas empresas continuam orientando-se na correção de problemas ao invés de 
integrar a qualidade no desenvolvimento e desenho do produto (Berliner & Brimson. 199:2). 

Se os administradores conhecerem os custos da má qualidade. poderão ser capazes de tomar 
melhores decisões em relação às mudanças de comportamento dos custos ,·ersus qualidade 
(Berliner & Brimson. 1992). 

os mercados competitivos atuai s. a qualidade sozinha não é suficiente: melhoria contínua da 
qualidade e reduções de custos são necessários. juntos. para a sobrevivência econômica d~ 
uma empresa. 

1.2.3.2.2. GESTÃO DA QUALI DADE TOTAL (TQM) E SISTEMA DI:: 
GERENCIAMENTO DE CUSTOS (CMS) 

O elo comum mais importante entre o TQM e o CMS é a visão do processo. 

Fornecedores -7 Insumos -7 Produção -7 Produto/Serviço -7 Clientes 

as empresas em que o TQM já permeia a organização. as maiores oportunidades para 
aperfeiçoamento de processos e eliminação de desperdícios estão nas áreas indiretas 
administrativas (Ostrenga et ali i. 1993). 

É provável que certos "produtos" - como relatórios gerenciais. balancetes. faturas 
treinamentos. orçamentos. propostas de mudanças de engenharia. etc. - sejam considerados 
inaceitáveis em valor para os seus clientes e possam ser aperfeiçoados (análise do valor do 
processo do negócio). 

Há o desafio de se fazer do "aperfeiçoamento contínuo" uma realidade (indicadores de 
desempenho). Para se alcançar isto. a visão do trabalho em termos de atividades. dentro do 
processo do negócio, faci lita a evolução de orçamcntação e controle. de fo rma a refletir esta 
visão (Activily-Based Cosling- ABC). 

1.2.3.3. TEMPO 

E se conseguirmos tratar de tal modo incertezas internas que não só se elimine parte dos 
recursos. mas que. principalmente, se libere o recurso mais precioso. aquele que ninguém até 
hoje soube como guardar para usar depois. ou seja. o tempo? (Carvalho. 1993). 

Tempo é uma fonte vital de vantagem competitiva. Velocidade é particularmente importante 
em: desenvolvimento de produto. ordering (pedido). programação da planta. produção. 
entrega e pós-venda (Mackness. 1993). 

Ao enfoque tradicional de sucesso na manufatura (prover ao cliente um produto com o 
mínimo custo e maior valor) acrescenta-se o fator temporal - no menor tempo (Fry et alii. 
1993). 

O tempo é um recurso precioso. De todos os recursos utilizados. é o único que não pode ser 
armazenado nem substituído; uma vez perdido. não pode ser recuperado (PlossL 1993). 



9 

A perda mais visível não é em refugo. mas em bons materiais deixados ociosos. O que é 
essencial para o sucesso da empresa é o fluxo . 

A chave para compreender como a produção funciona c como controlá-la é a percepção de 
que ela envolve dois Ouxos importantes: de materiais e de informações (Piossl. 1993 ). 
Enquanto informações podem ser processadas muito rapidamente. materiais geralmente ficam 
parados por longos períodos de tempo e só de vez em quando são mo\'imentados. 

esse sentido. Plossl ( 1993 ) postula a ·T' lei de fabricação: 

"Em processos de fabricação, todos os benefícios serão diretamente 
proporcionais à ve locidade do Ouxo de materi ais e de informações." 

Ou seja, quando o 1luxo ele materi ais é acelerado. resultam aperfe içoamentos muito 
significati vos nas medidas ele desempenho (PiossL 1993). 

·· A coisa é manter tudo em movimento ... " 

Henry Ford (Toclay and Tomorrow). citado por Plossl ( 1993 ). 

Respostas mais rápidas às necessidades de clientes são. hoje. muito importantes. As empresas 
que não conseguem produzir mais rápido do que seus concorrentes estão em perigo. As que 
são mais lentas estão condenadas (Ostrenga et alii. 1993). 

1.2.3.3.1. CONCORRÊNCIA BASEADA NO TEMPO 

"A consciência da importância do tempo predomina em decisões e 
ações da administração. A concorrência em mercados mundiais está 
exigindo respostas muito mais rápidas a necessidades que mudam muito 
mais depressa. Toda ação que influencia os fl uxos de in fo rmações e de 
materiais deve ser examinada continuamente para torná-los mais 
simples e áge is. Esforços contínuos para abreviar períodos de 
processamento e el iminar atrasos devem tornar-se um modo de vida. 
não um programa ocasional. ·· 

·'Há muito material ocioso na matona das fábricas. As ações que 
reduzem a necessidade de estoques são pelo menos tão eficazes no 
aumento de produtividade quanto a aquisição de um novo equipamento. 
além ele acrescentarem lucros ao invés de diminuí-los: · 

(Piossl. 1993) 

Ostrenga et ali i ( 1993) ratificam estas idéias, apontando os benefícios potenciais da boa 
administração do tempo. quais sejam: 
I. Aumento de produtividade; 
2. Converter mais rapidamente recursos investidos em dinheiro: 
3. Aumentar os preços; 
4. Reduzir riscos: 
5. Aumentar participação no mercado. 
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1.2.3.3.2. CONCORRÊNCIA BASEADA NO TEMPO E SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE CUSTOS (CMS) 

Ostrenga et ali i ( 1993) apresentam algumas questões relc\·antes para controle c custeio. quais 
sejam: 
• A análise dos processos dos negócios da empresa prescinde de uma análise dos tempos de 

ciclo. que resultará na simplificação dos processos: 
• Pode ser necessária uma mudança nas medidas de desempenho. com vistas a incluir na 

medição a dimensão temporal: 
• Técnicas de justificação de investimento em ati vos (como o retorno do investimento - ROl ) 

podem sabotar a meta de redução de tempo. 

1.2.3.4. INOVAÇÃO 

O item inovação dá conta das exigências de diversidade c exclusividade que o mercado busca 
atualmente. Inovação é o processo de contínua busca da sati sfação das necess idades mutantes 
dos clientes. É o cerne da competitividade e sobrevivência da empresa. que deve estar atenta 
ao desenvolvimento tecnológico dos processos e de novos produtos (Campos. 1992). 

A ênfase em projetos é decorrente de (PiossL 1993 ): 
• Demanda por variedades de produtos: 
• Colocação rápida de novos produtos no mercado por parte da concorrência: 
• Reconhecimento da influência dos projetos e suas modificações sobre os custos e as 

operações. 

1.2.3.4.1. PROJETOS E COMPETITIVIDADE 

A empresa bem-sucedida. de futuro. será mais rápida do que os concorrentes. chegando ao 
mercado com produtos projetados de maneira correta. incluindo novas tecnologias e 
sati sfazendo novas necessidades de clientes (PiossL 1993). A engenharia de projeto tem mais 
impacto na competitividade do que qualquer outro grupo organizacionaL por que é neste 
estágio que se determinam as condições de produção. que influenciam os custos. 

Novamente. em relação aos projetos. tempo perdido é a maior perda. O tempo é o umco 
recurso igualmente disponível (para todo mundo. mas impossível de recuperar ou armazenar). 
Portanto. projeto acelerado e correto é a meta. 

A Toyota. em relação às concorrentes ocidentais. necessita hoje de quase metade do tempo 
para lançar um novo veículo. Além disso. os carros japoneses têm um ciclo de vida 
aproximadamente igual à metade do ciclo de vida dos carros americanos (Wood. 1992). 

A indústria japonesa trabalha com um ciclo de 7.5 anos desde a concepção inicial até o 
momento em que o último veículo sai da linha de montagem. Nas firmas norte-americanas, 
esse mesmo ciclo dura 13 a 15 anos (Fleury & Proença, 1993). 

1.2.3.4.2. INOVAÇÃO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS (CMS) 

Ostrenga et ali i ( 1993) mostram a evolução necessári a nas áreas de P&D e Engenharia nas 
empresas, passando de ·'projeto para funcionalidade"' para "'projeto para manufaturabilidade'·. 
incorporando conceitos de engenharia simultânea. Plossl ( 1993) acopla ainda o sistema de 
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gerenciamento de custos. chegando-se na fase de .. projeto para lucratividade ... Consolidando 
estas duas idéias. tem-se a necessidade de evolução nas áreas de P&.D e engenharia (Figura 2). 

Engenharia 

11 Projeto para funcionalidade 

Engenharia + 11 Produção 

Projeto para manufaturabilidade 

Engenharia + Produção + !ICMS 

11 Projeto para lucratividade 

Figura 2. Evolução necessária nas áreas de P&D e engenharia nas empresas. 

1.3. MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 

A indústria japonesa tem obtido crescente importância no mercado mundiaL devido a sua 
grande competitividade (alta qualidade e baixo custo). Este fato está diretamente relacionado 
com o modelo de organização industrial do Japão, o qual, por sua vez. é configurado por 
aspectos sócio-político-econômicos característicos da "nação do sol nascente". 

Será que os fabricantes japoneses são imbatíveis? 

Os japoneses aprenderam com os Estados Unidos a maior parte daquilo que agora os torna 
fortes competidores. Pode-se aprender com eles as li ções que ajudarão a ganhar uma certa 
vantagem competitiva. 

Algumas ressalvas pertinentes são: 
• As fábr icas ocidentais têm equipamentos de produção e tecnologias iguais ou melhores do 

que as japonesas, que são melhores no aperfeiçoamento do uso de tais equipamentos; 
• Os trabalhadores ocidentais são iguais ou melhores do que os japoneses no 

desenvolvimento e aplicação de inovações. Não são tão instruídos em assuntos básicos: 
• O Ocidente tem infra-estrutura superior. espaço e recursos naturais. Os japoneses 

desperdiçam menos; 
• A administração ocidental busca soluções e recompensas rápidas. Os japoneses são 

pacientes e obstinados em progredir. 

O sucesso oriental tem deflagrado uma verdadeira corrida por programas de qualidade e 
produtividade (PQPs). aos moldes do modelo japonês. com vistas à sobrevivência das 
empresas no mercado competitivo internacional. 
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Em termos de Brasil. as recentes mudanças conjunturais proporcionadas pela abenura do 
mercado internacional para as empresas brasileiras e pelos novos parâmetros de competição -
custos. qualidade. serviço e tlexibilidadc - vêm exigindo a melhoria de seus níveis de 
competitividade. Idéias como Jusr-ln-Time. Troca Rápida de Ferramentas. A."anhcm. CEP c 
Padronização passaram a ser cada vez mats utilizadas em ambientes empresariais 
comprometidos com a modernização. 

Porém. os sistemas tradicionais de contabilidade e de finanças não têm conseguido auxiliar a 
administração da produção nas decisões que afetam a posição competitiva (Plossl. 1993 ). 

Isto obriga a reavaliação constante das estratégias empresariais. com destaque para as 
sistemáticas de gerenciamento e controle da produção. de forma n obter-se incrementos 
contínuos nos índices de produt.ividade c qualidade. 

É importante frisar que um sistema de gestão empresarial. envolvendo de uma forma 
estruturada as questões de indicadores de desempenho e sistemas de custeio têm um papel 
importante no apoio às diversas estratégias traçadas pelas empresas para competirem nos 
diferentes mercados (Ostrenga et ali i. 1993 ). 

Em resumo. as empresas estão reorganizando seus processos de gerenciamento da produção. 
adaptando-os às necessidades impostas pelo mercado. Porém. os sistemas de controle de 
custos parecem continuar praticamente os mesmos de 50/60 anos atrás. Pode-se questionar. 
portanto. se eles são recomendados para este novo ambiente e se não deveriam ser também 
remodelados. 

1.-t. TEMA DA PESQUISA 

Como os programas de qualidade e produtividade (PQPs) tem-se baseado muito no modelo 
japonês de organização industriaL este fo i escolhido como objeto de estudo. Ele foi usado 
como exemplo de ambiente industrial moderno. fazendo-se uma contextualização histórico
conjuntural sumária do modelo frente a outras alternati vas. levando-se em consideração ainda 
as implicações mais amplas das condições conjunturais que originaram c inOuenciam este 
modelo de organização industrial. 

O foco de discussão deste trabalho incide principalmente sobre o "Sistema Toyota de 
Produção (STP)". que pode ser considerado como a operacionalização do ··modelo japonês··. 
onde se desenvolveu inicialmente o princípio jus1-in-1ime (J IT). bastan te difundido entre as 
empresas do Japão e do mundo. 

Optando-se por uma abordagem ststemtca. não são detalhadas profundamente as técnicas 
utilizadas no STP. enfatizando-se. isto sim. o interrelacionamento destas entre si e com os 
conceitos fundamentais que suportam o sistema. o que permite uma interpretação global do 
STP. 

Mais especificamente. o tema de interesse deste estudo constitui-se na questão de custeio c 
controle para ambientes ditos modernos de manufatura. usando-se como referencial o STP. ou 
seja, como calcular os custos de processos/produtos e como mensurar e avaliar. tanto 
operacional como financeiramente, perdas e ganhos do sistema produtivo nun1 ambiente de 
produção moderno (similar ou não ao da Toyota Motor Co.). enfatizando concei tos e noções 
de custos e de medidas de desempenho. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GERAL 

Discutir as sistemáticas de controle e custeio (princípios e métodos) que devem ser aplicados 
a ambientes modernos de manufatura. tendo como referencial o modelo japonês de 
organização industrial e os conceitos. princípios e técnicas do Sistema Toyota de Produção 
(STP). 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I) Através de uma abordagem sistêmica. busca-se um esclarecimento das condições 
conjunturais que originaram c configuram os modelos de organização industrial em geral e o 
do Japão. em particular. com vistas a melhor entender este modelo e explicar alguns aspectos 
do sucesso da indústria japonesa em termos de competitividadc. 

2) Discutir questões específicas referentes aos sistemas ele custeio e aos indicadores ele 
desempenho. 

3) Analisar comparativamente a estrutura de organização industrial de uma empresa locaL 
passível ele ser classificada como empresa ele "fabricação classe mundial". com o modelo 
japonês I STP. 

4) Analisar o atual s istema de controle da empresa, frente aos sistemas "modernos'' de custeio. 

5) Fornecer elementos para o questionamento e melhoria dos sistemas de custeio para as 
empresas que buscam modernizar estruturadamente seus sistemas de gerenciamento e de 
controle. envolvendo, adequadamente. conce itos e noções de custos compatíveis com as 
evoluções ocorridas nos sistemas produtivos e de apoio das empresas. 

1.6. IMPORT ÂNClA E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O modelo japonês não é único. aparecendo como uma alternativa entre vári as configurações 
de organização industrial passadas e ora vigentes. A falta de uma contextualizaçâo geral pode 
acarretar o não entend imento das condições conjunturais que originaram e influenciam o 
modelo. 

A simples "compra" de técnicas. sem uma visão global. sistêmica, faz com que. muitas vezes. 
os dirigentes das empresas não consigam vislumbrar suas implicações mais amplas na 
estrutura da organização. (Talvez residam neste fato as causas de alguns fracassos de 
implantações das "técnicas japonesas de manufatura" em algumas empresas). 

Dessa forma, justifica-se a necessidade de inserção do modelo japonês no contexto histórico e 
atual, em termos de organização industrial. e faz-se necessário um estudo mais aprofundado 
do Sistema Toyota de Produção (STP). o qual representa uma das mais bem sucedidas 
abordagens sistêmicas da produção. O estudo deste s istema é importante para que o mundo 
ocidental. e particularmente o Brasil , possa compreendê-lo. criticá-lo e adaptá- lo. 
corretamente. à sua realidade particular. 
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A implantação de modernas estrategtas de produção. tendo como parâmetros básicos o 
modelo japonês e o STP. está proporcionando grandes avanços aos processos produtivos das 
empresas. Estes avanços nas tecnologias organizacionais. porém. não são geralmente 
acompanhados pelas práticas dos sistemas de controle. especialmente no que tange ao 
processo de custeio. o que pode constituir-se numa restrição para a continuidade dos 
programas de melhoria e de eliminação de perdas. pois utiliza-se um sistema de controle 
incompatí,·cl com as estruturas produtivas atuais das indústrias. causando distorções nas 
in f armações geradas. 

Não há. também. a mensuração e avaliação. de uma forma sistemattca e correta. dos 
resultados destes programas. nem um monitoramento constante do desempenho da empresa ao 
longo do tempo. para identificar de onde se partiu. como se encontra e para onde se deve 
caminhar. 

Daí o intuito de se procurar estabelecer um sistema de controle. adequando processos de 
custeio. em nível operac ional e financeiro. capaz de nortear os caminhos de um programa de 
melhorias. dentro de empresas engajadas no compromisso da modernização. 

A litcrawra específica a respeito do STP. basicamente as obras de Ohno. Shingo e \tlondcn. 
constantes nas referências bibliográficas. explícita muito vagamente a questão de controle 
dentro do STP. ou seja. não aponta claramente como se dá o monitoramento do desempenho 
da empresa no seu ambiente produtiYo. nem atenta muito ao processo de custeio na Toyota. 

Paralelamente. com o aumento da complexidade das organizações inseridas num cenário atual 
de grande competitividade. caracterizado pela imposição de qualidade e produtividade. há 
uma grande discussão acerca desta problemática de controle. com vistas a estabelecer uma 
fo rma sistemática de gerenciamento do desempenho. que permita a tomada de decisões mais 
corretas pelos dirigentes elas empresas. 

Estas duas questões (STP e sistemas de controle) são, portanto. abordadas de maneira um 
tanto dissociada. não havendo uma compatibilização clara entre ambas. 

Sendo assim. a incorporação de um sistema de controle. envolvendo principalmente questões 
pertinentes aos processos de custeio. enri~.Juccc o estudo do STP. referencial básico para os 
programas de qualidade c produtividade (PQPs) no Brasil. 

1.7. MÉTODO 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica intensiva nos seguintes assuntos básicos: 
• Modelos de Organização Industrial: 
• Sistema Toyota de Produção: 
• Sistemas de Custeio e Indicadores de Desempenho: 
• Controle c custeio no Japão. 

Após a apresentação destes aspectos. fez-se um trabalho de campo. analisando-os 
comparativamente a uma empresa local de renome internacional e discutindo a necessidade de 
mudança nos sistemas de custeio. com o intuito de mostrar a "falência" dos sistemas ditos 
tradicionais. dentro de um novo ambiente de produção. 
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Procurou-se inferir, a partir desta expenencia prauca. alguns elementos que viabi lizem a 
compatibilização elo sistema produtivo com o sistema de controle. 

1.8. ESTRUTURA 

Como a pesquisa envolve vários temas. o trabalho se divide em três partes: 
Parte I -INTRODUÇÃO E SISTEMAS DE MANUFATURA 
Parte 11 - SISTEMAS DE CUSTEIO E INDICADORES 
Parte III- CONTROLE E CUSTEIO NO JAPÃO. ESTUDO DE CASO E CONCLUSÕES 

No capítulo I (Parte 1). mostra-se uma visão geral do trabalho. contextualizando a evolução 
das exigências do mercado e suas implicações na competitividade das empresas. A seguir. no 
capítulo 2. faz-se uma contextualização histórico-conjuntural dos diversos modelos de 
organização industrial, enfatizando o modelo japonês para. no capítulo 3. tratar 
especificamente do Sistema Toyota de Produção (STP). tomado como modelo de sistema 
produtivo moderno. 

A Parte 11 começa com o capítulo 4. onde aborda-se a questão referente a histórico e 
problemática de custeio, seguindo-se para a definição ele um sistema ele gerenciamento ele 
custos no capítulo 5. envolvendo conceitos gerais, princípios e métodos de alocação de custos. 
Faz-se. então, no capítulo 6, um breve apanhado sobre os indicadores de desempenho, para 
fechar esta parte do trabalho analisando como estas questões (custos e indicadores) se 
relacionam entre si. 

Tomando-se o Japão como referência de modelo de organização industrial e o STP como 
modelo de ambiente moderno de manufatura, resta ver como são as sistemáticas de custeio e 
medição de desempenho lá adotadas. Isto é o que trata o capítulo 7. que inicia a Parte I1l deste 
trabalho. No capítulo 8, detalha-se a análise crítica acerca do estudo de caso realizado numa 
empresa local e conclui-se o trabalho (capítulo 9) tecendo algumas considerações finais e 
sugerindo idéias para pesquisas futuras. apresentando, por fim. a bibliografia consultada e 
utilizada no trabalho. 

1.9. LIMITES DO TRABALHO 

São os seguintes os limites deste trabalho: 
• Estudo de caso único e. conseqüentemente. de difícil generalização; 
• O sistema de indicadores da empresa objeto do estudo de caso não foi detalhado nem 

analisado no estudo, permanecendo a ênfase exclusivamente sobre o sistema de custeio. 
devido a uma restrição de tempo para desenvolver o estudo prático; 

• Pode-se considerar a abordagem sobre indicadores muito sucinta, principalmente no que se 
refere às sistemáticas japonesas, até porque a literatura consultada apresentava ênfase mais 
contábil-financeira do que gerencial; 

• Utilizou-se um único sistema (o STP) como modelo de sistema .. moderno" de manufatura. 



2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-CONJUNTURAL DOS MODELOS DE 
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

2.1. INTRODUÇÃO 

No capítulo anterior, foram vistas algumas questões referentes às mudanças cada vez mais 
profundas e rápidas que vêm ocorrendo nos mercados globais. A competitividade impõe 
mudanças nas estruturas organizacionais das empresas, ou seja. na forma como as empresas se 
organizam. 

A palavra organização vem do grego organon, que significa instrumento. Organizações são. 
portanto, uma forma de associação humana destinada a viabilizar a consecução de objetivos 
predeterminados (Wood Junior, 1992). 

Na era industria! atual , a produção em grandes lotes cede lugar à produção flexível, centrada 
não somente em equipamentos, mas na mão-de-obra, com equipes integradas responsáveis 
pela análise e so lução de problemas, ampliando a cooperação e a participação. e configurando 
uma nova organização do trabalho nas empresas. 

Nos últimos anos, tem havido uma "corrida" por programas de qualidade e produtiv idade 
(PQPs). Um dos modelos usados como referência para tais programas é o modelo de 
organização industrial japonês, largamente difundido entre as empresas do Japão e do mundo. 
O modelo japonês, porém, não é único, aparecendo como uma alternativa entre várias 
configurações de organização industrial passadas e ora vigentes. 

Além disso, a maioria das empresas geralmente "compra" as técnicas mas, sem uma visão 
global, sistêmica, não consegue vislumbrar suas implicações mais amplas na estrutura da 
organização. 

Por isso, antes de se debaterem questões referentes ao gerenciamento do sistema produtivo, 
seus princípios e métodos (assunto do próximo capítulo), deve-se atentar para o modelo de 
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organização dentro do qual esse sistema se insere. A falta de uma contextualização. não só 
histórica mas também holística. acarreta o não entendimento das condições sócio-político
econômicas que influenciaram e influenciam os modelos de organização industri al. 

O objeti vo deste capítulo é justamente buscar a contextualização desses vários modelos. 
sumarizando teoricamente alguns de seus pontos mais impo11antes. Num capítulo posterior. 
eles serão confi·ontados à estrutura de organização industrial de uma empresa local. 

Paralelamente. pretende-se proceder uma análise a respeito dos programas de qualidade c 
produtividade (PQPs) no Brasil. ou seja. verificar como as empresas do Brasil estão 
respondendo às alternativas existentes. 

A partir da compreensão dos diversos modelos de organização industrial. pode-se 
contextualizar a adequabilidade ou não das sistemáticas de controle nestes ambientes diversos 
(objeto desta dissertação). ou seja. quais as implicações destas reformulações nas sistemáticas 
de controle das empresas. Esta discussão será fe ita na segunda parte do trabalho. 

2.2. MODELOS DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

Para bem contextualizar o modelo de organização industrial japonês. foco deste trabalho. 
serão abordados alguns aspectos dos modelos trad icionalmente discutidos. desde Taylor até os 
dias atuais. a saber: 
• Taylorismo; 
• Fordismo; e 
• Ohnoísmo; 
bem como as alternativas locali zadas de alguns países fi·ente a estes modelos: 
• Alternativa Sueca; 
• Alternati va Alemã; 
• Alternativa Italiana: e 
• O Caso do Brasil. 

2.2.1. TAYLORISMO- ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA 

Um engenheiro americano, dotado de um caráter oosessivo. que ganhou a reputação de 
"inimigo do trabalho humano''. é tido como grande mentor do gerenciamento científico. Seu 
nome: Frederick Taylor (Wood Junior. 1992). 

A Organização Científica do Trabalho constituiu uma inovação tecnológica, disciplinar e 
organizacional que deu lugar a um novo processo de trabalho chamado Taylorismo. cujas 
questões centrais são (Taylor. 1992): 
a) Eficiência Nacional - "a conservação de nossos recursos naturais é apenas fase preliminar 

do problema mais amplo da efic iência nacional" (Roosevelt). 
b) Desperdício - "vemos e sentimos o desperdício das coisas materiais; entretanto. as ações 

desastradas. ineficientes e mal ori entadas dos homens não deixam indícios visíveis c 
palpáveis" (Taylor). 

c) Treinamento e Formação - "o que todos procuramos é o homem já formado; o homem 
que os outros prepararam. Só entraremos, todavia, no caminho da eficiência nacional. 
quando compreendermos que nossa obrigação, como nosso interesse. está em cooperar 
sistematicamente no treinamento e formação dessas pessoas" (Taylor). 
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d) Visão Sistêmica (s istema) - "nenhum homem. embora excelente. poderá competir com 
homens comuns. mas organizados adequada c eficientemente para cooperar. o passado. o 
homem estava em primeiro lugar: no futuro. o sistema terá a primazia" (Taylor). 

Taylor vinculava o objeti vo da administração à prosperidade do patrão e do empregado c 
ditava que uma não poderia existir por muito tempo sem a outra. c vice-versa. Para ele. os 
interesses de ambas as panes não seri am necessariamente antagônicos: al tos salários para os 
trabalhadores e baixo custo de produção para os patrões (Taylor. 1992). 

os dizeres de Taylor estava incutida a idéia de produtividade. que poderia. segundo ele. se 
tornar um diferencial. tanto entre duas companhias vizinhas. como entre municípios. estados c 
até nações. A história comprova que a leitura de Taylor pelos japoneses fo i mais produtiva 
que a de outros povos. 

Isto pode ser notado no método Wh.l".fi,·e times. apontado várias ,·ezcs por Shingo ( 1981) para 
análises de problemas em geral. mas que já aparecia no Taylorismo na busca de se eliminar o 
trabalho desnecessário. Era pane do que effa ( 1990) chamou de "Exame crítico acerca elo 
trabalho": 

"O que se faz e por quê se tem que fazer? 
Onde se faz e por quê fazê-lo ali? 
Quando se faz e por quê nesse momento? 
Quem faz e por quê essa pessoa? 
Como se faz e por quê desse modo?" 

2.2.1.1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E MECANISMO DA ADM INISTRAÇÃO 
CIENTÍFICA 

Taylor apontava também algumas das causas da resistência ao aumento da produtividade. 
quais sejam (Taylor. 1992): 
• A crença de que o maior rendimento do homem e da máquina resulta no desemprego: 
• O sistema de administração. que força os empregados a fazer "cera" no trabalho. a fim de 

proteger seus interesses: 
• Os métodos empíricos ineficientes com os quais o operário desperdiça grande parte de 

esforço: 
• A ignorância dos administradores sobre o tempo necessário para a execução dos serviços. 

Taylor sugeriu, então. um novo modelo de gestão. a Administração Científica. cujos 
princípios fundamentais são (Taylor. 1992): 
I. Substituição do critério do operário por uma ciência, ou, dito de outra forma, substituição 

dos métodos empíricos por métodos científicos: 
2. Seleção científica do trabalhador- recrutamento do melhor trabalhador para cada elemento 

de trabalho (um homem I um posto I uma tarefa): 
3. Instrução. treinamento e aperfeiçoamento cientí ficos para o trabalhador: 
4. Cooperação íntima entre a direção e os trabalhadores: a chefia planeja e veri fica o trabalho 

que é executado pelo operário. 

Esses princípios são ap licáveis de muitos modos. O meio de implantá-los. o Mecanismo ela 
Administração Científica. não deve ser confundido com esses princípios gerais. Para o autor 
(Taylor, 1992). os principais elementos deste mecanismo são: 
• Padronização de instrumentos; 
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• Estudo de tempos1 c movimentos2 (padronização de métodos); 
• Estudo da conduta dos homens (psicologia dos trabalhadores): 
• Idéia de tarefa - divisão do trabalho em pequenos elementos (especialização) sobre a 

eficiência do trabalhador (Administração por Tarefas) - associada com gratificação. 
premiação e salário (motivação mediante o dinheiro) . Segundo Neffa ( 1990). Avaliação de 
Taretàs é uma técnica para determinar de maneira sistemática a posição dos postos na 
estrutura de salários. baseando-se na importância relativa das tarefas que se executam. 
Busca-se avaliar as tarefas e não as pessoas ou o seu desempenho. Constitui-se uma parte 
essencial da Organização Científica do Trabalho. sendo a base de cálculo das remunerações 
conforme o rendimento: 

• Cooperação dos operanos no aperfeiçoamento de métodos e instrumentos 
(padronização dinâmica- melhoria contínua): 

• Divisão técnicaJ e social4 do trabalho (autoridade hierárquica) entre a gerência e os 
trabalhadores. Separação do planejamento (administração) da execução (operário). Neste 
sentido. Neffa ( 1990) coloca que. no Taylorismo. a diretoria deveria se apropriar do "savoir 
faire" do operário. sintetizar essas informações e estabelecer regras. leis e fórmulas a partir 
desses conhecimentos apropriados: 

• Sistema de rotinas (fichas de instrução). 

Pelo estudo do trabalho:; e uso de métodos e ferramentas padronizadas. Taylor buscava the 
one best way de realizar cada tarefa. na tentativa de eliminar as perdas no processo produtivo. 
que. segundo ele. eram principalmente devidas a: 
• Deficiências no projeto ou na especificação do produto; 
• Métodos ineficientes de produção ou ele func ionamento de equipamentos; 
• Deficiências da gerência; 
• Problemas com os trabalhadores. 

2.2.1.2. PRODUTIVIDADE NO TAYLORISMO 

Zarifian ( 1990) diz que a definição de produtividade é uma combinação de formas antigas c 
novas de conceituação e cálculo. 

1 Aplicação de técnicas para determinar o tempo que investe um trabalhador qualificado em 
levar a cabo uma tarefa definida, efetuando-a segundo uma norma ele execução 
preestabelecida (Neffa. 1990). 

2Registro e exame crítico-sistemático dos modos existentes e projetados de levar a cabo um 
trabalho. como meio para idealizar e aplicar métodos mais eficazes e de reduzir custos (Neffa. 
1990). 

3Tarefas especial izadas para se obter uma maior eficiência produtiva. pelo aumento da 
habilidade individual do trabalhador (Neffa, 1990). 

4Tarefas de planejamento e execução separadas, porque alguns trabalhadores eram "pouco 
inteligentes" e porque a integração destas tarefas não levava à eficiência da empresa (Neffa. 
1990). 

5Uso de técnicas para examinar o trabalho humano em todos os contextos e que levam 
sistematicamente a investigar os fatores que influenciam na eficiência e economia da situação 
estudada. com o fim de efetuar melhorias (Neffa. 1990). 
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Segundo o autor. a prática pré-taylorista para melhorar o rendimento dos operários era "o 
método por iniciativa e incentivos" que. combatido por Taylor. reaparece hoje sob novas 
formas. 

Taylor definiu o incremento da produtividade como o encurtamento do tempo necessário à 
execução das operações de trabalho humano inseridas no processo real de produção. Essa 
produtividade expressava-se na rigorosa definição das rotinas operacionais. A ciência do 
trabalho era a ciência dos gestos. 

A especialização do trabalho e a diferenciação salarial penmuram. ao mesmo tempo. 
aumentar a produtividade e baratear o custo da força de trabalho. Além disso. a divisão do 
trabalho enfraqueceu as organizações sindicais de trabalhadores qualificados. contribuindo. 
deste modo. com a va lori zação do capital (Taylor. 1992). 

Para Zarifian ( 1990). a função econômica da produtividade taylorista do trabalho é dupla: 
• cálculo de eficiência dos processos: 
• base de negociação para redistribuição aparente elo valor agregado. entre lucros e salários. 

O acoplamento entre a abordagem Taylorista e a contabi I idade permitiu estabelecer um 
vínculo entre rentabilidade do capital c produtividade do trabalho. 

2.2.1.3. CRÍTICA AO TA YLORISMO 

Enfocar e administrar as organizações como máquinas significa fixar metas e estabelecer 
formas de atingi-las: organizar tudo de forma racional. clara e eficiente: detalhar todas as 
tarefas e, principalmente. controlar. controlar. controlar... 

Segundo Wood Junior ( 1992). a mobilização das pessoas ao redor da organização. e não o 
inverso. leva a uma limitação da utilização das capacidades humanas. com conseqüências 
negativas para a organização. 

Ou seja. as organizações orientadas pelo enfoque gerencial mecanicista tendem a gerar um 
comportamento caracterizado pela acefali< •. falta de visão crítica. apatia c passividade. 

2.2.2. FORDISMO - PRODUÇÃO EM MASSA 

Para Ferreira et ali i ( 1991 ). o termo Fordismo pode ser utilizado de maneiras diferentes. Para 
uns. é sinônimo ele taylori smo. produção em massa e linha de montagem; para outros. um 
modo de vida global. Seu conceito também pode ser contemplado em dois níveis de colocação 
e abrangência: 
• a um nível mais global. designa o modo de desenvolvimento marcante de uma fase do 

capitalismo: os anos de prosperidade sem precedentes do sistema (a "era de ouro") após a 
primeira guerra mundial: 

• a um nível menos global. designa um princípio geral de organização da produção. 

Existe necessariamente uma articulação entre os dois níveis de definição que não são 
independentes. Deve haver uma compatibilidade entre a organização do processo de produção 
e a macroestrutura sócio-econõmica de acumulação. 
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Os elementos que caracterizavam a produção em massa eram a mecanização e a concentração 
da produção. a qual se fazia com potência. exatidão. economia. continuidade. sistema e 
rapidez (Neffa. 1990). 

A produção em massa significa continuidade. mas também inovação. Inovação do American 
Sys1em q( Manufaclllres (Sistema Americano de Manufaturas). que se caracterizava por 
uniformidade e intercambialidade de peças e uso de máquinas-ferramenta dedicadas 
(especializadas). em lugar das manuais. implicando muita im·ersào de capital em maquinário. 

Para fazer frente ao desajuste do mercado. Ford inovou substancialmente. por incrementar a 
demanda instaurando uma nova norma de consumo. através de uma política de remuneração 
chamada ':five do/lar Jay" (US$ 5 I dia de trabalho). uma política agressiva de vendas c uma 
inovação técnica e organizacional: a correia transportadora na linha de montagem. obtendo 
um maior volume de produção. 

Segundo Neffa ( 1990). o Fordismo conjugou a produção em massa. a utilização de máquinas 
dedicadas para produção de peças intercambiáveis. a utilização de correias transportadoras na 
montagem. altos salários e baixos preços dos produtos. 

No entanto. o concei to-chave da produção em massa não é a idéia de linha contínua. como 
muitos pensam. mas a completa e consistente intercambialidade de partes. e a simplicidade de 
montagem. Antes da introdução da linha contínua. Ford já tinha reduzido o ciclo de tarefas de 
514 para 2 minutos: a linha contínua diminuiu este número à metade (Wood Junior. 1992). 

A Ford procurou verticalizar-se totalmente, produzindo todos os componentes dentro da 
própria empresa. Isto se deu pela necessidade de peças com tolerâncias mais estreitas e prazos 
de entrega mais rígidos. que os fornecedores. ainda num estágio pré-produção em massa. não 
conseguiam atender (Wood Junior. 1992). As dificuldades em poder contar em tempo út il com 
o número de peças necessárias obrigaram Ford a buscar a progressiva integração da produção. 

Segundo Womack et ali i ( 1992). a organização industrial de Ford era. ou buscava. integração 
vertical para não depender do mercado. Só que essa integração trouxe consigo um grande 
problema - a burocracia. 

A conseqüência direta foi a introdução em larga escala de um sistema ele controle altamente 
burocratizado, com seus problemas próprios e sem soluções óbvias. Esta foi uma das 
principais raízes do declínio ela empresa nos anos 30 (Wood Junior. 1992). 

2.2.2.1 . CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO FORDISTA 

Neffa ( 1990) resume as principais características da produção em massa da seguinte maneira: 
I. Projeto cuidadoso do produto com o objet ivo ela normatização. utilizando peças uniformes 

e padronizadas que sejam intercambiáveis; 
2. Melhora progressiva nesses projetos; 
3. Construção ou adaptação ele máquinas-ferramentas dedicadas; 
4. Integração progressiva da produção; 
5. Organização seqüencial ela produção e montagem, utilizando a correia transportadora e a 

força da gravidade para reduzir movimentos e esforços humanos; 
6. Cadenciar a força de trabalho ao movimento elas máquinas e da correia transportadora: 
7. Divisão e simplificação social e técnica do trabalho de execução: 

ESCOLA DE ENGENHAR~ 
r .' " ' ,,......,._._- . 
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8. Modificação das atitudes e comportamentos dos trabalhadores. d isciplinando-os e atuando 

sobre suas normas de consumo e sobre seu modo de vida: 
9. Aumento de salário. pagando por tempo de trabal ho. facilitando recrutamento. reduzindo 

rotação e absenteísmo. compensando a intensiticação do trabalho e freando a ação sindical. 

2.2.2.2. PRODUTIVIDADE NO FORDISMO 

Ford tinha uma concepção individuali sta a respeito do trabalho humano. sendo contrário aos 
grupos. Referindo-se à produtividade. dizia que "todas as coisas podem ser melhor feitas" e. 
segundo ele. o rendimento de uma seção se calculava pelo número ele peças produzidas 
divid idas pelo número ele horas de trabalho. 

No Fordi smo. a atividade humana se articu lava de maneira dependente da atividade elas 
máquinas, esta s im objeto de medida. enquanto que no Taylorismo o enfoque pairava sobre a 
atividade humana. A racionalização e o estudo de tempos vão estar. então. centrados sobre as 
máquinas e a linha de montagem. 

Em abril de 1913. introduziu-se uma correia transportadora. para substi tuir o posto de trabalho 
fixo, que transferia os sub-conjuntos entre os operários . Isto implicou num aprofundamento na 

divisão técnica do trabalho e na sincro ni zação das operações. Movendo o trabalho até o 
homem. aumentou-se a produtividade por hora e se alcançou o objetivo da produção em 
massa. 

2.2.2.3. ASCENSÃO E QUEDA DA PRODUÇÃO EM MASSA 

As principais características da produção artesanal eram (Womack et alii. 1992): 
• Força de trabalho altamente qualificada; 

• Organizações extremamente descentralizadas; 
• Máquinas de uso geral: 
• Volume de produção baixíssimo e grande diversificação. 

A produção em massa surgiu como ameaça a esse modelo e a produção enxuta (Ohnoísmo) 

ameaça a produção artesanal remanescente (anos 90). 

Como abordado anteriormente. a chave para a produção em massa era a intercambialidade das 
peças e fac ilidade de aj ustá-las entre si, e não a linha de montagem em movimento contínuo. 
Por isso, a insistência de Ford na padronização (Womack et alii. 1992). 

A diminuição elos custos unitários gerada pelo menor tempo de operação, juntamente com a 
divisão e s impl ificação do trabalho, possibi litou a incorporação de mão-de-obra pouco 
qualificada na linha de montagem, atenuando o problema do elevado "turnover" da força de 
trabalho (Neffa. 1 990). 

A intercambialidade . a s implicidade e a facilidade de ajuste permitiram a Ford eliminar os 
aj ustadores qualificados (o grosso da força de trabalho de montagem), proporcionando-lhe 
vantagens competitivas em relação aos concorrentes (Womack et alii. 1992). Dito ele outra 
forma, Ford não se limitou às peças intercambiáveis. mas também aperfeiçoou o operári o 
intercambiável. já que. com a especial ização do trabalho. o montador precisava de apenas 
alguns minutos de treinamento. 



Ou seja. a divisão do trabalho e a intercambialidade das peças trouxeram mais economias que 
a introdução das correias transportadoras na I inha de montagem. apesar desta ter representado 
uma considerável contribuição (Womack et ali i. 1992). 

Ford reduziu também os tempos de preparação (troca de ferramentas). obtendo volumes mais 
elevados com o mesmo número de máquinas com baixo custo de preparação. É importante 
colocar que Shigeo Shingo. um dos fundamentadores do Sistema Toyota de Produção (que 
será discutido em capítulo posterior). aponta a troca rápida de ferramentas como ponto pivotal 
para a produção fl exível (just-in-time) e toda a operacionalização do STP. 

A difusão da produção em massa para a Europa só se deu trinta anos depois (anos 50) do 
pioneirismo de Ford. pois o caos econômico. o nacionalismo da década dos 20. o apego às 
tradições artesanais e a própria Segunda Grande Guena impediram sua disseminação. O 
apogeu da produção em massa deu-se no ano de 1955. estagnando e perdendo espaço 
subseqüentemente (Womack et alii. 1992). 

Reiterando o exposto anteriormente. a complexidade da excessiva verticalização. ou seJa. 
problemas organizacionais e administrativos. representaram os limites da produção em massa. 

Foi Alfred Sloan. da General Motors. que resolveu o impasse que vitimou Ford. Seu segredo 
para ter sucesso na produção em massa (\Vomack et ali i. 1992): 
• a administração profissional dos empreendimentos - foram criadas novas profissões 

(gerentes financeiros, de marketing). especializando todas as funções da empresa e 
completando a divisão do trabalho; 

• o aperfeiçoamento (entenda-se uma certa diversificação) dos produtos básicos de Ford. 
para servir a todos os bolsos e propósitos - Alfred Sloan também respondeu ao conflito 
entre a necessidade de padronização e diversificação. produzindo alguns itens 
padronizados. mas alterando anualmente a aparência externa dos produtos e introduzindo 
acessórios opcionais. 

2.2.3. OHNOÍSMO- PRODUÇÃO ENXUTA 

A passagem da produção em massa para a produção flexível deu-se a partir do 
desaparecimento de um crescimento estável da demanda. a qual se tornou instavel. 
diversificada e dotada de muita incerteza. 

Neste novo contexto. a abordagem taylorista da produtividade tornou-se inadequada. já que 
pressupunha certa estabilidade de mercado. O critério central de produtividade passou a ser a 
rapidez de resposta da empresa a uma mudança do mercado (Zarifian, 1990). 

Segundo Coriat ( 1992). a transformação que caracteriza o período contemporâneo diz respeito 
às formas e normas de concorrência. Aos imperativos ele quantidade e custo foram acrescidos 
qualidade e diferenciação. Esta situação explica o sucesso da Toyota. 

2.2.3.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DA PRODUÇÃO ENXUTA 

Na década de 40, devido a uma crise, houve demissão de 1/4 da força de trabalho e a renúncia 
do presidente da empresa. Kiichiro Toyoda: mas também. fruto das negociações sindicais. os 
empregados remanescentes garant iram emprego vitalício e pagamento gradualmente 



crescente. conforme o tempo de serviço e vinculado à rentabilidade da empresa pelo 
pagamento de bônus (Womack et alii. 1992). 

A panir disso. a mão-de-obra se transformou em custo fixo e. portanto. fazia sentido 
aprovei tar as qualificações dos trabalhadores. seus conhecimentos c experiência. ou seja. 
dever-se-ia tirar o máximo dos recursos humanos. já que estes não poderiam ser depreciados 
como as máquinas CWomack et alii. 1992). 

No tocante à racionalização do trabalho. nos Estados Unidos. a v1a central foi a da 
parcelização e repctitividade do trabalho. culminando no .Joh Control .~vstem: no Japão. a via 
seguida partiu da desespecialização dos trabalhadores qua lificados (polivalência e 
multif'uncionalidade). concretizando a "liberação" da produção c a autonomação (Coriat. 
1992). 

Na revolução japonesa. ao contrário dos Estados Unidos. quase não houve compromissos 
explícitos c negociados: a relação salarial foi estabelecida sobre a base fundamental de 
importantes derrotas operárias que marcaram a contra-ofensiva patronal ao final dos anos 50 
(Coriat. 1992). 

Em 1955. foi criado o Centro Japonês de Produtividade. que promoveu a produtividade. 
observando a indústria e a economia americana. a mais produtiva do mundo na época.6 

Os japoneses assimilaram o essencial da tradição ocidental (produção em massa). adaptando-a 
a sua cultura e a suas capacidades. Para Wood ( 1991 ). o toyotismo. em essência. não seria 
mais que uma evolução do fordismo. A partir da constatação de que o modelo "puro" de 
produção em massa não se adaptaria ao Japão. nasceu o Sistema Toyota de Produção (STP). 
ou produção enxuta. 

Segundo Womack et ali i ( 1992). essa constatação levou em consideração os seguintes fatos: 
• O mercado interno japonês era limitado: 
• A força de trabalho não estava propensa a ser tratada como custo variável ou peça 

intercambiável: 
• A economia do país. devastada pela guerra, estava ávida por capitais e trocas comerciais. 

sendo quase impossível compras maciças das tecnologias de produção ocidentais: 
• O mundo estava repleto de grandes produtores de veículos. ansiosos por operarem no 

Japão. 

Com a ajuda vital do governo japonês. que proibiu investimentos externos na indústria 
automobilística japonesa. Taiichi Ohno. o principal engenheiro de produção da Toyota. 
procurou e encontrou o novo enfoque: a produção enxuta (Womack et alii . 1992). 

Olmo teve que enfrentar a questão de como aumentar a produtividade. quando as quantidades 
não aumentam. A solução estaria em colocar a fábrica sob tensão. pelo método JIT. utilizando 
os estoques como um analisador elos pontos onde racionalizar (Coriat. 1992). 

6Até 1983. foram enviados 22 mil membros aos Estados Unidos. enquanto na década ele 80 o 
fluxo se inverte com várias missões americanas indo ao Japão para tentar explicar o êxito de 
sua indústria (Weiss. 1992). 



25 

Taiichi Olmo e Shigeo Shingo aperfeiçoaram a técnica de troca rápida de ferramentas c 
descobriram que o custo unitário era menor na produção de pequenos lotes do que na de lotes 
imensos. caractl!rísticos elos sistemas ele produção em massa. devido aos custos fi nanceiros 
dos estoques e à melhoria de qualidade proporcionada pela redução desses estoques (Womack 
et alii. 1992). 

Olmo instituiu na Toyota o trabalho em grupo. atri buindo às equipes tarefas de limpeza. 
manutenção e controle de qualidade. Introduziu a idéia de melhoria contínua (Kai:::en). de 
autonomação (autonomia aos trabalhadores para parar a produção em caso de problemas). 
contrastando com a produção em massa. onde isso era responsabilidade somente do gerente 
ou do supervisor (Womack et alii . 1992). 

Também substituiu os tempos alocados ou impostos por tarefas múltiplas em padrões 
fl exíveis. Com o f.:anh(m. instituiu novos princípios de gestão das relações com as 
subcontratadas (Coriat. 1992). 

2.2.3.2. RELAÇÕES VERTICAIS NA INDÚSTRIA JAPONESA 

A Ford e a General Motors tentaram integrar todas as etapas num sistema único ele comando 
burocrático. A Toyota respondeu a essa questão organizando seus fornecedores principais em 
grupos funcionais que. por sua vez. adotavam o mesmo critério com os seus respectivos 
subfornecedores fo rmando. assim. uma estrutura piramidal (Wood. 199 1 ). 

Em relação à cadeia de fornecedores. a intenção da Toyota não era de integração vertical 
burocrática (Ford). nem desintegração total em companhias independentes (Sloan - GM). 
Transformou seus fornecedores de primeiro nível em quase-independentes. mantendo parte do 
controle acionário dos mesmos. formando. conforme o avanço deste processo. a estrutura de 
"KeireiSli" (Womack ct alii. 1992). 

Segundo Shibakawa ( 1989). a conexão linanceira dentro do mesmo grupo (Keir etsu) é muito 
fo rte. Kuniyasu Sakai. um empresário nipônico. advoga que a organização piramidal. base dos 
grandes grupos japoneses. guarda estrei ta semelhança com o mundo feudal. A base da 
pirâmide. constitu ída por milhares de pequenas empresas e empregando a maior parte da mão
de-obra existente. faz o papel do servo. c0ntinuamente submetido a pressões para redução de 
custos. trabalhando com margens de lucro insuficientes e praticamente impedido de 
abandonar o seu clã (Wood. 1991 ). 

Os fornecedores mantêm autonomia nas seguintes áreas: 

• Atividades de melhorias e investimentos racionalizados; 
• Engenharia de Valores. resultando em melhorias nos projetos. 

Nos casos de melhorias ou economias. o saldo criado ·'deve" ser repartido entre montadora c 
fornecedor. se não este perde os incentivos. 

Monden e Nagao ( 1989) apresentam dois tipos de fo rnecedores. envolvendo ri scos diferentes 
entre estes e as montadoras: 
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• Projeto emprestado: o fornecedor não se envolve no projeto: recebe da montadora. este 
caso. há simetria nas informações: o setor de compras da montadora conhece a fábrica do 
fornecedor (parceri a): 

• Projeto aprovado: o fornecedor submete o projeto à montadora para aprovação. Há 
assimetria nas informações. A montadora não .. conhece,. a fábrica do fornecedor. 
especialmente os custos. 

E acrescentam que. na prática. muitos fornecedores encontram-se numa situação 
intermediária. atuando conjuntamente com a montadora. 

O Keire1su japonês toma 2 formas primárias (Anchordoguy. 1990): 
• Keire1su centrado no banco: 
• Keirersu de suprimento. 

Enquanto membros dos grupos centrados em banco são geralmente considerados iguais. há 
uma clara relação de força hierárquica no Keire1su de suprimento. Os fabricantes que 
encabeçam estes grupos ganham vantagens .. sugando·· seus fo rnecedores. pressionando-os a 
cortar custos e a entregar componentes JIT (Anchordoguy. 1990). 

Sob o aspecto distribuição. os japoneses também inovaram. transferindo para a rede de vendas 
o conceito de parceria utilizado com os fornecedores e construindo, com isso. uma relação ele 
longo termo. Conseguiu-se. assim. integrar toda a cadeia produtiva. num sistema funcional c 
ágil (Wood, 1991 ). 

Todas as vantagens da produção enxuta de nada serviriam se não fosse fabricado o que o 
cliente desejasse. Em vista disso. a Toyota montou uma estratégia de marketing agressivo. 
formando uma rede de distribuidoras e procurando desenvolver uma relação a longo prazo 
entre montadora. revendedora e comprador. incorporando. segundo Womack et ai i i ( 1992). a 
revendedora no sistema de produção (via kanban) e o comprador no processo de 
desenvolvimento do produto (via banco de dados e informações diretas). 

O sistema de produção flexível e a habilidade na redução de custos permitiu às empresas 
japonesas oferecer um grande portfólio de produtos diversificados. suprindo a variedade de 
produtos exi!;.ida pelos compradores. sem custos elevados (Womack et alii. 1992). 

2.2.3.3. O MODELO JAPONÊS 

Os ensinamentos de Olmo estão fortemente apoiados e construídos sobre os protocolos 
taylorizados de medidas de tempos e movimentos. Também os princípios da economia de 
materiais e da redução de desperdícios são comuns a Ford e a Olmo (Coriat. 1992). 

O modelo japonês pode expressar um modelo taylorista-fordista híbrido. se o critério de 
avaliação for o tipo de produção (em massa) e o tipo de objetivo (racionalização da produção. 
inclusive pela intensificação do trabalho). Porém. se o critério for o tipo de relações sociais 
(trabalho em grupo e participação). está longe da configuração taylorista-fordista. 

Conforme mostra o Quadro 2. no Japão, paga-se até pelas más sugestões. No modelo japonês. 
premia-se as sugestões em geral (normalmente de pequena monta). enquanto no modelo 
americano premia-se apenas as grandes sugestões. 



Sugestões/ Sugestões Participantes Recompensa Economia/ 
empregado/ aproveita- (%) /sugestão empregado 

ano das(%) (US$) (US$) 
EUA 0.21 35.0 8 461.00 -l30.00 

JAPAO 25.00 86.1 68 3.55 3.640.00 

Quadro 2. Comparação entre programas participativos nos EUA e no Japão. 
Fonte: Robinson ( 1995 ). 
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Economia/ 
sugestão 
(US$) 
6.680.00 

143.00 

O trabalho em grupo e as práticas participativas garamem o funcionamento do padrão japonês 
de organização do trabalho c da empresa como um todo (Ferre ira et al ii. 1991 ). Dessa forma. 
não são apenas as inovações tecnológicas e organizacionais que tornam inigualávcis a 
produtividade e a compcti tiv idade da indústria japonesa. mas o tipo de relações sociais de 
trabalho na empresa. 

Uma das causas da competitividade japonesa é que. por contingências históricas econômicas e 
sociológicas. o país se viu na situação ele ter que inovar na organização do trabalho e na gestão 
da produção. terminando por fo rmar uma escola japonesa de gestão da produção. distinta da 
escola clássica americana (Coriat. 1992). 

Mudanças nas condições de mercado. ou seja. maior competitividade e maior fragmentação de 
demanda. têm exigido dos empreendimentos uma maior flex ibilidade organizacional: uma 
tendência à descentralização da empresa erTl un idades menores: uma organização mais fl e:d vel 
e trabalhadores também mais flexíveis (Roesch & Antunes. 1990). 

A operacionalização do modelo JIT e a própria criação do cargo de Operador lultifuncional 
são formas de organizar o trabalho que permitem ao trabalhador adquirir uma visão mais 
ampla do processo de produção (Roesch & Antunes. 1990). 

A formação de grupos de trabalho configura-se num espaço aberto ao debate e à reso lução elos 
problemas surgidos na linha de produção e também viabi liza a participação e o envolvimento 
de todos. induzindo a identificação elos trabalhadores com os propósitos ela empresa (Roesch 
& Antunes, 1990). 

H i rata ( 199 1) apresenta o modelo ele organização industria l japonês como sendo composto por 
três dimensões principais: 

a) Organização do trabalho c da empresa: é a parte mais facilmente transponível enquanto 
conjunto de técnicas e métodos cujo uso se faz numa organização de traba lho em grupos e se 
fundamenta na polivalência do trabalhador. Trabalho em grupos e po li valência já são menos 
facilmente transponíveis. 

b) Relações industriais: esta dimensão pode ser caracterizada por duas componentes: 
• Componente "Emprego": 

-Emprego vitalíc io; 
- Promoção por tempo de serviço: 
- Baixo nível de desemprego. 

(Válido apenas para a classe operária estável masculina) 
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• Componente "Sindicato": 
- Sindicato por empresa: particularidade do modelo japonês que possibilitou 

historicamente o fim da baixa produtividade na indústria. 

c) Relações inter-empresas (Fornecedor- Cliente): Há uma certa complementaridade entre 
as grandes empresas (clientes) e seus fornecedores. Geralmente. a relação é de colaboração. 
podendo se caracterizar por: 
• dependência e fidelidade: 
• subordinação hierárquica: 
• colaboração tecnológica. sustentada em programas de formação. 

Essas relações entre as empresas têm incidências diretas sobre a qualidade industrial. havendo 
imposição de conformidade absoluta. constituindo-se, desta fo rma. num fac ilitador para 
homogeneização dos critérios de qualidade. 

Com o "boom" econômico que se iniciou no Japão em 1986. houve mudanças neste modelo. 
A diversificação dos grandes grupos industriais. acrescida da falta de mão-de-obra semi
qualificada e qualificada. resultou em algumas brechas no modelo. a saber (Hirata. 1991 ): 
• recrutamento em meio de carreira. contrário ao sistema de emprego vitalício: 
• aumento da atividade feminina ("part-timers"); 
• recurso ao trabalho de estrangeiros. pondo em questão a homogeneidade da força de 

trabalho e o padrão de emprego (mobilidade dos "nisseis". dependendo da oferta); 
• dificuldade. em termos de gestão da produção. na prática do JIT externo. devido: 

* à falta de mão-de-obra. atrasando a produção; 
* à falta de matéria-prima e peças; 
* a constantes engarrafamentos nas estradas: 
*a críticas da sociedade referentes a problemas ambientais (poluição). 

Drucker ( 1975) constata no Japão custos de mão-de-obra flexívei s convivendo com o emprego 
vitalício nas grandes firmas. Além de trabalho temporário da força de trabalho feminina. 
existe a política de aposentadoria aos 55 anos. que coloca à disposição das empresas um 
colchão de empregados dispensáveis - os mais ve lhos - trabalhando lado a lado com os mais 
jovens - com emprego c renda assegurados até chegar a sua vez de aposentarem-se. Vale ainda 
observar que os aposentados. os quais tecebem à época de seu desligamento dois anos de 
salários integrais. podem ser recontratados com remuneração. no mínimo. 30% menor daquela 
recebida quando eram operários permanentes (F ieury & Proença. 1993). 

2.2.3.4. QUALIDADE INDUSTRJAL NAS EMPRESAS JAPONESAS 

Historicamente, devido a contingências do pós-guerra. a qualidade se impôs no Japão como 
condição absoluta de sobrevivência em termos de comércio exterior. Segundo Weiss ( 1992). a 
conotação preventiva que a qualidade assumiu no país deveu-se ao fato da localização 
geográfica implicar custos proibitivos de assistência técnica e de peças de reposição. 

Pode-se dizer que o Japão. como nação. é grandemente responsável pelo seu sucesso interno 
de qualidade, já que os "gurus" da qualidade. Deming e Juran. hav iam disseminado suas idéias 
em outros países, nenhum deles chegando aos resultados alcançados pelos japoneses. 



29 

H i rata ( 1991) aponta que. no Japão. há n mobilização de pessoas com al to grau de formação e 
experiência. mesmo com trabalho estáve l. em assumirem responsabilidades sobre a qual idade. 
implicando em intensificação e extensificação (sem pagamento de horas extras) do trabalho. 

Hoje. isto está sendo combatido. não só pelo sindicato. mas também pelo governo. temando 
diminuir as horas de trabalho e minimizar os casos de Karoshi (morte por excesso de trabalho) 
no Japão. 

2.2.3A.l. PROGRAMAS PARTICIPATIVOS 

Os Círculos de Controle da Qualidade - CCQ - são pequenos grupos de. no máximo de% 
pessoas, que se dedicam voluntariamente às atividades que objetivam n1clhorar a qualidad~ 
dos produtos ou serviços da empresa. através da mo ti vaçào do quadro de funcionários. que. 
colocando em prática a cri atividade. tornam-se capazes de estabelecer excelentes ambientes de 
trabalho e solucionar os inúmeros pequenos problemas (Oliveira. 1990). 

No Japão. a introdução do CCQ teve como meta estimular a discussão de problemas do 
trabalho c as suas resoluções pelos próprios trabalhadores. O CCQ objetivou elevar o moral 
dos mesmos. dando ao trabalho uma significação. um interesse por parte do trabalhador. 
embora também tenha resultado em maior eficácia econômica. redução dos custos e aumento 
de produtividade. os países ocidentais. ao contrário. as empresas enfatizam os objeti vos 
econômicos (Oliveira. 1990). 

Os objetivos da adoção de sistemas de gestão participativa variam de empresa a empresa e de 
país a país. Contudo, de forma geral. as empresas buscam aumentar a qualidade do produto c 
obter redução de custos. num clima de sati sfação do trabalhador (Ol iveira. 1990). 

Os CCQs japoneses. assim como outras técnicas. têm um caráter permanente na busca da 
racionalização. enquanto que no ocidente assumem muitas vezes caráter de episódios 
excepc10nars. 

Segundo lshikawa ( 1989). no fi nal da década de 70. havia no Japão I 00.000 CCQs registrado 
e mais de 1.000.000 não registrados. O autOr apresenta os princípios das atividades de CCQ. 
fazendo ainda uma comparação dos CCQs no Japão e nos EUA 

Segundo Juran, os CCQs não representam mais que I 0% da revolução qualitativa japonesa. 
concorrendo ainda para tal (Weiss. 1992): 
• o conceito de controle de qual idade (CQ): 
• as auditorias de controle de qualidade: 
• a aplicação de métodos estatísticos: 
• a importância dada ao controle de qualidade em nível nac ional. 

A ampliação dos conceitos de qualidade levou à diversificação das preocupações dos 
círculos de controle de qualidade. que se dirigem à produtividade e especificamente às 
questões de redução de custo (Weiss. 1992). 

Para H i rata ( 1991 ). o padrão de qualidade não fo i afetado substancialmente pelas mudanças 
conjunturais recentes da economia japonesa. As estatísticas indicam a progressão dos Círculos 
de Controle de Qualidade no Japão. A idéia de kaizen. trajetória da inovação tecnológica no 
Japão. continua presente. 
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2.2.3.5. PRODUTIVIDADE NO OHNOÍSMO 

llá um pensamento crescente de que a ··rorça muscular· da manutàtura (equipamentos. 
materiais e máquinas) necessita de uma quantidade crescente de .. força cerebral"· com 
abordagens como o TQC. c um ··sistema nervoso ... como o JIT. é requerido para conectar 
músculos e cérebro (Mackness. I 993). 

Os japoneses percebem seu próprio sucesso de,·ido à êntàse qu~ deram em primeiro acertar os 
sistemas nervoso e cerebral e depois explorar a rorça muscular (Mackness. I 993 ). 

Yoshikawa (I 989) mostra um exemplo da lógica japonesa de produtividade: Se I O homens 
produzem I 00 produtos num determinado período. como aumentar a produtividade em 251%? 
Uma alternativa seria esses mesmos I O homens produzirem I 25 produtos: e outra seria 8 
homens produzirem os mesmos I 00 produtos. 

o primeiro caso. não se reduz custos de mão-de-obra. aumentando talvez o inventário: no 
segundo. elimina-se 2 trabalhadores. sem aumentar inventário (porém. requerendo um maior 
esforço de gerencian1ento ). 

2.2.3.6. CRÍTICA AO OHNOÍSMO 

a) A QUALIDADE QUE ATRAPALHA 

"Qualidade é fundamental. mas quando é demais pode atrapa lhar os negócios. 
O catecismo que as empresas japonesas rezavam nos prósperos anos 80 foi 
reformulado. As regras foram revisadas sob o impacto da forte crise econômica 
que abateu o Japão nesta década. O catecismo atual põe em questão até o 
venerável kaizen. a melhoria contínua dos processos e dos produtos. A situação 
atual. pensam os japoneses. requer medidas mais imediatas e mais drásticas." 

(Exame. I 995). 

O diagnóstico das mudanças nas corporações japonesas foi feito pela revista Fortune. A oferta 
de uma enorme variedade de produtos. graças à flexibilização radical da produção. também 
está na berlinda. Simplicidade passou a ser a palavra-chave para progredir em tempos Jifíceis. 

''Estávamos acostumados a fazer produtos com uma qualidade desnecessária. 
com acessórios que os consumidores jamais uti I izavam ··. 

Eiji Mikawa. presidente da Yokoga,,·a (equipamentos de medição) 
Fonte: Exame ( 1995). 

Para baratear os custos. as empresas começaram a redesenhar os produtOs. simplificando os 
seus projetos. A reportagem mostra resultado na Y okogawa: os custos de fabricação 
diminuíram 45%. A indústria japonesa descobriu que mesmo grandes clientes. corno a Toyota 
e a Honda. não precisam de uma variedade interminável de produtos - também elas têm de 
reduzir seus custos. 

A Nippondenso. por exemplo, conseguiu nos últimos quatros anos reduzir em 43% os 
diferentes tipos de instrumentos de painéis que fabrica para o setor automotivo. A Mabuchi 
Motor. maior fabricante mundial de pequenos motores elétricos. aprendeu como atender 70% 
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de seus clientes com apenas vinte produtos diferentes. Detalhe: muitas das peças são comuns a 
vários deles. propiciando uma economia ainda maior. 

Os novos paradigmas administrativos adotados pelo país para recuperar a sua vital i dad~ 
econômica. segundo a revista f-o rtune. seriam (Exame. 1995): 
• A ordem agora é fabricar produtos mais simples. 
• A variedade de produtos oferecidos encolheu. A flexibilização da produção já tem limites c 

os preços puderam diminuir. 
• Foi-se o tempo do kaizen. a melhoria contínua nas fábricas. 1\ situação pede mudança 

radicais. 
• Os produtos são redesenhados a fim de "limpar .. do projeto original os detalhes supérl1uos. 

Isso pode representar uma economia de 80% nos custos. 

b) PROGRAMAS PARTICIPATIVOS: VISÃO DOS TRABALHADORES 

O CCQ tem sido objeto da resistência dos trabalhadores. quer através de manifestações 
sindicais. quer não. nos diversos países onde foi implementado (Oliveira. 1990). 

Os trabalhadores que vivenciaram a experiência dos círculos de controle de qualidade 
concordam com a visão empresarial de que. como resultado de suas contribuições para 
melhoria do processo de trabalho. as empresas têm obtido aumemo de produti vidade. redução 
de custos e maior cliciência. entre outros benefícios. Contudo. para o trabalhador. o resultado 
de sua participação no CCQ, em regra. não tem sido favorável. com a exceção dos prêmios 
recebidos que são. no entanto. pequena parte dos lucros conferidos à empresa por suas 
sugestões (Oliveira. 1990). 

Outro programa participativo. muitas vezes denominado de CCQ. é o programa de qualidade 
de vida no trabalho (QWL). Este programa foi introduzido numa conjuntura de crise e ele 
fraqueza do movimento sindical nos Estados Unidos (Oli veira. 1990). A gerência. afirmando 
que o programa ti nha por objetivo não a produtividade. mas a sati sfação do trabalhador no 
trabalho. tentava conquistar a cooperação sindical. 

Em semmano internacional organizado pela indústria automobilística em 1988 
(Protecionismo & Internacionalismo). na Alemanha Fede.al. representantes e trabalhadores de 
diversos países expuseram suas considerações a respeito dos programas participativos de 
iniciativa empresarial. tai s como equi pes de trabalho e CCQ. Os trabalhadores consideraram 
esses programas como parte da estratégia empresarial para manter o controle sobre o traba lho 
e sobre o trabalhador (Oli ve ira. 1990). 

No Japão, segundo Yoshiyuki. representante da organização sindical de oposição Rodo .Joho. 
o trabalho em equipe é uma tentativa dos gerentes de enfraquecer a organização sindical. 
Assim. ele expõe o que é o trabalho panicipativo na visão sindical japonesa: 

"A introdução do conceito de trabalho em equipe é uma conseqüência direta 
das experiências com o CCQ. No Japão. onde os sindicatos autênticos foram 
destruídos no começo dos anos 50, as gerências das empresas conseguiram 
substitui r a participação dos trabalhadores nas organizações sindicais de base 
por uma lealdade cega à empresa.'' 

[Yoshiyuki. citado por Oliveira ( 1990)] 
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Contrariameme ao dito pela empresa. os trabalhadores afirmam que a participação no CCQ 
não é voluntária e é motivada pelo prêmio oferecido (Oliveira. 1990). Segundo o autor. além 
do objetivo de aumentar os lucros da empresa. os trabalhadores acreditam que o CCQ tem 
outro. político-ideológico. que é o de dar aparência de democracia à empresa. 

Portanto. na visão dos trabalhadores. os programas panicipativos. resultantes da iniciativa 
empresarial. objetivam antes exercer controle sobre o trabalhador do que permitir a sua 
participação na gestão do trabalho. 

!\ res istência dos trabalhadores deve-se. então. ao fà to do CCQ não ser. na realidade. uma 
instância de democrati zação das relações de trabalho. Para Oliveira ( 1990). o CCQ é apenas 
mais uma das técnicas de exploração do trabalhador. Através do CCQ. a empresa apropria-se 
elo conhecimento operário c utiliza-o em proveito próprio. 

c) VALORIZAÇÃO DO TRABALHO'? 

Um funcionário do banco Fugi. Akio Koiso. escreveu um livro: .. The Repon of a Fuj i Bank 
Official ... onde coloca a administração panicipati,·a sob julgamento. renomeando-a como 
.. administração por cacetadas"". O autOr. que mesmo depois de publicada sua obra manteve o 
emprego. graças à característica de emprego vitalício. apontava que o método mais comum 
para obter melhor rendimento dos subalternos era o .. espancamento ... acrescentando não ser 
raras as ameaças de "fazer o pessoal trabalhar até urinar sangue .. (Exame. 1992a. p. 89). 

2.2.4. AL TERNATIYA SUECA- GRUPOS SEM I-AUTÔNOMOS 

A experiência sueca sobre organização do trabalho. conhecida por "Grupos Semi-Autônomos 
(GSA)". tenta encontrar uma combinação mais satisfatória entre produtividade e condições ele 
trabalho (proposta sócio-técnica) . e apresenta as seguintes características principais (Ferreira 
ct ali i. 199 1 ): 

• Divisão do traba lho em grupos com relativa autonomia; 
• Redução de fad iga do trabalhador via introdução de sistemas automatizados para 

t:-ansporte e manipulação: 
• Aumento nas possibilidades de variação do sistema de produção (estoques intermediários): 
• Melhoria crescente de aspectos extrínsecos ao trabalho (limpeza. ruído. luz. locais de 

descanso). 

Os autores afi rmam que algumas experiências suecas podem ser consideradas inovadoras e 
alternativas ao modelo japonês. São conhecidas como produção em docas. ou dock-assembly. 
cujas características principais são : 

• Abandono das linhas de montagem e introdução ele um esquema em que o produto fica 
praticamente imóvel na montagem; 

• Estabelecimento de grupos responsáveis pela montagem integral de produtos completos. 
aumentando o ciclo ele trabalho; 

• Montagem baseada no trabalho humano e recursos eletrônicos e automatizados para 
transporte e armazenamento; 

• Participação dos sindicatos nas discussões de todos os aspectos relevantes das novas 
fo rmas de organização do trabalho. 
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2.2.4.1. UM CASO DE DIFUSÃO NACIONAL 

Em 1966. houve a cri ação do Conselho de Desenvolvimento para as Questões de Cooperação. 
encarregado de promover pesquisas para o desenvolvimento da Democracia Industrial nas 
empresas suecas (Orstman. 1978). Os projetos-piloto deste Conselho apresentavam duas 
característi cas principais: a diversidade de preocupações e o caráter colaborativo da pesquisa. 

Em 1971. medidas legislativas complementares aos projetos-pi loto foram tomadas. 
contribuindo. juntos. para a difusão das experiencias na Suécia. 

Neste contexto. as organizações patronais desempenharam alguns papéis importantes: 
estabelecer contatos entre as empresas que efetuavam experiências. lançar seminários 
especializados de formação e difundi r os resultados ( Orstman. 1978 ). 

O objetivo principal das experiências recaía sobre a melhoria de qualidade de vida no trabalho 
c sua associação com a produtividade. Para isso. as modificações introduzidas foram: 

• enriquecimento individual das tarefas: 
• rcagrupamento de diferentes postos de trabalho: 
• aumento do ciclo de trabalho: 
• incorporação de tarefas complementares (Ex : lubrificação e alimentação de máquinas). 

Da mesma forma. havia uma grande preocupação com aspectos ergonômicos. procurando-se 
proporcionar posições cômodas e anatomicamente corretas para os traba lhadores. 

A fábrica da Kalmar. da Volvo. é um exemplo onde foi a técnica que teve de adaptar-se às 
necessidades do pessoal e não o pessoal às pressões da técnica. Também acrescentou críticas à 
cadeia de montagem clássica (Ford). quais sejam: tempos de transferência. padronização 
excessiva. balanceamento. supervisão do trabalho e controle de tempos. 

2.2.4.2. A CORRENTE SÓCIO-TÉCNICA 

A Corrente Sócio-Técnica nasceu com a criação do Tm·istock lnstitwe (~f Human Relations 
para resoh ~r problemas específicos de organização e de relação social (Ortsman. 1978). 

Os membros do Instituto Tavistock. da Inglaterra. foram os iniciadores da Abordagem Sacio
Técnica, procurando traçar uma correlação de interdependência entre as necessidades técnicas 
e humanas nas organizações (Wood Junior, 1992). 

Na abordagem sócio-técnica. o sistema 7 técnico determina as relações sociais. os 
comportamentos individuais. enfim. o conjunto das estruturas sociais do local de trabalho. 
Ex.: Levantamento das relações entre a instalação de novas máquinas. o absenteísmo e o nível 
de conflito interpessoal c inter-grupos. 

7 Arranjo de componentes em relação a um conj unto do qual dependem. As propriedades e as funções deste 
conjunto são distintas das dos diferentes componentes que o compõem. Faz-se necessário panir da atividade 
global (empresa) para examinar as tarefas panicularcs que a compõem (depanamentos). Assim. pode-se analisar 
as estruturas e os processos da empresa. nas suas interre lações (Orstman. 1978). 
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Num Sistema Sócio-Técnico AbertoR. as empresas percebem melhor até que ponto elas são 
intluenciadas pelo meio e podem definir as condições mais favoráveis na organização do 
trabalho para reagir às modificações do meio. Ex.: meio instável - flexibilidade (centros de 
decisão autônomos): meio estável - controle c coordenação centralizados. 

Os sistemas abertos sócio-técnicos estão voltados à aplicação prática de mudanças no domínio 
da organização do trabalho. propondo um quadro de referência atentando para: 
• As relações entre o meio e a estrutura interna da empresa: 
• As relações entre o técnico e o social. 

Segundo Orstman ( 1978). a proposta do Taviswck Jnstitllle recai sobre uma nova forma de 
organização do trabalho. que são os grupos de trabalho semi-autônomos. em que um grupo de 
operários fi ca responsc1ve l por um conjunto de ofícios. tomando a iniciati,·a. dando sugestões. 
reduzindo confl itos c, principalmente. melhorando a produtividade. 

2.2.4.3. A EVOLUÇÃO DA EXPERIÊNCIA SUECA DE KALMAR 

A década dos 70 foi palco de algumas experiências inusitadas quanto à questão de novas 
formas de organização do trabalho. 

A indústria automobilística sempre foi conhecida como um tipo de planta onde operações 
repetitivas e más condições de trabalho foram. quase sempre. a regra (Marx. 1992). 

A experiência de Kalmar se tornou uma espécie de paradigma ele uma nova forma de 
organização do trabalho. onde aspectos do tipo enriquecimento de cargos. autonomia de 
decisões sobre ritmo e melhores condições ambientais se mostraram possíveis. De fato. um 
tipo de organização em que se privi legia o desenvolvimento e o uso da qualificação dos 
trabalhadores como forma de resolução conjunta dos problemas ele produtividade técnica e 
social (Marx. 1992). 

A partir de meados da década de 70 até o início dos anos 80. não foram feitas inovações 
importantes. Na década de 80. porém. foram criadas novas condições para que a experiência 
de Kalmar pudesse ser renovada e modificada. Um dos fatores a que pode ser atribuída essa 
mudança é a pressão por flexibilidade no que se refere à capacidade de produção de lotes cada 
vez menores de um número cada vez maior de modelos (Marx. 1992). 

Os benefícios econômico-financeiros das alternativas de organização em grupos semi
autônomos estariam se justificando de maneira mais nítida. uma vez que se adaptam bem às 
novas condições de concorrência. 

Ao invés de uma única linha de montagem. em Kalmar introduziu-se o conceito de 
modularização das linhas. segundo diferentes fases do processo de montagem. Cada fase é 
executada em prédios diferentes. Também introduziu-se o conceito de bu./fers, estoques 
intermediários que podem dar conta de parte elas variações de ritmo e paradas que ocorrem em 
etapas intermediárias do processo de montagem. 

8 A empresa como sendo uma entidade cujo problema essencial é adaptar-se ao seu meio (Orstman, 1978). 
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São constituídos grupos de trabalhadores responsáveis por uma séri e de tarefas específicas de 
montagem. As partes dos produtos a serem montadas percorrem as várias linhas transportadas 
por AGVs (A utomated Ciuided Vehic/es) . controlados à distància por um computador (Marx. 
1992). 

2.2.-t..t. A PLANTA DE UDDEVALA 

As estratégias dos dois grandes grupos de montadoras. Volvo e Scania. têm se vo ltado para a 
introdução de modificações nas plantas. 

As principais características da organização do trabalho na planta de Uddcvala são ( larx. 
1992): 

• Há uma tendência crescente de se continuar adotando formas de trabalho em grupo. porém 
essa tendência não parece seguir nenhum modelo preestabelecido. Cada equipe é 
responsável pela montagem e teste de um produto em sua totalidade: 

• Alia uma grande qualidade de trabalho manual com um sistema de transporte. 
armazenagem e comunicação. baseado em recursos informati zados: 

• O produto fica estacionado durante sua montagem. I~ a própria equipe que so licita (v ia 
terminal de computador) ao sistema central de controle de materiais suas necessidades para 
a montagem: 

• A responsabilidade pela qualidade é da própria equipe. As decisões são discutidas dentro 
da equipe e comunicadas/discutidas com a engenharia com a devida antecedência: 

• A maior parte dos trabalhadores dessa planta não possuía experiência anterior no setor 
automotivo. As demandas desse ti po de trabalho não são fac ilmente ass imiláveis ou aceitas 
por trabalhadores que já tenham tido experiência em outras plantas baseadas em esquemas 
convencionais: 

• Todo o desenvolvimento do projeto contou com a parti cipação de representantes dos 
sindicatos local e nac ional (técnicos especialistas em automação c organização do 
trabalho). além ele uma equipe da Escola ele Engenharia de Gotemburgo: 

• As equipes de trabalhos adquiriram autonomia para se organizar no que se refere à 
definição de esquemas de treinamemo. divisão interna de tarefas. níveis de produção c 
esquemas de balanceamento e programação da produção. 

2.2.4.4.1. VOLVO- ORGAN IZAÇÕES COMO CÉREBROS 

Uma questão pertinente é a avaliação do impacto da informatização sobre a sociedade em 
geral e sobre as organizações em particular. Tornar-se-ão as organizações mais inteligentes? 
Tudo dependerá da sua capacidade de aprender (Wood Junior. 1992). enhum modelo ou 
sistema supera o cérebro como vetor de ação inteligente. 

No projeto da planta ele Udclevalla. a Volvo combinou aspectos de produção manual com o 
alto grau de automação. Isto permitiu imensa flexibilidade tanto de produto como de processo. 
além de possibilitar uma redução da intensidade de capital (Woocl Junior. I 992). 

Como um sistema pode ser projetado para aprender como o cérebro? A cibernética enfoca esta 
questão através do estudo da informação, comunicação e controle. O ponto central é a 
capacidade de auto-regulação (Wood Junior. 1992). Os princípios desenvolvidos são: 
• Capacidade de sentir ou monitorar o ambiente: 
• Relacionamento das informações colhidas com normas predefinidas: 
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• Detecção das variações: 
• Inicio da correção. 

A visão da organização: no cérebro. cada neurônio é conectado a milhares de outros. num 
sistema ao mesmo tempo especial ista - cada componente tem funções específicas - c 
generalista - com grande possibilidade de intercambialidade. O controle e execução não são 
centralizados (Wood Junior. 1992). 

O grau de conectividade é alto. geralmente mmor que o necessário. mas fundamental em 
momentos específicos. 

Um projeto organizacional com essas características, deve adotar quatro princípios: 
• lazer o todo em cada parte: 
• criar conectividade e redundância; 
• criar simultaneamente especialização e genera lização; e 
• criar capacidade de auto organização. 

Redundância implica numa ociosidade de capacidades em dados momentos. O grau de 
redundância é função da complexidade do meio ambiente. O objeti vo é dotar a organização do 
máximo de flexibilidade e capacidade de inovação (Wood Junior. 1992). 

2.2.4.4.2. VOLVO- O CAMINHO DA FLEXIBILIDADE CRI ATIVA 

A Volvo responde por 15% do produto nacional bruto e 12.5% das exportações suecas. 
Operando num mercado de trabalho complexo. a Volvo adequou sua estratégia a dois fatores 
fundamentais: a internacionalização da produção c a democrati zação da vida no trabalho 
(Wood Junior. 1992). 

A organização do trabalho é baseada em grupos. Os opcranos foram transformados de 
montadores de partes em construtores de veículos. Assim. cada grupo consegue montar um 
carro completo num ciclo de duas horas. 

Altas taxas de turnover. absenteísmo crônico e utilização de mão-de-obra estrangeira são de 
muito tempo marcas do mercado de trabalho sueco. 0\::sdc a metade dos anos 80. os jovens 
suecos passaram a rejeitar empregos que refletissem conceitos tay loristas. Isto está ligado não 
só aos constantes esforços de reestruturação do traba lho. como ao fato de a Suécia ter o mais 
alto índice de uso de robôs entre todos os países industrial izados (Wood Junior. 1992). 

O país tem uma longa tradição social-democrata e os sindicatos têm posição extremamente 
forte. Assim. o processo de inovações na Volvo tem sido dirigido pela empresa. mas com 
participação ou acordo dos sindicatos. 

Na Volvo. o caminho em direção à automação e ao aumento da flexibilidade ocorreu num 
cenário de compromisso com os conceitos de grupo autônomo de trabalho e enriquecimento 
das funções (Wood Junior. 1992). 

Antes de iniciar o trabalho, cada novo operário passa por um período de treinamento de quatro 
meses seguidos, posteriormente. de mais três períodos de aperfeiçoamento. Espera-se que. ao 
final de dezesseis meses, ele seja capaz de montar totalmente um automóvel. Outra 
característica interessante é que 45% de mão-de-obra é feminina. 
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A concepção da planta de Uddevaln. modelo também chamado de ··produção em docas .. . 
representa uma tentativa bastante radical de transformação ele uma produção tradicionalmente 
comandada por .. tempos impostos .. (cujo exemplo clássico é o da linha de montagem 
comandada por correias transportadoras) para outra. cuja lógica é regida pelos .. tempos 
alocados ... na qual o controle do ritmo de produção. bem como do in ício c término de 
atividades de montagem são comandados pelo próprio trabalhador. 

2.2.5. ALTERNATIVA ALEMÃ 

Segundo as conclusões dos estudos do MIT (Womack et a1ii. 1992). a discussão sobre os 
conceitos de racionalização e futuro do trabalho está encerrada. apontando a superioridade da 
lean production (Japão) sobre a produção em massa tay lori sta-fordista clássica (ocidente). e 
postulando que quem não se adaptar a este novo one best way não terá chance de 
sobrevivência. 

Consensualmente. a nova corrente de racionalização teria como denominador comum a 
mudança de trato com o trabalho humano. remoção da di ,·isão de traba lho c ampliação de 
competências. 

Segundo Schumann ( 1991 ). os sucessos de implamação do lean production nos EUA e 
Inglaterra não são provas de possibilidades ilimi tadas. pois são omitidas as circunstâncias da 
inovação. Pela avaliação do autor. a especific idade de cada país na formação e no treinamento. 
no sistema de avaliação, na política, na economia. nas parti cularidades de cada setor. nas 
relações industriais. no nível de automação e nas singularidades do processo produtivo é que 
determinam as novas concepções de rac ionalização e o que representam para as pessoas nelas 
engajadas. Neste ponto. deve-se considerar a excessiva regulamentação da economia alemã. 
com monopólios estatais e protecionismos. ieste clima. as inovações ficam mais difíceis. 

As empresas alemãs arcam com uma das mais caras mãos-de-obra do mundo. numa pesada 
desvantagem competitiva frente a outros países europeus. aos EUA e ao Japão. Em média. o 
alemão ganha mais e traba lha menos do que o trabalhador de qualquer outra grande potência. 
tendo as companhias de arcar ainda com um oneroso sistema de previdência e securidade 
social. 

Por décadas. as companhias alemãs puderam absorver seu alto custo de produção: fabricavam 
artigos de qualidade irretocável e cobravam por eles o que queriam. Nos últimos anos. porém. 
os asiáticos. capitaneados pelo Japão. conquistaram mercados que os alemães controlavam. 

Schumann ( 1991) já chamava a atenção da Indústria Automobilística Alemã. afirmando que 
ela primava pela qualidade mas precisava ser mais eficiente na redução de custos. Para tanto. 
o autor destacava a necessidade dos seguintes aspectos: 
• Estabelecimento de novos limites nas decisões make or buy. 
• Racionalização sistêmica: 
- otimização e compreensão dos fluxos- CIM (Computer lmegrated J\!Jam!fetclllring). 
-logística de materiais - JIT (Just-in-time) . 
• Descentralização das funções de custo: 
- organização de centros de custo-benefício. 
- integração de setores indiretos à produção. 



• Melhor utilização das instalações: 
- ncxibilizaçào de horários. 
- rcordenamento de intervalos. 
• Racionalização técnica: 
- automação nexíve l. 
• Racionalização da organização do trabalho: 
-emprego flexível da mão-de-obra. 
- ampliação e integração de atribuições. 
- trabalho de grupo. 
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A nova relação capital-trabalho requerida pela "lcan-production" não pode ser alcançada na 
Alemanha pela mera proclamação do novo cenário trabalhista. principalmente junto a 
trabalhadores autoconscientes e a fo rtes representações sindicais. O traba lho em grupo não 
tem ainda a sua situação conflituosa resolvida. mui tO menos o seu potencial de ganho 
delineado no país. Segundo Schumann ( 1991 ). estas restrições são ron1pidas pela exigência c 
pela urgência de maior rendimento das indústrias alemãs no ambiente competitivo global. 

Logo. a "alternativa alemã .. é decorrente de restrições legais e/ou características sócio
econômicas específicas e não necessariamente da busca de uma maior produtividade. 

2.2.6. ALTERNATI VA ITALIANA- DISTRITOS INDUSTRIAIS 

O modelo ita liano de organização industrial é baseado em pequenas e pequenas-médias 
empresas e distritos industriais, e é caracterizado por: 
• Especialização produtiva regional: 
• Baixa presença de grupos estrangeiros; 
• Produção voltada para a exportação; 
• Autonomia das pequenas empresas frente às grandes: 
• Difusão social das quali ficações; 
• Incorporação de tecnologia de ponta. 

Não é apenas o tamanho das empresas que define o modelo. mas a relação entre elas e o tipo 
de inserção produto/mercado. baseado na produção em baixos volumes. especializada e de 
elevada tecnologia. 

Segundo Ferrei ra et alii ( 1991), a organização em distritos ajuda na concentração de 
competências produto/processo/mercado específicas: a horizontalização produtiva exige 
menor capital fi xo c circulante de cada firma individual: a concorrência c cooperação entre as 
fábricas induzem à elevação da flex ibi lidade produtiva e à inovação do produto. 

Na Itália. os sindicatos adotam uma estratégia de elaboração de projetos próprios de 
organização do trabalho para negociação com a empresa. configurando. isto. uma inovação na 
organização do trabalho. 

2.2.7. O CASO DO BRASIL - PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE (PBQP) 

Os casos de organização industrial sueco, ita liano e japonês são freqüentemente vistos como 
alternativa ao paradigma fordista e apresentam alguns pontos em comum (Ferreira et alii, 
1991): 
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• f-orça de trabalho com alto nível de formação. Em todos os países. a escola pública é de 
ótimo nível. 

• Estabilidade no emprego. Pré-requisito para a consolidação de trabalhadores 
multi funcionais e para a nexibilidade produtiva. 

• Pouca diferenciação salarial e pouca rigidez na definição de postos de trabalho. 
• Trabalho em equipes. 
• os casos sueco e italiano. há contratações sindicais sérias. 
• Baixo nível de desemprego. 
• Relação relati vamente harmõnica entre novas tecnologias (incluindo as organizacionais) c 

trabalho. 

f-azendo-se uma breve discussão e transpondo estes elementos para o caso brasileiro. observa
se o seguinte: 
• No Brasil. a precariedade da escola pública é notória c o sistema de formação profissional 

também deixa bastante a desejar. 
• No Brasil. não há nenhum impedimento à demissão imotivada. 
• A multifuncionalidade morreu. em alguns casos brasileiros. por ser incompatível com a 

estrutura hierárquica de remuneração. 
• No Brasil. sem estabilidade e multifuncionalidade. praticamente inexiste o trabalho em 

equt pe. 
• o Brasil. os connitos trabalhistas ainda são considerados pelos detentores do poder 

político como "anti-nacionais" . 

2.2.7. 1. ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA 

Na modernização tecnológica da indústria brasileira (década de 80). o esforço empresarial 
concentrou-se basicamente na automação e na difusão dos Círculos de Controle de Qualidade 
(Leite. 1993). 

A introdução dos CCQs desvinculada de uma proposta mais global de organização do trabalho 
vo ltada para a qualidade. como sucedeu no Japão. deri varia no fracasso quase total dos 
mesmos em meados da década de 80. 

Em 1984/8.5. as empresas restringiam suas estrategtas de modernização à introdução de 
máquinas de comando numérico e havia uma escassa inversão de capi tal em inovações 
organizacionais. 

Ao final dos anos 80. a questão organizacional adquiriu um papel central na estratégia de 
modernização. As empresas começaram a dirigir seus esforços frente a um processo de 
modernização mais sistêmico. baseado na adoção de técnicas e princípios japoneses de 
organização c gestão da produção (Leite. 1993). 

Segundo o mesmo autor. uma questão importante foi o caráter conservador do empresariado 
para conviver com a participação mais efetiva dos trabalhadores nas decisões relativas ao 
processo produtivo. bem como para aceitar o trabalho em equipe. 

Hirata ( 199 1) aponta estas duas questões como não diretamente (facilmente) transponíveis do 
modelo japonês para outros países. Já o caráter anti-sindical presente no modelo japonês vem 
atraindo o empresário brasileiro, tradicionalmente muito pouco disposto a negoctar as 
condições de trabalho de sua mão-de-obra (Leite, 1993). 
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Outro aspecto mencionado por Leite ( 1993) é a contradição entre a insistência patronal em 
manter rígidas estruturas de cargos c salários e o princípio de flex ibilidade 
(multi funcionalidade) ditado pelas novas formas ele organização industri al. 

A partir de 1990. a queda no mercado interno e a abertura do mercado brasileiro estimulou a 
competição entre as empresas. dando um novo impulso na tendência ele centrar a estratégia de 
modernização na inovação organizacional. configurando também uma mobilização pela 
qualidade e a produtividade. 

Esta etapa também foi acompanhada por uma tendência à inovação nas relações de trabalho. 
buscando estabilizar a força do trabalho. desenvolver políticas de treinamento. simplificar as 
estruturas de cargos e salários. bem como as estruturas hierárquicas. num processo de 
democratização das relações de trabalho. com cooperação e part icipação dos traba lhadores 
(Leite. 1993). 

Segundo Ruas ( 1992). os Programas de Qualidade c Produtividade (PQPs) no Brasil têm 
tomado a aparência de uma "Epidemia de Competitividade". principalmente devido à 
internacionalização do mercado interno. tendo como referência os padrões de eficiência 
internacionais (benchmarking). 

2.2.7.2. MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

Ruas afirma que a implantação dos PQPs depende de mudanças abrangentes. tanto culturais 
como operacionais. sendo uma das mais importantes a que se refere às relações de trabalho. 
introduzindo novas responsabil idades c atribuições aos trabalhadores e criando c 
desenvolvendo um ambiente de aceitação generalizado dos novos objetivos e metas da 
empresa. opinião corroborada por Fleury ( 1993). na definição das organizações quali ftcantes. 

Isso implica num processo complexo. contemplando todos os níveis da empresa. de 
envolvimento e cooperação. incluindo programas ele treinamento para as mudanças. 
sustentadas por planos de benefícios diretos c indiretos. 

Os programas de qual idade e produtividade de\ em levar em conta as variáveis referentes a 
questões institucionais. movimentos operário e sindical. na estruturação de um padrão das 
práticas empresariais (H i rata, I 991 ): devem ser focados na cultura organizacional das 
empresas. infl uenciada por padrões culturais regionais e nacionais e constituída pela cultura 
de grupos da organização (Fleury. 1993). 

No Brasil. segundo Ruas ( 1992). os maiores obstáculos a estratégias de envolvimento c 
mobilização dos trabalhadores provêm de: 
• Relações de trabalho (altos níveis de conflito c instabi lidade de emprego): 
• Crise econômica; 
• Conservadorismo do empresariado: 
• Resistência sindical. 

As organizações mudam de forma limitada, tendendo à estabilização e manutenção dos 
valores básicos c relações de poder vigentes. Somente a conjugação de forças externas e 
internas à organização pode propulsionar mudanças nesses padrões culturais (Fleury. 1993). 
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Flcury ( \993) aponta três pontos em comum na busca de qualidade e produtividade: 
• estratégia voltada para o cl ientc: 
• eliminação de perdas e desperdícios: 
• responsabilidade partilhada pelo cumprimento de metas. 

E apresenta os novos modelos organizacionais. com suas características básicas. em termos de 
qualidade e produtividade: 

a) Organizações quali ficadas: 
Caracteriza-se por: 
• trabalho em equipe: 
• delegação de autonomia e responsabilizaçào por objetivos de desempenho: 
• redução de níveis hierárquicos e desenvolvimento de políticas de gestão de recursos 

humanos: 
• reaproximação das relações funcionais da empresa. 

b) Organizações qualificantes: 
Contempla. além das quatro características acima. outras quatro. a saber: 
• Centrada na inteligência e domínio do imprevisto: 
• Aberta para a explicitação da estratégia empresarial: 
• Deve favorecer a corresponsabilidade em torno de objetivos comuns, criando laços de 

interação e comunicação internas: 
• Deve dar um conteúdo dinâmico à competência profissionaL permitindo a melhoria 

contínua e colocando o know-how dos assalariados a serviço do coletivo. 

As organizações qualificantes são preferíveis às qualificadas. Porém. é mais difícil de se 
chegar a este estágio, devido à realidade brasileira. que impõe vários obstáculos para a adoção 
de mudanças organizacionais (Fleury. 1993): 
• Cenário político. econômico e social extremamente mutável: 
• Baixo nível educacional da população: 
• Baixo dinamismo tecnológico das empresas: 
• Condições c relações de trabalho tradic ionais e predatórias. 

2.2.7.3. PBQP- PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE 

Enfrentando si tuações adversas. muitos países lançaram mão, ao longo de suas histórias. de 
programas nacionais de aumento de produtividade. Foram iniciativas governamentais (EUA. 
em 1930). ou privadas (Japão. em 1955). ou de caráter misto (Europa, após a 2a Guerra 
Mundial). Os resultados básicos destas iniciativas fo ram vigorosos surtos de expansão 
econômica. a custos financeiros relativamente irrelevantes. quando comparados aos seus 
resultados (Controle da Qualidade. 1990). 

A história contemporânea tem levado os observadores mais atentos a duas importantes 
constatações: uma. a de que as atividades econômicas florescem quando em mercados 
efetivamente abertos e competitivos: outra. a de que as empresas se tornam tão mais 
competitivas quanto mais abrangentes forem os mercados onde elas estiverem inseridas 
(Controle da Qualidade. 1990). 

Neste contexto. foi concebido o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP). 
objetivando, prioritariamente. fomentar a adequação e modernização tecnológica da empresa 
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brasileira. com vistas ao seu fortalecimento e sua inserção gradual num mercado cada vez 
mais abrangente c competitivo. que se baseia no lema "compctitividade ou morte". 

O desperdício do setor industrial. devido à má qualidade e à baixa produtividade da. 
empresas. representa US$ -W bilhões anuais. o que corresponderia a cerca de li % do Pl B 
nacional (Fieury & Proença. 1993 ). 

o Japão. por exemplo. a montagem de um veículo consome 17 horas de trabalho. enquanto 
no Brasil o tempo requerido chega a 48 horas (Comrole da Qualidade. 1991 c). Para se ter uma 
idéia de inovação de produto. a idade média dos modelos fabricados é de 26 meses no Japão. 
44 nos EUA. 52 na Europa e 139 no Brasil (Controle da Qualidade. 199 1 c). 

Constatou-se. também. a fragilidade da estrutura de captação de recursos das empresas 
brasileiras: enquanto no Japão. para cada dólar de investimento com recursos próprios. a 
indústria consegue três dólares de empréstimo. no Bras i I ocorre exatamente o contrário 
(Controle da Qualidade. 1991c). 

Para tornar a produção nacional competitiva em níveis internacionais. governo e empresários 
uniram-se neste projeto. consubstanciando o PBQP (Controle da Qualidade. 1992). 

Embasando-se em estratégias de ação bem definidas c para atingir suas metas em todos os 
níveis. o Programa é composto por 5 subprogramas gerais f Controle da Qualidade ( 1990): 
Controle da Qualidade ( 1992)]: 
I - Conscientização e Motivação: 
11 -Desenvolvimento e Difusão de Métodos de Gestão: 
III - Capaci tação de Recursos Humanos: 
IV -Adequação dos Serviços Tecnológicos; 
V- Articulação Institucional. 

O Programa visa atingir a todos os segmentos da sociedade. criando no país uma cultura para 
a produtividade e a qualidade (Controle da Qualidade. 1990). ou s~ja. talvez seu mérito maior 
esteja em chamar a atenção da sociedade para a importância da qualidade e ela procluti\'idade 
como vetores de desenvolvimento (Controle ela Qualidade. 1990). 

Na opinião de Gi lberto Barbosa Périgo. presidente da Associação Brasileira de Ensaios ào 
Destrutivos - ABENDE. em 1990. qualidade e produtividade são conceitos não dissociáveis. 
isto é. não se pode abandonar um deles em detrimento do outro. sem pagar um alto preço por 
isto. Na visão da ABENDE. os avanços na qualidade são insuficientes por ser dada pouca 
ênfase ao aspecto produtividade (Controle da Qualidade. 1990). 

A revolução científica e tecnológica e a adoção ele novos métodos ele gestão. em curso no 
mundo desenvolvido. eliminam definitivamente as vantagens comparativas do passado que 
estavam associadas a matérias-primas. energia e mão-de-obra baratas. O novo paradigma 
econômico internacional tem como referência a informação e o conhecimento (Controle da 
Qualidade. 1990). 

Num estudo patrocinado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico (Controle da Qualidade. 1991 c). é comentado que o Brasil estaria na idade do 
"fordismo", enquanto o mundo há muito já teria optado pelo "toyotismo". 
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Este estudo foi divulgado às vésperas do lançamento do Programa de Competitividadc 
Industrial - PCI (27/0'2/91 ). que é uma complememação do PBQP. sobretudo um 
reconhecimento explícito de que o investimento no setor produtivo é o único caminho para a 
retomada do descnvoh·imento do país. sob o ponto de vista econômico e social (Controle da 
Qualidade. 199 1 c). 

Neste sentido. a professora Carlota Perez. da Universidade de Sussex. Grã-Bretanha. lembra 
não ser possível pensar-se em desenvolvimento tecnológico industrial que não esteja 
associado a um grande investimento em educação e mão-de-obra. defendendo uma nova 
forma de pensar a área de recursos humanos nas empresas (Controle da Qualidade. 1991 c). 

"Com a implantação do PBQP. vinculado a uma política industrial. o Brasil faz repercutir. 
internamente. as inúmeras mudanças ocorridas no cenário internacional. caracterizadas pela 
necessidade de estratégias globais. ele médio c longo prazos. que objeti vem a oferta maior de 
produtos e serviços com qualidade." 

Masao I to. presidente da Associação Brasileira de Controle 
da Qualidade- ABCQ (Controle da Qualidade. 1990c). 

Apoiadas na expcnencia de empresas líderes em todo o mundo. sobretudo as japonesas. 
organizações ele porte passaram a adotar uma nova perspecti\·a de gerenciamento e produção. 
descartando. pouco a pouco, pressupostos antigos que consistiam em criar grandes estruturas. 
investir às cegas na automação industrial c em não encarar a administração pa11icipativa como 
uma vantagem competitiva (Controle da Qualidade. 199la). 

O Japão tem sabido conciliar uma grande experiência em automação industrial com propostas 
e alternativas de baixo custo para aumentar a produtividade. Aí está o segredo da 
simplificação: uma estrutura enxuta que se caracteriza por elevada eficiência (Comrole da 
Qualidade. 1991 a). 

A Alemanha. indiscutivelmente um país avançado. é importadora de tecnologia (adquire mais 
do que vende tecnologia). aproveitando-a para melhorar seus produtos. podendo. com esforço 
interno. colocar-se na vanguarda tecnológica mundial. O grande problema do BrasiL nos 
últimos 15 anos. talvez tenha sido o fechamento à tecnologia externa. ão há dúvida de que 
devemo,; ter a nossa tecnologia. O Brasil investe no setor algo em torno de 0.6 a O. 7% do PIB. 
aproximadamente 2 bilhões de dólares anuais: só a Siemens gasta anualmente 5 bilhões de 
dólares. ou seja. 2.5 vezes mais do que o Brasil (Controle da Qualidade. 1991 b). Em média. 
os países industrializados gastam. em pesquisas. cerca de 3% ele um PIB muito maior que o 
nosso (Mindlin. 1992). 

O PBQP possui linhas de financiamento para gestão ela qualidade e produtividade. com o 
objetivo de adequar as necessidades de crédito às necessidades dos projetos de melhoria de 
qualidade e produtividade. bem como promover a divulgação das mesmas. A implantação de 
processos de produção com base tecnológica automatizada e integrada somente será atendida 
caso a empresa já tenha adotado. previamente. técnicas adequadas ele gerenciamento e ele 
organização da produção (Controle da Qualidade. 1992). 

Por estes e por outros motivos é que Pedro Paulo Roberto de Leoni Ramos, secretário de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da Repúb1 ica. em 1992. e coordenador executivo do 
Programa à época afirmou: "o PBQP é o projeto mais arrojado que o país já teve na busca da 
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excelência da qualidade e cujo produto final será o ni velamento da produção de bens e 
serviços com o mercado internacional" (Controle da Qualidade, 1992). 

2.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos. diversos autores começaram a apontar para indícios de que o paradigma 
tradicional de inspiração taylorista-fordista estaria sendo gradativamente superado por um 
novo paradigma. denominado "especialização flexível", que apresenta as seguintes 
características: 
• Substituição da estratégia de economia de escala pela economia de escopo: uma variação 

cada vez maior de produtos. fabricados em pequena escala em plantas "flexíveis", porém 
dedicadas a certos nichos de mercado (e portanto especializadas nesses nichos); 

• Utilização intensiva de tecnologia de base microeletrônica; 
• Utilização crescente elo trabalhador como um recurso ·' inteligente'': 
• Retorno ele esquemas ele subcontratação ele mão-de-obra para trabalho doméstico e de 

empresas para atividades não consideradas como parte do "negócio,. principal da 
contratante; 

• Reunião de empresas em redes. ele forma a tirar proveito de esquemas cooperativos e 
flexíveis de intercâmbio tecnológica. de recursos físicos e humanos. 

Indústria automobilística japonesa e pequenas e médias empresas ela região ela Terceira Itália 
são casos em que parece se verificar de maneira mais forte o surgimento e desenvolvimento 
do novo paradigma. 

O caso das experiências sueca na montagem final de veículos e. em particular, a planta de 
Ucldevalla. mostra que características ela "especialização flexível '' também estão presentes, de 
certa forma, ele modo ainda mais flagrante elo que, por exemplo, na planta paracligmática da 
Toyota no Japão (Marx. 1992). 

Drucker ( 1990) fala da "vinda da nova organizaçc"ío ", prevendo estruturas mais simples. 
menor número de níveis hierárquicos, utilização em larga escala da informática. alta 
flexibilidade e uma nova organização do trabalho. 

Como modelo organizacionaL a orquestra sinfônica: alta especializa<y:âo individual com 
coordenação e sincronismo temperados por um caráter artístico. 

Mas talvez o modelo de organização do futuro esteja ainda mais próximo ele uma banda de 
jazz. Uma forma musical surgida no nosso século, caracterizada pela utilização de escalas 
africanas com harmonias européias, pela pequena ou quase nenhuma importância do maestro 
substituído pela primazia elo senso comum, pelo pequeno porte, pela produção de uma música 
marcada pela existência de padrões, mas com enorme espaço para a improvisação individual e 
coletiva, pela valorização dos músicos e, principalmente, pelo prazer da execução. 

Em termos de Brasil. devem ser destacadas. relativamente ao novo modelo de organização 
industrial: a necessidade das empresas brasileiras alcançarem competitiviclacle internacional 
para poderem prosperar ou mesmo sobreviver no novo ambiente; e a percepção de que para 
alcançar tal competitividade torna-se fundamental aperfeiçoamento substancial da gestão da 
produção. através de esforço de melhoria da qualidade e da produtividade (Fleury & Proença. 
1993). 



A modernização é um imperativo às cx1gencias crescentes do mercado em matéria de 
evolução tecnológica. com modificações introduzidas nos produtos. pressão dos consumidores 
para redução de custo. exigência de aumento de produtividade. exigência de resposta mais 
rápida às solicitações de solução de problemas técnicos. de modo que não dá para continuar o 
trabalho de rotina: enfim. tem-se que acompanhar a evol ução do mercado (M indlin. 1992). 

Os grandes desafios estão na busca da capacitação tecnológica c da gestão empresarial 
moderna como elementos centrais de competitividadc. Segundo Mindlin ( 1992). não adianta 
ter os recursos humanos c financeiros se não houver a mentalidade vo ltada para a importância 
da capacitação tecnológica. 

Cabe no caso das empresas bras i I eiras. por exemplo. criar/recriar novos padrões ele 
organização que tenham vinculação com as necessidades e estratégias próprias. reconhecendo 
o que de importante trazen1 as experiências japonesas. suecas ou outras (Marx. 1992). 

No Quadro 3. resume-se comparativamente algumas características dos modelos de 
organização industrial estudados. 

A compreensão de como algumas das características mostradas no Quadro 3 se manifestam 
em cada um dos diversos modelos pode ajudar as empresas na escolha da abordagem que mais 
se adapte às suas necessidades. conforme o ambiente em que esti ver inserida. e até na opção 
por partes (características) de modelos diferentes. criando a sua própria configuração de 
organização do trabalho e da produção. 

Uma análise geral do Quadro 3 mostra que, apesar de todos os modelos terem como objetivo a 
racionalização de trabalho. nao há evidências de que tenham uma preocupação formal com o 
estabelecimento de uma sistemática estruturada de cálculo de custo. Esta constatação torna-se 
particularmente preocupante no ambiente atual mais competitivo. onde deve haver um 
equilíbrio entre planejamento e controle. uma vez que as margens de negociação se estreitam 
e a busca de melhori as se impõe. 

No capítulo seguinte. apresenta-se o Sistema Toyota de Produção. escolhido como .. modelo .. 
de ambiente moderno de manufatura. que pode ser considerado como a operacionalização das 
idéias de organização industrial japonesa. 
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Modelo t Taylor Ford Oh no Sueco Alemão Ital iano 

Característica 
Idéia central Ad ministra- Produção em Produção Grupos Distritos 

çào científica massa enxut a sem1 - industriais 
autônomos regionais 

Evo lução (a Sistema Taylor Taylor c 011110 
partir de ... ) Americano Ford 

de 
Manufatura 

Condições de Estabi I idade Estabilidade lnstab i I ida- I nstabi I ida- Regulamen Produção 
mercado e da demanda da demanda de da de da taçào. mo- voltada 
ambiente demanda demanda nopó li os para 

estatais. exportação 
protecion is 
mos 

Sindicatos Conflitos -> Panicipativo f-one Elabora-
sindicato por innuência ção de 
empresa projetos 

próprios 
Fornecedores Problemas ele Integração Integração Integração 

MP vertical da cadeia horizonta l 
burocrata (parceria) 

Fatores Custo Quantidade Qualidade. Segurança Qualidade Qualidade 
competitivos Custo diferencia- Tecnolo-

ção. custo g•a 
Inovação 

Foco Homem Máquina Sistema Proposta 
sócio-
técnica 
Democratiza 
çào da vida 
no trabalho 

Preocupação Movimemo Máquinas Genera lizad 
com perdas humano paradas a 
Flexibi lidade Sim Sim !Não Sim 
de processo e 
produto 
Equipamentos Caros e Flexíveis Automati-

ded icados automati- zados 
zados 

Vol. produção Médio Alto Alto Baixo 
Variedade Baixa Alta Alta 
Lote Médio Grande Pequeno Pequeno Pequeno 
Estoques Altos Nenhum Buffers 

(objetivo) inter-
mediários 

Linha de Erros passam Bloqueia Não. 
montagem p/ manter fun- quando há Produção 

cionamento problemas em docas 

Quadro 3. Comparação entre os modelos de organização estudados. 
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Modelo I Taylor Ford Olmo Sueco Alemão Italiano 

Característi ca 
Atribuição de Divisão Divisão Enriqueci- Enriqueci-
funções técnica e técnica do mento das mento das 

social do trabalho - funções funções 
trabalho especialização Montagem 
(homem/pos- integral dos 
to/tarefa) produtos 

Autonomia Nenhuma Nenhuma Grande Grande 
Retrabalho I Retrabalho I 
Parar linha- Parar I in h a -
equ1pe próprios 
especia lizada operadores 
I Gerente 

Trabalho em Não Não Sim - CCQ I Sim - sem Não 
grupo POCA modelos 
Participação do pré-estabele-
funcionário c ido 

(autonomia 
total ) 

Carga de Intensivo Intensivo Intensivo e Traba lha 
Trabalho extensivo menos c 

ganha mais 
Tempos Impostos Impostos flexível / Flexíve l I 

alocados alocados 
Trabalhador Não Sem i ou não Multiqua- Sem 

qualificado qualificado li ficado experiência. 
(intercam- Polivalente Estrangeiro. 
biável) Qualificado 

depois 
Turno ver Elevado Médio Baixo Ele,·ado 

(absenteís-
mo crónico) 

Quadro 3. Comparação entre os modelos de organização estudados (Continuação). 



3. SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

3.1. INTRODUÇÃO 

No capítulo anterior. viu-se algumas características importantes do Modelo de Organização 
Industrial Japonês. A importância que a indústria japonesa tem obtido no mercado mundial 
está diretamente relacionada com seus princípios de produção. nos quais se busca 
maximização de ganhos através da total eliminação de perdas. 

Pode-se dizer que o Sistema Toyota de Produção (STP) é o detalhamento operacional do 
modelo japonês, que colocou a Toyota como terceira maior fabricante de veículos do mundo. 

A crise do petróleo de 1973 configurou um novo cenário mundial. caracterizado por uma 
inversão na relação oferta/demanda. ou seja. as capacidades instaladas passaram a ser maiores 
que a demanda. necessi tando-se assim de novos princípios Je produção. Essas novas 
características de mercado refletem-se diretamente nas modalidades de competição. istO é. 
coloca-se em jogo a capacidade das organizações de se alterarem c adaptarem às variações de 
demanda (Coriat, 1988). 

Neste novo contexto, o Sistema Toyota de Produção (STP) constituiu-se em um exemplo de 
grande sucesso na adaptação às novas normas de concorrência intercapi talista, promovendo. 
ao mesmo tempo. uma produção flexível c com baixos custos. Este foi um dos motivos pelos 
quais se "elegeu" o STP como modelo de ambiente moderno de manufatura. 

Este capítulo refere-se ao estudo do Sistema Toyota de Produção. baseando-se. 
principalmente. nas observações de Shigeo Shingo. Taiichi Ohno, Yasuhiro Monden e demais 
interpretações de autores nacionais. A ênfase aqui recai sobre aspectos de engenharia 
industrial. ficando a discussão de controle e custeio para outro capítulo. já que na literatura 
específica do STP não é contemplada esta lógica de sistemáticas de custos e à questão de 
controle é dada uma ênfase operacional. 



Segundo Motta (1993). o Just-in-Time (um dos pilares do STP) é considerado como sendo 
uma revolução no campo da administração e a razão do sucesso das empresas japonesas. seja 
em termos de Ocxibilidade e de compctitividade. de qualidade e produtividade ou. ainda. de 
lucrati , ·idade. 

Dessa forma. torna-se necessano um estudo mais aprofundado do Sistema T oyota de 
Produção. o qual representa uma das mais bem sucedidas abordagens sistêmicas acerca da 
produção. para que o mundo ocidental. c particulam1ente o Brasil. possa corretamente 
compreendê-lo. criticá-lo e recriá-lo. adaptando-o à real idade nacional. se assim for 
convemente. 

O objetivo deste capítulo é apresentar. através de uma abordagem SJstemJca. o STP. 
sumari zando teoricamente alguns de seus pontos mais importantes e relacionando-os entre si. 
buscando uma análise críti ca acerca de alguns elementos ele adaptação às condições 
brasileiras. 

Descreve-se sucintamente o conjunto de técnicas utilizadas no Sistema Toyota de Produção 
para. num capítulo posterior. confrontá-lo à estrutura de organização industrial de uma 
empresa local. 

Apesar de não se desenvolver aqui uma discussão sobre controle c custeio na Toyota. ressalta
se que este é o questionamento que se quer fazer neste trabalho: será que. no Japão (numa 
lógica mais ampla). os processos de manu fa tura são apoiados por sistemáticas estruturadas de 
custos? E será que essas eventuais sistemáticas de controle e custeio acompanharam a 
evolução das informações necessárias à boa gestão da manufatura? 

3.2. HISTÓRICO 

No ano de 1926. Toyoda Sakichi (1867 - 1930) funda a Toyoda Spinning & Wea,·ing e a 
Toyoda Automatic Loom Works Ltda. 

Toyoda Sakichi foi para os EUA pela primeira vez em 19 1 O. quando a indústria 
automobilística estava começando (o modelo T de Ford estava no mercado há dois anos). A 
popularidade dos carros estava em alta e muitas empresas queriam produzi-los. Permaneceu 
na América por quatro meses e. em seu retorno ao Japão. dizia estarem. então. na era dos 
automóveis (Olmo. 1988). 

Em concordância com o desejo de Toyoda Sakichi. Toyoda Kiichiro entrou no ramo de 
automóveis e. em 1933. anunciou o objetivo de desenvolver internamente os carros ele 
passageiros. 1 

Em 1936. o governo japonês criou uma lei de proteção aos fabricantes domésticos de 
automóveis frente à concorrência externa e. em 1937. Toyoda Kiichiro funda a Toyota Motor 
Company. 

Em 1942, a Toyoda Spinning & Weaving. empresa do ramo têx til , fundada por Toyoda 
Sakichi (o pai da Toyota), foi dissolvida e. um ano depois, em 1943, Tai ichi Olmo foi 
transferido para a Toyota Motor Company. 

IToyoda Kiichiro é considerado como o pai da indústria automobilística japonesa. 
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O Sistema Toyota de Produção nasceu da necessidade. Restrições de mercado requereram a 
produção de pequenas quantidades de muitas variedades de itens. sob condições de baixa 
demanda. Sua implcmemação começou logo após a Segunda Guerra ivtundial. mas despertou 
atenção da indústria japonesa depois da crise do petróleo ao final de 1973. 

O dia 15 de agosto de 1945. dia em que o Japão perdeu a Guerra. marcou também um novo 
começo para a Toyota. Seu presidente à época. Toyoda Kiichiro lançou o seguinte desafio: 
"Alcançar a América em três anos". De outra maneira. a indústria autOmobilística japonesa 
não sobreviveria (Olmo. 1988). 

Em 193 7. um trabalhador alemão produzia três vezes o que tàzia um japonês. A razão emre 
americanos e alemães era a mesma. Isto fazia com que a razão entre a fo rça de trabalho 
japonesa e americana ficasse em I para 9. Ou seja. o povo japonês estava perdendo algo. O 
pensamento que vingou no país era de que. se se pudesse eliminar a perda. a produtividade 
poderia se multiplicar por dez. Esta idéia marcou o início do Sistema Toyota de Produção 
(Olmo. 1988). 

Como a meta estava clara. a atividade na Toyota se mostrou focalizada c vigorosa: buscar um 
novo método de produção que poderia eliminar perdas e ajudar a alcançar a América em três 
anos. 

Essa meta não foi atingida em três anos. Toyoda e Olmo levaram mais de 20 anos para 
implementar completamente essas idéias, mas o impacto foi enorme. com conseqüências 
positivas para a produtividade, qualidade c velocidade de resposta às demandas de mercado. E 
em 80 já era hegemônico o modelo japonês. 

Em 1947. as máquinas começaram a ser arranjadas de forma que um operador trabalhasse em 
três ou quatro máquinas ao longo do processo (operador multi funcional). o que gerou sérias 
resistências por parte dos trabalhadores. 

Após a Segunda Guerra, pressionada pela depressão. a Toyota demitiu um quarto de sua força 
de trabalho, gerando uma enorme crise (houve três meses de disputas trabalhistas devido a 
reduções de mão-de-obra). Esta atitude teve duas conseqüências: o afastamento do presidente 
da empresa (pedido de demissão de Toyoda Kiichiro) e a construção de um novo modelo ele 
relação capital-trabalho que acabou se tornando a fórmula japonesa. com seus elementos 
característicos como emprego vitalício, promoções por critérios de antigüidade e participação 
nos lucros (Monden. 1984). 

Com a guerra da Coréia. em 1950. a indústria japonesa começa a recuperar seu vigor. Na 
primavera de 1950. o jovem engenheiro Eiji Toyocla empreendeu uma visita de três meses às 
instalações da Ford em Detroit. De volta ao seu país. Toyoda e o seu especialista em 
produção. Taiichi Olmo. refletiram sobre o observado na Ford e concluíram que a produção 
em massa não poderia funcionar bem no Japão. Desta reflexão nasceu o que ficou conhecido 
por Sistema Toyota de Produção. 

Por décadas. na seqüência da Segunda Guerra. os ocidentais cortaram custos pela produção 
em massa de pouca variedade de carros. Isto era um estilo americano de trabalho. não japonês. 
O problema do Japão era como cortar custos. produzindo um pequeno número de muitos tipos 
de carros. 
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Os problemas para a produção em larga escala no Japão seriam: 
• O mercado doméstico era pequeno e exigia uma gama muitO grande de tipos de produtos: 
• A compra de tecnologia no exterior era economicamente impraticável; 
• A possibilidade de exportação era remota. 

Para contornar parte das dificuldades. o Ministério da Indústria e Comércio japonês (M ITI) 
propôs uma série de planos protegendo o mercado interno e forçando a fusão das indústrias 
locais. 

Em 1956. Olmo visitou. nos EUA. as plantas da GM. Ford e outras empresas. Sua maior 
impressão, porém. foi com o sistema de supermercados prc\·alecente na América. que tinha 
chegado no .Jap~to por volta de 1950 c já era pesquisado no país anteriormente. Fez, então. 
uma conexão entre supermercado e .Just in Time (.IIT). surgindo a idéia do sistema kanban. 
que levou dez anos para se estabelecer por completo na Toyota MotOr Company. Em 1963. 
configurou-se o início do kanban externo. ou seja. com partes en tregues pelos fo rnecedores. 

A crise de 1973. seguida por uma recessão. afetou tOda a economia japonesa. qu~ 

experimentou crescimemo zero. a partir de 197-t. Porém. na Toyota Motor Company. hoU\·c 
crescimento nos anos de 1975. 1976 e 1977. e istO levou as pessoas a quererem saber o que 
acontecia na Toyota. Quando o crescimento rápido parou. tornou-se óbvio que a imitação do 
sistema tradicional ele produção em massa. americano. poderia tornar-se um pouco perigosa. E 
a economia industrial japonesa rendeu-se. então. à lógica do JIT. 

3.3. CONCEITOS BÁSICOS DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

O objetivo da T oyota é o lucro. A busca do aumento do lucro pode se dar pelo aumento elo 
faturamento ou pela redução de custos. 

A Toyota adota uma estratégia agressiva de marketing. lançando novos produtos conforme 
necessidades detectadas em pesquisas de mercado. Na fase d~ planejamento e projeto destes 
novos produtOs. procura-se adequar o custo à margem de lucro desejada. já que os preço. 
geralmente são impostos pelo próprio mercado concorrencial. 

Em termos de produção. o foco recai na redução de custos. Para isso. no STP. busca-se 
ferrenhamente a eliminação das perdas. A identificação das perdas exige um estudo detalhado 
da estrutura de produção. No STP. dois conceitos básicos são o "Mecanismo da Função 
Produção .. e a lógica das "Perdas'·. 

3.3.1. MECANISMO DA FUNÇÃO PRODUÇÃO 

Para o estudo e entendimento do Sistema Toyota de Produção. é necessária a compreensão 
correta do mecanismo da função produção. a qual é definida por Shingo ( 1981 ) como uma 
rede de processos e operações. 

O transcurso de materiais até produtos intermediários e destes até produtos acabados é 
definido como processo, enquanto que o curso ela ação aplicada aos materiais por homens e 
máquinas é definido como operação. 
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Em outras palavras, poderia ser entendido o processo como sendo a transformação do "objeto" 
da produção e a operação como sendo a transformação do "sujeito" da produção. 

Assim. tem-se dois âmbitos de análise da produção. a saber. a análise do fluxo do objeto da 
produção (análise do processo) e a análise do fluxo do sujeito da produção (análise da 
operação). 

Segundo J\ntunes Júnior ( 1994a). a análise do mecanismo da função produção permite: 
A) Compreender a lógica de concepção do STP: 
B) Esclarecer um método de análise de produção que possibilita a construção de outros 

sistemas alternat ivos ou complementares ao STP: 
C) Uma anál ise sistemática dos conceitos de perdas. propostos por Taylor. Ford. Olmo e 

Shingo. 

3.3.1.1. CONTEÚDO DO PROCESSO 

No processo. conforme definido anteriormente, estão envolvidos 4 fenômenos: 

A) Processamento - transformação. montagem. desmontagem. etc: 
B) Inspeção- comparação com um padrão: 
C) Transporte- mudança de posição: 
0) Armazenagem - tempo gasto sem conduzir processamento. inspeção c transporte. 

Conseqüentemente, a melhoria de processo está vinculada a como podem ser melhorados 
estes quatro fenômenos: processamento. inspeção. transporte e armazenagem. 

a. MELHORIA DE PROCESSAMENTO 

Num primeiro estágio. a melhoria do processamento está calcada na visão de melhoria da 
Engenharia e Análise de Valores (EA V) - que considera basicamente a agregação de valor -
em relação a que tipo de produto será manufaturado. 

Após determinado o produto a ser fe ito. surge. como um segundo estágio de melhoria. a 
questão de como este será produzido. sendo as melhorias baseadas em tecnologia específica 
de produção e engenharia industrial. 

b. MELHORIA DE INSPEÇÃO 

A inspeção pode ser caracterizada da seguinte forma: 
Por objetivo: a) Inspeção de julgamento, ou seja. para encontrar defeitos; 

b) Inspeção informativa. ou seja, para prevenir defeitos posteriores. 
Por abrangência: a) Inspeção por amostragem: 

b) Inspeção I 00%. 

Inicialmente, é necessário que se tenha em mente que os defeitos advindos do processamento 
não são passíveis de mudança em um estágio de inspeção posterior. pois esta é procedida 
depois da ocorrência do defeito. 

Como melhoria ao supracitado, a inspeção informativa cumpre a função de informar 
imediatamente ao processamento a ocorrência do defeito, noneando uma melhoria no método 
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de processamemo. Essa transferência de informação é chamada "função de feed-bac:k da 
inspeção". que por sua ação determina a redução contínua de defeitos. 

Surge. em um estágio mais avançado. a inspeção na fome. com o questionamento de porquê 
apenas detectar os defeitos e não tentar preveni-los. Além disso. observa-se que a inspeção por 
amostragem efetua a rac ionalização do método de inspeção mas não a racionalização da 
qualidade assegurada. 

Prevenção de defeitos e qualidade assegurada são metas básicas do , istema Tovota de 
Produção. Dentro dessa concepção. tem-se o sistema Poka-roke que. fazendo uso de inspeção 
I 00%. busca o atingimento de "zero-defeito" .1 

c. M ELHORIA DE TRANSPORTE 

Com relação ao transporte. faz-se necessária a diferenciação entre a melhoria do processo de 
transpone e a melhoria da operação de transporte. A utilização de empilhadeiras. correias 
transponadoras. etc .. é erroneamente considerada como uma melhoria de transporte. quando 
na verdade se constitui apenas de uma melhoria no trabalho de transporte. 

Melhoria de transporte é a busca da eliminação do mesmo tanto quanto possível e. para isso. 
deve-se promover melhoria de /ay-oul. 

Em oposição à antiga idéia do agrupamento de máquinas semelhantes (lay-olll por processo). 
na qual encontravam-se, entre outros. problemas de transporte do lote de produção. concebe
se uma nova realidade. levando-se em coma processos similares ou comuns. pela observação 
do fluxo de produtos (lc~v-ow por produto). 

Shingo ( 1981 ) destaca o fenômeno de transporte não como atividade que agrega \·alor ao 
produto. mas que somente eleva os custos. O autor enfatiza que: 

"Transporte envolve uma grande percentagem em processos: processamento = 
45%. inspeção = 5%. transporte = 45%. armazenagem = 5%: a participação da 
operação de transporte é idêntica ao processamento. Portanto. ainda que o 
trabalho de transporte manual seja mecanizado. isto simplesmente significa que 
a exigência de alto custo de trabalho de transporte foi convertido de manual 
para mecânico, o que é uma perda sem retorno. Conseqüentemente. devemos 
manter uma forte atitude considerando absoluta eliminação de transporte." 
(Shingo. 1981. p. 38) 

d. MELHORIA DE ARMAZENAGEM 

os processos de transformação. existem dois tipos diferentes de estoques. a saber. estoque 
entre processos e estoque por tamanho de lote. 

Estoque entre processos significa, por exemplo. um lote completo de I 000 peças em estado de 
espera para o processo seguinte. Esse estoque depende de como o tluxo entre processos é 
arranjado e de como são administrados os estoques de amortecimento de problemas da 
produção (parada de máquina, produtos defeituosos. etc.). 

2 Para maiores detalhes. ver Guinato ( 1996) 
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Estoque por tamanho de lote significa, por exemplo. no caso de um lote de produção de I 000 
peças. quando a primeira peça é processada. as restantes 999 são estocadas em estado não 
processado. Quando a segunda peça está em processamento. tem-se 998 em estoque não 
processado c I em estoque processado. Dessa forma. o lote intei ro está em situação de estoque 
(espera) até que o processamento é concluído. Nesse caso. o lote de transferência {lote ele 
transporte) é de I 000 peças. 

O STP tem por fundamento a eliminação total de estoques e com esse intuito implementa as 
melhorias a seguir descritas. 

d.l. MELHORIA DE ESTOQUE ENTRE PROCESSOS 

Do ponto de vista dos fluxos entre processos. no STP a redução de estoques é alcançada pelo 
nivelamento das quantidades e pela sincronização da produção. 

O nivelamento consiste da produção equivalente em cada processo. ou seja. balancear tanto a 
quantidade de produção quanto a capacidade de processamento. A sincronização vem como 
resultado do nivelamento da produção. adic ionando um paràmetro temporal. no qual garante
se o ajuste do fluxo elos processos. 

Nos sistemas de produção trad icionais, os estoques de amortecimento são considerados como 
um "mal necessário" por serem uma medida de segurança do processo contra: 
a) paradas de máquinas: 
b) produção de defeitos: 
c) troca de ferramenta: 
d) mudança do plano de produção pelo incremento das quantidades: 
e) diferença nas capacidades das máquinas: 
f) diferença nos tempos ele operação. entre outras razões. 

O STP opõe-se ao estabelecimento de estoques de amortecimento. eliminando suas 
justificativas de ocorrência. utilizando. respectivamente: 
a) TPM - Eliminação de quebras de máquinas: 
b) Poka-Yoke (zero debto): 
c) Sistema SMED (Single Minute Exchange o.f Die- Troca Rápida de Ferramenta): 
d) Diminuição do lead-time (tempo de atravessamento) através da adoção do Sistema SMED c 
da pré-automação; 
e) Produção nivelada: 
f) Sincronização. 

Segundo Shingo ( 1981 ). a redução de estoque entre processos somente pode ser alcançada 
depois de melhorados transporte. inspeção e as causas de instabilidade de processamento. 

d.2. MELHORIA DO ESTOQUE POR TAMANHO DE LOTE 

No STP, adota-se a idéia do lote de transporte unitário, ou seja, após processada a peça no 
processo precedente ela deve ser imediatamente transportada ao processo subseqüente, não 
havendo a situação de espera até que todo o lote seja processado. Nessa condição, poder-se-ia 
trabalhar com um lote de produção de I 000 peças, porém seu lote de transferência seria de I 
peça. 
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Ressalta-se que a diminuição do lote de transporte acarreta no aumento do número de 

transportes. evidenciando a necessidade de um prévio rcarranjo do lay-ow. 

A real intenção de todas essas melhorias é a redução do tempo de atravessamento (lead-time). 
a redução dos custos associados e o conseqüente aumento do faturamento. 

3.3.1.2. CONTEÚDO DA OPERAÇÃO 

A cada tipo de processo. tem-se uma operação correspondente. a saber. operação de 
processamento. operação de inspeção. operação de transporte c operação de armazenagem. 
Cada operação consti tui-se de preparação e operação principal.-' 

a. MELHORIA DA PREPARAÇÃO 

O STP tem como ponto pivotal o Sistema SMED (Single Minute Exclumge of Die) ou OTED 
(One Touch Exchange of Die), desenvolvidos por Shigeo Shingo. Uma troca de ferramentas 
procedida num espaço de tempo inferior a 1 O minutos é classificada como SMED. ou seja. 
apenas um dígitO de minuto (Single Minute). De forma análoga. a troca em menos de I minutO 
é classificada como OTED ("Um toque"). que constitui-se um avanço em relação à primeira. 

O Sistema MED desempenha um papel fundamental na capacidade de adaptação do STP às 
oscilações de mercado. pois possibilita a flexibilização da produção. O detalhamento técnico 
do Sistema SMED será abordado posteriormente. 

b. MELHORIA DA OPERAÇÃO PRINCIPAL 

A operação principal constitui-se na função essencial diretamente ligada às operações de 
processamento. inspeção, transporte e armazenagem. Pode ser dividida em operação essencial 
e operação auxiliar. A melhoria da operação essencial é considerada como inovação 
tecnológica propriamente dita. ou seja. melhoria em máquinas. automação. etc. A melhoria de 
operação auxi liar constitui-se da simplificação. facilitação ou conexão e desconexão 
automática de produtos das máquinas. 

No tocante à operação. o STP insere a idéia da separação homem-máquina. sustentada pela 
autonomação, possibilitando ao trabalhador a operação simultânea de vários equipamentos. 
introduzindo o conceito inovador de trabalhador multi funcional. 

Quais as melhorias mais importantes? 1 o processo ou na operação? Shingo ( I 98 I ) responde 
pragmaticamente que as prmcipais melhorias estão necessariarncntc associadas ao processo. 
argumentando que os processos servem aos clientes c as operações melhoram a eficiência das 
panes. 

Assim. é possível que mesmo que as operações. localizadamente. possam apresentar 
resultados excelentes. como, por exemplo. uma máquina de concepção muito moderna. o 
sistema produtivo em sua globalidade não esteja otimizado. 

3 Antunes Júnior ( 1994a) faz ainda algumas considerações a respeito de folgas como constituindo as operações. 
dividindo-as em folgas ligadas a pessoal e folgas não ligadas a pessoal. 
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Em geral. no Ocidente. os conceitos de processo ~.: operação são imaginados como 
pertencentes a um mesmo eixo de análise. Operação estaria di retamente relacionada com 
pequenas unidades de análise. ao passo que processo é visualizado a partir de grandes 
unidades de análise. 

Assim. os processos seriam constituídos de um grupo de operações. Deriva di retamente deste.: 
raciocínio que. uma vez obtidas melhorias nas operações (nível micro). automaticamente 
estaria obtendo-se melhoria no processo (nível macro) do qual faz parte este conjunto de 
operações. 

Dentro desta \·isào. os sistemas produtivos são \·istos a partir de uma ótica linear onde não 
existe uma maior di fe renciação entre os conceitos de operação e processo. 

Shingo ( 1988) coloca que. mesmo no Japão. alguns autores seguem as concepções ocidentais 
sobre estes conceitos. mas ressalta que estas duas anál iscs (processo c operação) devem ser 
feitas de forma independente. embora necessariamente intcrrelacionadas. 

3.3.2. A LÓGICA DAS PERDAS 

Os princípios de produção defendidos por Ohno e Shingo. mentores do Sistema Toyota de 
Produção. estão fo rtemente vinculados com o conceito de perdas. 

A noção de perdas entre os industriais no início do século estava ligada basicamente com o 
desperdício de materiais. Taylor (Taylor, 1992) associava a visão de perdas diretamente à 
problemática da eficiência industrial nos EUA e mantinha uma posição pragmática fren te à 
postura hegemônica na época. contestando-a: 

"Vemos c sentimos o desperdício das coisas materiais. Entretanto. as ações 
desastradas. ineficientes c mal orientadas dos homens não deixam indícios 
visíveis e palpáveis. Por isso. ainda que o prejuízo diário daí resultante seja 
maior que o desastre das coisas materiais. estas últimas nos abalam 
profundamente. enquanto aquele apenas levemente nos impressiona" (Taylor. 
1992). 

Taylor associava. enfim. as perdas a algumas causas fundam entais. entre elas: 
a) a fa lta de uma visão gerencial por parte elo capitaL relati vamente à questão do treinamento 

e da formação das pessoas e da forma de organizá-las segundo a ótica do capital : 
b) a deficiente visão sistêmica da organização da produção na época. 

Ford. na mesma linha de pensamento, questiona o que seria necessário colocar no centro da 
problemática do desperdício e. como proposta. sugere que seja o trabalho humano. 

Ford parte do princípio de que os materiais nada valem. adquirindo importância na medida em 
que chegam às mãos dos trabalhadores. Ou seja. dentro da lógica de agregação de \'alor. os 
materiais eram visualizados meramente corno objetos da produção. As perdas de materiais 
implicariam diretamente na utilização desnecessária do trabalho humano. 

Ohno ( 1988) diz que o pensamento de Hcnry Ford é universal e ortodoxo no que concernc à 
análise das perdas no negócio. Daí a importância histórica do pensamento de Ford para o 
desenvolvimento do concei to de perdas. 
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Segundo o mesmo autor. para implantar o STP. deve haver uma total compreensão do 
conceito das perdas. para poder-se detectá-las e buscar-se sua eliminação. Olmo propõe que os 
analistas industriais tenham uma visão dinâmica dos sistemas produti\·os que. no longo prazo. 
aponte para a "perda-zero". 

Olmo ( 1988) observa que é necessano dividir o movimento dos trabalhadores em duas 
diferentes dimensões: trabalho e perdas. O trabalho pode ainda ser subdividido em dois 
grupos: trabalho efetivo - que ad iciona valor (value added work) c trabalho adicional - que 
não adiciona valor (non value addeclwork). 

O trabalho efetivo signi fica algum ti po de processamento. como defin ido anteriormente. 
Trabalho adic ional é necessário para suportar o trabalho que ad iciona valor. São atividades 
que devem ser fe itas diante das presentes condições de trabalho. Perda constitui-se. 
conceitualmente. de trabalho desnecessário. ou ações que geram custos. porém não ad icionam 
valor ao produto/serviço. 

O objetivo exposto por Olmo ( 1988). no STP. consiste em aumentar a taxa de trabalho que 
adiciona valor - eliminando perdas. minimizando trabalho adicional e maximizando trabalho 
efetivo. 

Segundo Oh no ( 1988). são sete as grandes perdas a serem perseguidas no STP: 
I - Perdas por superprodução 
2 - Perdas por transporte 
3 - Perdas no processamento em si 
4 - Perdas por fabricar produtos defei tuosos 
5 - Perdas no movimento 
6 - Perdas por espera 
7 - Perdas por estoque 

!\. proposta de Shingo é que estas sete perdas devam ser atacadas de fo rma simultânea e 
articulada c visualizadas e compreendidas a partir do Mf.P. apresentado anteriormente. 

Porém. voltando ao foco de d i scus~ào deste trabalho. alguns questionamentos se fazem 
pertinentes: 
Como são quantificadas estas perdas? 
Num programa de melhorias. qual perda atacar primeiro? Como priorizá-las? 
Pode haver casos em que uma parcela de perda por estoque seja economicamente justificada? 

O que se tenta alertar é para a necessidade de mensuração destas perdas. E um sistema de 
controle e custeio deve suprir esta demanda. No Japão. a deficiência no controle de custos 
talvez não seja tão grave. pois sua ênfase forte em planejamento reduz. de certa forma. a 
necessidade de um controle rigoroso. 

3.4. OS OOJS PILARES DO SISTEMA 

O conceito-base inicial do STP era. e ainda o é, a total eliminação de perdas e a redução do 
trabalho adicional. Os dois pilares necessários para suportar o sistema são: 
• Just-in-Time; 
• Autonomação. ou automação com toque humano. 
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3.-t.l. JUST-IN-TIME (JIT) 

Toyoda Kiichiro disse. cena vez. a seu primo Toyoda Eiji4 que o melhor meio de trabalhar 
seria ter todas as panes necessárias para a montagem. ao lado da I inha. exatameme na hora 
(just in time) de seu uso. 1\ssim surgiu a idéia deste primeiro pilar do. TP. 

Just-in-time significa que. num fluxo de processo. as partes necessárias são alimentadas 110 

tempo certo. no local certo e na quantidade necessária. Uma empresa que consegue 
estabalecer este fluxo. pode buscar uma situação de inventário-zero. 

J ust-in-time é mais que um sistema de redução de estoque. mais que redução de tempo de 
preparação. mais que usar kanban. mais que modernizar a fábrica. É fazer a fábrica operar 
para a empresa. assim como o corpo humano opera para o indivíduo. O sistema nervoso 
autônomo responde quando surge um problema 110 corpo. O mesmo ocorre numa fábrica: 
deve haver um sistema que responde automaticamente quando problemas ocorrem. Essa 
função é cumprida pelo Just-in-time (Oimo.l988). 

Outra definição de just-in-time é a seguinte: 

'·A filosofia JIT constitu i-se em uma estrateg1a de competição industria l. 
desenvolvida inicialmente no Japão. e que objeti va fundamentalmente dar uma 
resposta rápida e flexível às flutuações do mercado (orientado para o 
consumidor). e isto associado a um elevado nível de qualidade e custos 
reduzidos para os produtos. Ou seja. trata-se de uma estratégia que dá ênfase à 
redução da quantidade de produtos em processo. de matérias-primas e de 
produtOs acabados. o que acaba proporcionando uma maior circulação do 
capital. .. 

(Antunes Júnior & Klicmann Neto. 1993) 

3.4.2. AUTONOMAÇÃO 

O outro pilar do STP é chamado autonomação5. que não deve ser confundida com automação. 
A autonomaçào consiste em facultar ao operado. (ou à máquina) a autonomia de interromper a 
operação sempre que ocorrer alguma situação anormal ou quando a quantidade planejada de 
produção for atingida. Pode ser aplicada em operações manuais. mecanizadas ou 
automatizadas. 

A origem histórica do conceito de autonomação vem de um questionamento de Ohno acerca 
da razão por que uma pessoa na Toyota Motor Company operava apenas uma máquina. 
enquanto na Toyota Spinning & Weaving uma mulher era capaz de cuidar de 40 a 50 teares 
automatizados. Surgiu. então. a idéia de elaborar teoricamente a prática iniciada por Toyoda 
Sakichi na Toyota têxtil. 

No STP, autonomação busca Qualidade Assegurada, pois permite que a linha seja parada no 
caso de detecção de peças defeituosas. gerando ação imediata ele correção da anormalidade. 

4Toyoda Eiji foi presidente da Toyota Motor Company de 1967 a 1982. 
so conceito de autonomação é creditado às idéias e práticas de Toyoda Sakichi. como. por exemplo. sua 
invenção de um tear equipado com dispositivos que paravam a máquina no caso de problemas na alimentação 
dos tios. Este pensamento o acompanhava desde 190 I. 
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Essa intervenção. segundo Monden (1984). va loriza a atuação do operano e estimula a 
aplicação de melhorias. O Poka-Yoke é uma ferramenta útil para implantação da autonomação 
(Jic/oka). 

Um sistema de controle ' 'isual que indique as paradas é essencial para a orientação das ações 
corretivas. Utiliza-se. para isso. um painel luminoso em cada linha. fixado em posição de 
visibilidade total. com lâmpadas de indicação da condição da linha c de chamada de 
assitência. ac ionado por qualquer operador da linha. Este sistema de controle visual da linha é 
chamado de Andon. 

Como resultado da autonomação. tem-se mudanças no gerenciamento do chão-de-fábrica. O 
operador não é necessário enquanto a máquina trabalha normalmente. Apenas quando a 
máquina pára por uma situação anormal. é requerida a atenção humana. 

Desta fo rma. um operador pode atender v~irias máq uinas (operador multi funcional). 
nexibilizando a mão-de-obra nas células de trabalho (Sh(?finka) . tornando possível reduzir o 
quadro (Shoninka). melhorar a qualidade (menor produção de defeitos). e daí aumentando a 
eficiência da produção. 

A chave da autonomaçào é dar à máquina a intel igência humana e. ao mesmo tempo. adaptar 
o movimento humano às máquinas autônomas. 

Oh no ( 1988) faz uma analogia com um time de baseball para defi nir a relação entre os dois 
pilares do STP. colocando a autonomação como a habilidade e o talento individual dos 
jogadores e o JIT como o time que joga bem. jogando junto. O time está envolvido pelos 
mesmos objetivos comuns (JJT) e a autonomação elimina perdas importantes: superprodução. 
espera e fàbricação de produtos defeituosos. Um time campeão. entenda-se Toyota. combina o 
jogo de equipe com a habilidade individual. e aí está a força da sinergia destes dois fatores. 

3.5. OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TOYOT A DE PRODUÇÃO 

Para operacionalizar o STP. a Toyota se vale de uma série de técnicas. conceitos e sistemas 
que. pela sua interrelação. que ocorre de uma forma ordenada. dão uma grande consistência à 
produção como um (vdo. Dito de outra fo rma. a "amarração" do sistema é muito consistente. 
Guinato ( 1996) propõe uma estrutura geral para o STP. partindo de outras propostas de 
Monden ( 1981; 1984). 

Dentre estes conceitos. técnicas e sistemas. dar-se-á ênfase. neste trabalho. aos seguintes: 
• Melhoria das atividades por pequenos grupos: 
• Sistema SMEO: 
• Flexibilidade da mão-de-obra (Shojinka): 
• Sistema Poka-yoke; 
• Sistema Nagara; 
• Sistema Kanban. 

3.5.1. MELHORIA DAS ATIVIDADES POR PEQUENOS G RUPOS 

Além de lucro, outras metas (qualidade assegurada, respeito pela condição humana e controle 
da qualidade) estão envolvidas nos propósitos da Toyota. Segundo Monden ( 1984). o 
elemento fundamental capaz de permitir o atingimento destas metas é o "Processo de 
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Melhoria de Ati vidades". movido pela ação de todos os funcionários. através dos "Círculos de 
Controle de Qualidade (CCQ)" e do "Sistema de Sugestões". 

O CCQ é um pequeno grupo de trabalhadores formado espontaneamente com o objeti vo de 
estudar problemas que cn\'olvam. por exemplo. a qualidade do produto. manutenção. redução 
de custo c segurança. propondo soluções viáveis à companhia. 

Estes grupos têm uma relação estreita com a estrutura formal da tãbrica. sendo cada um deles 
liderado pelo próprio supervisor da área. O dcscongestionamento das linhas de comunicação 
entre os diversos níveis hierárquicos é fundamenta l para o perfeito desenvolvimento das 
atividades dos CCQs. Sendo assim. não só o supervisor é em·olvido como líder do grupo. mas 
toda a estrutura hierárquica. até o mais alto nível na fábrica. 

As atividades dos grupos de CCQ são promovidas continuamente na Toyota através de cursos 
para todos os níveis. treinamento fora da empresa c viagens de estudos ao exterior. Os 
trabalhos desenvolvidos pelos CCQs seguem uma metodologia própria padronizada que pode 
ser resumida em: 
• definição do problema: 
• exame do problema: 
• geração de idéias: 
• resumo das idéias: 
• apresentação da proposta final. 

O sistema de avaliação das propostas é eficiente. pois elas são acompanhadas ou 
implementadas rapidamente. estimulando a contínua geração de idéias e participação dos 
grupos. A Toyota instituiu também um sistema de premiação e reconhecimento aos resultados 
e participação dos CCQs que envolve prêmios em dinheiro. troféus e homenagens especiais. 

O sistema de sugestões foi criado na Toyota em 195 1 (Monden. 1984). com o objetivo de 
desenvolver as idéias de todos os funcionários em prol da melhoria da qualidade e redução de 
custos. 1\ participação dos funcionários no sistema de sugestões pode acontecer pelo 
encaminhamento individual de idéias ou sugestões ou através dos grupos de CCQ. 

3.5.2. SISTEMA SMED 

No centro da questão de eliminação de perdas está o Sistema de Troca Rápida de Ferramenta 
(Síngle Mínute Exchange of Díe - SMED) que é tido por Shingo ( 1981) como o verdadeiro 
âmago do STP. 

A redução no tempo de preparação de máquinas viabiliza a produção de pequenos lotes c 
conseqüentemente a redução de estoques intermediários (entre processos) e de produtos 
acabados. que são considerados perdas. Daí a relação com redução de perdas. levando à 
redução de custos e conseqüente aumento de lucros. 

É importante considerar. pela produção de pequenos lotes. a capacidade de resposta ágil às 
flutuações de demanda. caracterizada pela flexibilidade do "mix" de produção. 

A redução do tempo de preparação das máquinas possibilita. também. o aumento da taxa de 
operação das mesmas. muito embora. no STP. uma alta taxa de operação nem sempre seja 
desejável, pois pode-se estar gerando perdas por excesso de produção. 
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3.5.3. FLEXIBILIDADE DA MÃO-DE-OBRA (SHOJJNKA) 

Shojinka é a obtenção da flexibil idade no número de operações em cada posto de trabalho 
para adaptar-se às variações de demanda. o que é equivalente ao aumento da produtividade 
pelo ajuste e reprogramação dos recursos humanos. 

O lay-out das máquinas é fundamental para a nexibilização da produção. O arranjo em forma 
de U (mais conveniente). combinado com a existência de operadores mul ti funcionais. permite 
o aumento ou a diminuição do número de operações para cada funcionário. 

A multi funcional idade dos operadores é obtida através da "rotação de trabalho". onde cada 
operador executa todo tipo de trabalho em sua área de fabricação. 

A padronização das operações é outro fator básico para implementação do Sluy·inka c. 
segundo Monden ( 1984). persegue três objeti vos: 
a) Obtenção de alta produtividade através de trabalho dedicado: 
b) Balanceamento da linha entre todos os processos; 
c) Manipulação da quantidade mínima de material em processo. 

Segundo Monden ( 1984 ). os componentes das operações padronizadas são determinados 
principalmente pelo supervisor. considerando seu conhecimento da eficiência passada dos 
operários c sua capacidade de aplicar técnicas de engenharia industrial. 

3.5.4. SISTEMA POKA-YOKE 

Para a consecução do princípio do zero-defeito. fundamental para o funcionamento do STP. 
faz-se necessária a adoção de um sistema capaz de reduzir a zero a probabilidade de 
ocorrência (geração) de defeitos em cada operação. Isto é alcançado com a utilização de 
dispositivos e instrumentos que permitam a verificação automática em I 00% das peças 
processadas. 

Poka-yoke pode ser conceituado como um sistema composto de dispositivos (um ou mais) 
que são capazes de detectar a ocorrência de anormalidades e/ou identificar o fim da produção 
des~jada. 

Os defeitos a serem evitados em cada operação devem estar perfeitamente definidos de forma 
que o dispositivo ou instrumento adotado tenha condições de detecção imediata no caso de 
ocorrência de não conformidade. Ou seja. a operação é "à pro,·a de defeitos seleti vos". o que 
implica que outros tipos de defeitos. com ocorrência não prevista nesta operação. não serão 
necessariamente detectados. 

Portanto. a afirmação de que a aplicação do sistema Poka- roke (inspeção automática I 00%) 
permite aos operadores um alívio da atenção dispensada à operação é verdadeira somente 
considerando a impossibilidade de ocorrência de qualquer outro tipo de anormalidade não 
prevista. 

3.5.5. SISTEMA NA GARA 

Nagara é a execução simultânea de operações secundárias ou selecionadas e a operação 
principal. Shingo ( 1981 ) destaca três características do Sistema Nagara: 
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I) Utilização de tempos de folga extremamente reduzidos: as operações secundárias ou 
relacionadas devem consumir do operador somente algo em torno de dois minutos: 

2) Sincronização do trabalho: os equipamentos utilizados pelas operações secundárias ou 
relacionadas elevem ter velocidade ele processamento suficiente apenas para 
compatibilizarem-se com a velocidade de processamento da operação principal. Se a 
necessidade é de apenas uma peça por minuto. então a utilização de equipamentos de alta 
velocidade é dispensável. dando lugar a equipamentos menos velozes e mais baratos. 

3) Quebra da organização do /ay-ol/1 por processo. uma ,·ez que permite a associação de 
diferentes processos em execução simultânea por um único operador. 

O Sistema Nagara não se restringe somente à utilização adequada dos tempos de folga da 
operação principal. mas acima de tudo. pretende imprimir um tluxo contínuo a cada peça 
fabricada. 

3.5.6. SISTEMA KANBAN 

Em 1956. Taiichi Ohno visitou as plantas da GM. Ford e outras Companhias nos Estados 
Unidos. Sua impressão mais fo rte não se deu em nível dos fabricantes de auton1óveis. mas sim 
com relação aos supermercados. A combinação de automóveis e supermercados pode parecer 
tolice. mas. através do aprendizado do set-up dos supermercados na América. Taiichi Ohno 
pôde fazer uma conexão entre estes e o sistema JIT. 

Num supermercado. o cliente pode pegar o que precisa. na hora que precisa e na quantidade 
que precisa. Em princípio, o supermercado é um lugar onde se compra de acordo com a 
necessidade. 

Tomou-se a idéia de ,·isualizar o processo anterior. em uma linha de produção. como um tipo 
de estoque. O processo posterior (cliente) vai ao processo anterior (supermercado) para 
adquirir as partes requeridas na hora e na quantidade necessária. O processo anterior 
imediatamente produz a quantidade tomada. ou seja. o estoque é reposto. 

O sistema de supermercado foi adotado no chão-de-fábrica da Toyota por volta de 1953. Para 
fazê- lo func::)nar. fo ram usados pedaços de papel listando o número da pasta de uma peça e 
outras informações relac ionadas ao processamento. A Toyota denominou isto de Kanban e 
subseqüentemente criou o Sistema Kanhan. no qual os cartões continham as seguintes 
informações: quantidade de produção. tempo. método. seqüência. quantidade e tempo de 
transferência. destino. ponto de estocagem. equipamento de transferência. container. etc ... 

3.5.6.1. STP E SISTEMA KANBAN 

Segundo Shingo ( I 98 1 ). existem confusões na compreensão do que sejam o STP e o Sistema 
Kanban. Para ele. caso fosse possível atribuir pesos aos componentes do STP. ter-se- ia: 

1) Rigorosa eliminação de perdas .... .... ..... .... .... ......... 80 % 
2) O Sistema Toyota de Produção em si ... ....... ... .... ... I)% 
3) O Sistema Kanban .. ... .. .... ... ... ... ...... .... ...... ............. 5% 

Dessa forma, percebe-se que o Sistema Kanban é apenas um dos elementos ou técnicas 
presentes no STP. este sim. de maior abrangência. 
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Sob a perspectiva das funções de gerenciamento. o STP tem uma função de organização. ou 
seja. responsável pela organização do próprio sistema. onde a organização física. as 
operações-pad rão e os processos são estabelecidos. Já o Sistema Kanban tem. sob esta mesma 
perspectiva. somente uma função de controle operacional. em nível de chão-de-fábrica. que 
permite um perfeito desenvolvimento do próprio STP. operacionalizando o fluxo de produção 
e as movimentações de acordo com o princípio JTT - os produtos certos. na hora certa. na 
quantidade certa e praticamente sem estoques. 

Assim. no STP. a superprodução é completamente prevenida pelo Sistema Kanban. Como 
resultado. não há necessidade de inventários extras e. conseqüentemente. não há necessidade 
de armazéns e sua gerência. bem como torna-se desnecessária a geração de incontáveis 
quantidades de papéis para acompanhamento e controle de produção. 

3.5.6.2. OPERACIONALI ZAÇ.ÁO DO SISTEMA KANBAN 

O Sistema Kanban. por ser considerado como um sisten-.a que possibilita a adoção do 
conceito de "puxar a produção". tem como início as flutuações de demanda do mercado 
transmitidas para a linha de montagem e daí para trás. puxando a produção, passo a passo. até 
os fornecedores de matérias-primas básicas que. por sua vez. podem apl icar a mesma lógica 
aos sub-fornecedores. 

Corno conseqüência da operacionalização do Kanban. tem-se que, pela movimentação do 
Kanban, a movimentação dos produtos é regulada e. pelo número de cartões Kanban. o limite 
do número de fluxos de produtos é regulado. 

No caso de pequenas flutuações de carga. varia-se simplesmente a circulação dos cartões 
Kanban enquanto que. com grandes flutuações. revisa-se o número de cartões Kanban em 
circulação. Através de experiências práticas. de acordo com a extensão da flutuação. o número 
de cartões Kanban não é necessariamente revisado até um fator de 1 O a 30% (Shingo. 1981. p. 
283). 

Entretanto. isso somente significa que a transm1ssao da informação é feita simples e 
rapidamente: se não são constituídas melhorias no sistema de produção, tais como Sistema 
SMED (Troca Rápida de Ferramentas) e sistema de lote unitário de transferência. que 
acarretam uma considerável redução no período de produção. então o Sistema Kanhan não 
tem muito sentido. Isto evidencia a importância do STP por trás do Sistema Kanban. 

O Sistema Kanban promove melhorias das seguintes maneiras: 
• A ocorrência de quebra de máquina e/ou de produtOs defeituosos. além de qualquer 

anormalidade. intenompe a circulação dos cartões Kanban e manifesta imediatamente a 
ocorrência de problemas, possibilitando a atuação para melhorias. 

• Reduzindo o número de cartões Kanban gradualmente. estoques são el iminados e a função 
de absorção da instabilidade cessa. trazendo à tona os processos de capacidade 
insuficientes bem como aqueles com problemas. Assim. pontos importantes a serem 
melhorados podem ser identificados facilmente. 

Pela redução do nível de estoques. os pontos de estrangulamento irão aparecer. Dando 
continuidade à redução, novos pontos (problemas) aparecem e, através de sua eliminação. 
pode-se finalmente fazer um nivelamento da produção. 
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Em essência, pela redução do número de cartões Kanbcm. reduzem-se os estoques, c o Kanban 
se configura. assim. num método para reduzir estoques. 

Kanban é um meio para atingir o JIT: seu propósito é o .l!T. Em essência. torna-se o centro 
nervoso da linha de produção. 

3.5.6.3. O SISTEMA MRP 11 E O JITIKANBAN 

Moura ( 1989) ressalta que: 

"O departamento de planejamento da produção fica responsável pelo 
planejamento da produção, até a emissão do programa mestre. e pelos 
pedidos para os fornecedores externos. Cerca de 90% das suas 
atividades habi tuais permanecem inalteradas. O Kanban assume todas 
as funções de controle da produção abaixo do programa mestre mensal. 
que são cerca de I 0% da atividade." 

Com isso. verifica-se que. na visão do autor. sistemas de planejamento complexos da 
manufatura. como o MRP II (Manufacturing Resources Planning). ainda seri am necessários 
em ambiente JIT. Isso porque o Kanban age simplificando principalmente o controle e a 
programação a nível operacional. assumindo as funções de controle de chão-de-fábrica e 
emissão de ordens de produção. enquanto o MRP II é responsável pela determinação das 
necessidades de materiais c pela elaboração do plano mestre de produção. O nome dado à 
sinergia entre MRP U c Kanban é MRP 111 . 

3.5.6.4. KANBAN EXTERNO 

Em 1950. a fábrica Honsha. da Toyota. iniciou a instalação de balanceamento de linha entre a 
montagem final e a usinagem. O Sistema 1\anban foi desenvolvido c gradualmente 
implantado nos processos precedentes. Como resultado. desde 1962 o Sistema Kanban tem 
sido aplicado em todas as fábricas da Toyota. 

Assim, foi em 1962 que a empresa iniciou a aplicação do f...."anban a seus fornecedores. Por 
volta de 1970. o ha\·:a aplicado a 60% de seus fornecedores. Em 1982, esta porcentagem 
atingiu 98%. apesar de somente 50% dos fornecedores estarem utilizando o Kanban em suas 
próprias fábricas (Monden. 1984). 

Se o sistema de recebimento da Toyota dá-se sob as condições JIT. os fornecedores são 
forçados a manter grandes quantidades de estoques, porque não estão habilitados a saber 
quando, o que e quanto será requerido. Nessas condições. o STP desenvolveu o Sistema 
Kanban ao fornecedor ou Kanban externo. Entretanto, para se adequar às requisições. os 
fornecedores precisam proceder melhorias no seu sistema de produção. Neste ponto. a Toyota 
Motor Company consumiu 20 anos para implementar melhorias na sua própria planta e mais 
I O anos para executá-las nos fornecedores externos. 

Existem algumas discrepâncias entre as quantidades de peças que a companhia especifica aos 
fornecedores externos em seu predeterminado plano de produção mensal e as quantidades que 
ela normalmente ordena durante o mês (baseado no Kanban). Estas atingem normalmente 
10%. 
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Preocupado com as discrepâncias e outros problemas que possam acontecer nas transações 
entre fabricantes e seus subcontratados. o Partido Comunista Japonês. juntamente com a 
Comissão de Livre Comércio do Governo. censurou o sistema da Toyota. Essa censura veio 
no sentido de que as subcontratadas eram obrigadas a manter altos estoques para cumprir os 
contratos de fo rnecimento no tempo exato. conforme as necessidades da companhia principal. 
Se as estimativas estivessem erradas. os subcontratados tinham que assumir as perdas 
sozinhos. 

este interim. a Comissão de Livre Comércio e a intermediação do Governo Japonês. no 
tocante às pequenas c médias empresas. têm dirigido os fabricamcs principais para não 
vio larem as leis dos subcontratados c a lei antimonopólio. 

3.6. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO CRÍTI CA DO SISTEMA TOYOTA DE 
PRODUÇÃO 

Olmo ( 1988) destaca o STP não como apenas um sistema de produção. mas como um sistema 
de gerenciamento adaptado à era atual de mercados globais c sistemas de informação 
altamente computadorizados. 

Para uma correta interpretação e análise crítica do STP. faz-se necessária uma discussão sobre 
alguns elementos básicos constitutivos do mesmo. relativamente a: 
I. aspectos técnico/operacionais; 
2. aspectos de implantação: 
3. aspectos de controle e custeio. 

Estes aspectos serão analisados a seguir. 

3.6.1. ASPECTOS TÉCNICO/OPERACIONAIS 

• STP e Kanban: 

Deve haver uma distinção clara entre STP c Sistema Kanhan. O primeiro é função de 
organização e segundo é função de controle e informação. O Sistema 1\anhan cumpre o papel 
de programação e controle vperacional físico descentralizado. visual c instantâneo dentro do 
STP. regulando fluxos e níveis mínimos de estoques. 

O sistema Kanban simplifica os trabalhos burocráticos e. através da auto-regulagem do sítio 
de produção, acarreta em flexibilidade na adaptação às mudanças de produção. Porém. o 
sistema Kanhan somente pode ser adaptado a plantas com características de produção 
repetitiva e com pouca instabilidade de tempo e quantidade (a fim de minimizar as condições 
de variabilidade de demanda. a Toyota investe vultuosas quantias em pesquisas de mercado). 

• Perda por superprodução: 

O STP enfatiza a "perda por superprodução". a qual pode ser caracterizada por produção 
antecipada ou em excesso. A primeira diz respeito à produção finali zada antes do período de 
entrega. enquanto a segunda se refere à produção superior à quantidade necessária. Ambas 
acarretam formação de estoque. o que vai contra o princípio de não-estoque pregado pelo 
STP. A perda por superprodução, enfatizada e combatida no STP. é a gerada por produção 
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antecipada. pois. em função do estág io de desenvolvimento atingido pela Toyota. a produção 
em excesso é algo superado e. portanto. fora de questão. 

• Taxa de utilização das máquinas: 

Sendo combatida a perda por superprodução. fica evidenciada a possibilidade da taxa de 
operação das máquinas ser baixa. pois aceita-se eventualmente ociosidade dos equipamentos 
preferencialmente à produção não requerida (antecipada). O que o STP prioriza é a redução do 
tempo de espera da força de trabalho. ou seja. a taxa de utilização ela mão-de-obra deve ser 
alta. pois no Japão o custo do operador por hora é de 3 a 5 vezes maior que o custo de 
operação da máquina (Shingo. 1981. p. I 04 ). 

• Automação: 

A proposta elo STP não é em torno de grandes investimentos em automação. mas sim uma 
clara separação entre homem e máquina. inserindo neste contexto os conceitos de 
autonomação e multi funcionalidade. ou seja. estando a máquina operando autonomamente. 
libera o homem do acompanhamento da mesma c poss ibilita o exerc!CIO da 
mui ti funcional idade. 

• Detecção de problemas pela redução de estoques: 

A eliminação de estoques conduz à detecção dos problemas da produção. uma vez que os 
mesmos não mais são encobertos pelos altos níveis de estoque. ou seja. a ocorrência de um 
problema localizado em um determinado ponto ou operação gera. em função da inexistência 
de estoques intermediários de amortecimento, a imediata paralisação da linha. suscitando 
rápida ação no sentido de eliminação do problema e prevenção contra a reincidência. 

• Princípio de não-custo: 

Enquanto a maioria das empresas forma seu preço de venda adicionando a margem de lucro a 
seus custos (custo + lucro = preço de venda). o STP utiliza o princípio ele não-custo. ou seja. 
sendo o preço de venda determinado pelo mercado. a empresa deve trabalhar em cima da 
redução de custos para obter seus lucros (preço de venda - custo = lucro). 

• Eliminação de perdas: 

Para proceder a redução de custos. o STP adota a total eliminação de perdas. Nessa ótica. por 
exemplo. inspeção. transporte e armazenagem são considerados como perdas e devem ser 
minimizados e. no limite. eliminados. 

• Lay-out: 

Este é um dos pontos que é superficialmente abordado por Shingo ( 1981 ), pois considera o 
lay-out como pré-requisito para eliminação de transporte, mas não especifica a 
operacionalização do rearranjo que deve ser promovido no chão-de-fábrica. As questões 
referentes a células de manufatura. fábricas focalizadas. etc .. não são explicitadas e. dessa 
fom1a, constituem-se uma lacuna desse estudo que poderá ser aprofundado em momento 
posterior. 
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• Fordismo e Toyotismo: 

A comparação entre estes dois modelos pode ser demonstrada como segue: 
• Quanto ao fluxo de operação de uma peça na montagem. o STP segue o Sistema Ford: 
• A montagem do Sistema ford é procedida com "poucos tipos. lote grande. fluxo de um 

único produto". mas o STP a procede com "muitos tipos. pequeno lote. fl uxo de mix de 
produtos": 

• A montagem e a fabricação das panes são separadas no Sistema Ford. enquanto no STP 
são interligadas: 

• No Sistema Ford. o f1uxo de uma peça é adaptado à momagem. enquanto as panes são 
fabricadas em grandes lotes: o STP usa pequenos lotes em todo o processo. 

O STP não pode ser considerado como sendo oposto ao Sistema Ford. constituindo-se. na 
realidade. de um aprimoramento deste. No conj unto. o STP encara a fábrica como uma grande 
c contínua linha de montagem. 

• Produção em massa e produção em pequenos lotes: 

Para evitar estoques. deve-se adotar lotes de produção pequenos. esse ponto. é necessano 
deixar clara a diferenciação entre produção em massa c produção em grandes lotes. O STP 
não é uma antítese à produção em massa. mas sim à produção em grandes lotes. Uma 
condição essencial para a adoção de pequenos lotes de produção é a introdução do Sistema 
SMED. 

• Manutenção Produtiva Total (TPM): 

A abordagem de Shingo ( 198 1) é bastante restri ta neste aspecto. li mi tando-se a rápidas 
considerações sobre a eliminação de quebra de máquinas. Tendo-se produção sem estoque. 
não se pode admitir quebra de máquinas e conseqüente parada de linha. o que comprometeria 
todo o processo. já que o mesmo é totalmente encadeado. Neste ponto. tem-se o TPM como 
fe rramenta de garantia do perfe ito fluxo (contínuo) do processo. 

• Sistema SMED e flexibilidade: 

A produção deve ter capacidade de se adaptar às condições do mercado. quats seJam. 
variedade. pequenas quantidades e pronto atendimento. Para tanto. o Sistema SMED. 
possibilitando a produção de pequenos lotes. proporciona. entre outros. a redução do tempo 
de atravessamento (lead-time) e qualifica a empresa ao pronto atendimento às oscilações do 
mercado. 

• Padronização: 

Tendo por objetivo formar a mais eficiente combinação entre homens. máquinas e materiais. o 
STP utiliza-se das cartas de operação padrão. as quais tambén1 conferem ao sistema um 
efeti vo contro le visual sobre as operações. 

• f orça de trabalho: 

Comparando-se a taxa de utilização das máquinas e da força de trabalho. tem-se que a maior 
efetividade na redução de custos é proveniente da redução do homem-hora. A partir do 
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conceito de operário multi funcional. o STP aplica o princípio do /east-mon (mínimo homem). 
ou seja. utiliza o menor número possível de trabalhadores para a performance de sua 
produção. Dessa forma. observa-se que sua força de trabalho é 20-30% menor em relação a 
outros fabri cantes de automóveis (Shingo. 1981. p. 23~). 

Quanto à utilização da quantidade mínima de trabalhadores necessária. Shingo ( 1981 ) não 
aborda as questões referentes ao processo de redução de mão-de-obra e de como isso 
interferiu no moral dos trabalhadores. Não há nenhuma citação em termos de greve. 
movimentos sociais contrários ao STP. etc. 

Já Monden ( 1984 ). coloca que a Toyota enfrentou censuras elo Partido Comunista Japonês. no 
sentido elas subcontratações feitas. As empresas subcontratadas (na maioria pequenas e 
médias) eram sacrificadas pelo sistema de fornecimento imposto pela Toyota. na visão de 
Michiko Tanaka. um dos membros do PC Japonês. Fez-se necessária uma reformulação do 
sistema de subcontratação de fornecedores. onde a própria Toyota passou a se empenhar em 
viabilizar tecnicamente o fornecimento da produção. através do envio de pessoal capacitado 
para as pequenas e médias empresas. com o intuito de melhor qualificá-las. 

3.6.2. ASPECTOS DE IMPLANTAÇ.ÁO 

• Multi funcionalidade: 

Quanto a este conceito de multi funcionalidade. Monden ( 1984) coloca que o STP é 
revolucionário e. se for adotado em companhias estrangeiras. poderá causar problemas com os 
sindicatos. Acredi ta-se que a multifuncionaliclaclc seja uma elas responsáveis pelo grave 
problema social de Karoshi no Japão. discutido a seguir. 

• Respeito à condição humana: 

Segundo Yoshinari ( 1992). o concei to de JIT. onde as equipes de trabalho são concebidas com 
um mínimo de trabalhadores empregados (least-man). tem sido implementado e. como 
resultado. exerce grande pressão sobre os trabalhadores. rorçando-os a trabalhar em horas 
extras e sem tirar féri as. 

Na mesma linha. Parker & Slaughter apud Yoshinari ( 1992). num estudo comparativo com a 
estrutura de trabalho das três grandes montadoras americanas (GM. Chrysler e Ford). referem
se ao sistema JIT como um sistema de "Gerenciamento por Pressão". 

Aliado a isso. tem-se a crescente preocupação com o conceito de Karoshi- morte por excesso 
de trabalho. visto que já existe. no Japão. o Conselho ac ionai de Defesa para Vítimas de 
1\aroshi. Um dos fatores que tem levado ao Karoshi é a característica cultural japonesa. 
voltada para o trabalho coletivo. relegando a um segundo plano as necessidades individuais. 

Portanto. a colocação de que há. no STP, o respeito à condição humana é. no mínimo. 
questionável. tornando-se necessária a mensuração do impacto social. quando da adaptação do 
STP ao Brasil. 

Essa condição de "pressão" dá-se em função de que o custo associado à mão-de-obra é 
bastante elevado. buscando-se a utilização fu/1-time da fo rça de trabalho. No Brasil. faz-se 
necessário o estudo das relações de custo máquina/hora e homem/hora. para se analisar a 



69 

vantagem econômica deste procedimento. uma vez que. no Brasil. os níveis salariais são bem 
menores do que no Japão. 

• Eliminação de perdas: 

A eliminação das perdas. apresentadas anteriormente. é o principal aspecto a ser considerado 
quando ela adaptação do STP ao Brasil. pois sua total eliminação é tida como a única maneira 
ele se conseguir lucro. jú que os preços são determinados pelo mercado (princípio de não
custo). 

• Dificuldades da adaptação ao Brasil : 

Segundo Salerno ( 1990). ao analisar-se casos ele implantação das metodologias "japonesas" 
no Brasil , poder-se-ia formular as seguintes observações: 

Dificuldade de implantação do JIT externo. decorrente das distâncias geográficas. 
problemas de qualificação e desenvolvimento d~ fornecedores. monopólio de 
fornecimento. etc.: 

2 Flutuações na economia atuam como inibidor. uma vez que a classe empresarial pratica o 
discurso da não-demissão, o que é obviamente insustentá\'el em épocas de recessão: 

3 A implantação de manufatura celular nos setores de produção seriada de média e média
alta escala vem obtendo razoável êxito; 

4 O JIT interno apresenta um quadro semelhante à manufatura celular. porém é comum 
certas empresas trabalharem com sistema de informação do tipo Kanban e não usarem o 
princípio JIT. 

• Oscilações de mercado: 

O STP prescinde de uma certa estabilidade de demanda. Para tal. estrutura-se em função das 
previsões fei tas a partir das pesquisas de mercado. nas quais são investidas vultuosas quantias. 
Com isso. as condições de variabilidade são minimizadas. assegurando-se a performance elo 
sistema global. Similarmente. o Sistema Kanban só é operacionalizável pm..t produções 
repeti tivas e com pouca instabilidade de tempo e quantidade. 

No Brasil , as C011dições de variabilidade são agravadas pelas constantes mudanças 
econômicas, que. em certos momentos. configuram uma situação de demanda aquecida e em 
outros. recessiva. comprometendo os investimentos em pesquisas. devendo-se considerar este 
fato na adaptação do sistema. 

• Modelagem de implantação: 

Concordando com Valle ( 1990), não há um modelo único de organização da produção que 
deva ser imposto a todas as empresas. Neste trabalho. portanto. não se fornece um modelo 
prescriti vo e sim uma análise de alguns fatores que interferem no sistema global. Não se busca 
a simples apl icação de técnicas. mas sim o estudo dos princípios de produção do STP. o que 
permite a identificação das idéias fundamentais envolvidas no contexto. 

Quanto à implementação do STP, esta será mais ou menos facil itada. dependendo da situação 
em que se encontra a empresa. Deve-se levar em conta sua trajetória tecnológica. bem como 
sua cultura técnica. A inovação. tanto organizacional como tecnológica. não prescinde. 
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primeiramente. de uma preparação do ambiente. sendo que. em alguns casos. a urgência na 
necessidade e mudança constitui-se. por si só. na preparação do ambiente. 

A priorizaçào das fases da implementação das técnicas do STP constitui-se em fator decisivo 
no sucesso da adaptação. Sua ordenação cronológica dependerá da rase de desenvolvimento 
em que se encontra a empresa. 

• Sinergias: 

Ressalta-se. neste ponto. que o STP é um sistema dinâmico. sendo perfeitameme factível seu 
aprimoramento através de sua complementação com outras abordagens. possíveis sinergias 
entre o STP e sistemas do tipo OPT/TOC (Optimized Production Technolop;y I Theory (?! 
Constraints) , MRP/MRP 11 ( i\1/ateria/ Requirements Plwming I Mc1171!(Ócturing Resources 

Planning). TQC (Total Quality Contra/). etc. 

3.6.3. ASPECTOS DE CONTROLE E CUSTEIO 

• Enfoque econômico: 

A contextual ização econômica do STP se dá em torno da redução de inventário e de mão-de
obra. Comparativamente a outras fábr icas. existe 20 a 30 % a mais de equipmnentos 
instalados. o que caracteri za a não preocupação. dentro do STP. em relação a seus ativos 
imobilizados. 

Dessa forma. a ociosidade das máquinas não é encarada como perda. mas como uma 
prerrogativa de adaptabilidade às oscilações de demanda. Essas condições não são 
necessariamente verdadei ras para o Brasil. uma vez que o custo das máquinas é relativamente 
maior do que o custo da força de trabalho. 

Este procedimento. apesar de ir contra o princípio de não-estoque elo STP. pode oportunizar 
ganhos reais. maximizando o objeti vo maior da empresa: lucro. Esta aná lise de custo
benefício deve ser estendida à adaptação de todo o modelo à realidade brasilei ra. 

• Eliminação de perdas: 

Conforme colocado anteriormente. Shingo ( 1981) propõe um ataque simultâneo às perdas. 
Num primeiro momento. isto é válido. Entretanto, à medida que as melhorias vão 
acontecendo, há trade-o.ffs entre as alternaticas ele ataque a estas perdas c uma conseqüente 
necessidade de priorização. Sem uma ferramenta ele controle c custeio que faça a 
quantificação destas perdas e subsidie a tomada ele dec isão. o gestor pode decidir 
equivocadamente ou levar muito mais tempo para convergir para a situação ideal. 

3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que o STP tem sido referenciado como exemplo de organização industrial bem 
sucedida e perfeitamente adaptada às flutuações de mercado. Os elementos e técnicas 
presentes no STP. tais como Kanban. Poka- Yoke. Shojinka. SMED. entre outros. têm se 
mostrado eficazes mesn1o em aplicações fora elo ambiente JIT. 
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Inúmeras companhias têm se interessado no modelo Toyota. procurando adaptá-lo aos seus 
sistemas produtivos. É comum observar-se a aplicação de parcelas do STP nas fábrica. 
brasileiras sem. contudo. haver qualquer vínculo maior com o STP. ou seja. alguns elementos 
são adotados isoladamente. desvinculados da visão sistêmica. 

Porém. pouco é discutido acerca das lógicas japonesas de controle e custeio. No ocidente. esta 
questão tah·ez seja mais proeminente. já que não se tem uma ênfase em planejamento na 
mesma medida que os japoneses. Ou seja. no Japão se planeja mais. podendo-se controlar 
menos: no ocidente. em geraL o processo é inverso. 

Mesmo assim. como será mostrado mais adiante no capítulo 7 (Parte I 11 ). os próprio 
japoneses estão questionando suas sistemáticas de controle. procurando diminuir a distância 
em relação ao ocidente neste aspecto, já que. hoje. a competição se dá em níveis bem mais 
apurados. aumentando a importância do controle no gerenciamento das empresas. 

a seqüência deste trabalho (Parte 11). busca-se contextualizar. de forma bastante abrangente. 
as questões referentes às sistemáticas ele controle c custeio. colocando um referencial 
históri co. di scutindo a atual problemática. procurando mostrar o que deveria ser melhorado 
nos sistemas de gerenciamento de custos c como fazê-lo (princípios e métodos). 



CAPÍTULO -t HISTÓRICO E PROBLEMÁTICA DOS SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

4.1. INTRODUÇÃO 

Nesta pane do trabalho. pretende-se mostrar a necessidade de mudanças nos sistemas de 
controle das empresas. especialmente na parte de custeio. procurando responder as questões 
referentes ao ··por que mudar?"" e ·'o que mudar?"". 

Para tanto. elaborou-se um breve referencial teórico de sistemas de custos. colocando. após 
um histórico. um pouco da problemática atual de custeio. para. num capítulo posterior. 
abordar mais detalhadamente os princípios e métodos de custeio ("como mudar?""). 

Já que se considerou o STP como modelo de ambiente moderno de manufatura. na Pane 111 
(capítulo 7) coloca-se alguns elementos das práticas japonesas de gerenciamento de custos. 

4.2. REFERENCIAL HISTÓRICO 

Como conseqüência da Revolução Industrial. os empresários do século XIX direcionaram 
capital para seus processos de produção e criaram a organização hierárquica (basicamente: 
tecelagens. ferrovias e siderúrgicas). Surgiu. com isso. a demanda por informações contábeis 
para determinar o "preço .. do produto de operações internas. Criou-se. na época. indicadores 
que sintetizaram a eficiência com que mão-de-obra c matéria-prima eram convertidos em 
produtos acabados. 

Em meados do século XIX. avanços nos transportes c nas comunicações proporcionaram a 
oportunidade de ganhos para organizações hierárquicas e exigiram aumentos na qualidade e 
quantidade das informações de contabilidade gerencial. que foram desenvolvidas para faci litar 
a administração (.J ohnson & Kaplan. 1993). 



Avanços adicionais nos sistemas de contabi lidade gerencial se deram em conjunção com o 
movimento de administração científica. que avaliava fundamentalmente custos de mào-dl.!
obra direta- CMOD c custos de matéria-prima- CMP. 

Em 1925. possivelmente todas as práticas da contabilidade gerencial hoje usadas haviam sido 
desenvolvidas. A estagnação nas inovações dos sistemas de contabilidade gerencial pode ser 
em parte atribuída à predominância dos demonstrati vos externos de contabilidade financei ra 
no século XX. 

Os gerentes do IniCIO do século XX poderi am ter mantido sistemas separados para fins 
gerenciais e fiscais. Mas a tecnologia de informação da época impediu isto quanto à 
efeti vidade em relação ao custo. Os benefícios de um sistema de contabilidade gerencial mais 
preciso e de resposta mais rápida não justificavam o custo de sua manutenção. 

Hoje. pode-se dizer que. na automação dos sistemas de custos. informatizaram-se os sistemas 
manuais encontrados. não se questionando se tais sistemas ainda faziam sentido (Johnson & 
Kaplan. 1993). 

~.2.1. SISTEMAS DE GERÊNCIA DE CUSTOS DO SÉCULO XIX 

Antes da Revolução Industrial. a contabilidade era sobretudo um registro das relações 
externas de uma unidade comercial com outras unidades comerciais - um registro de relações 
determinadas pelo mercado. Mas. com o advento de operações produtivas de larga escala. 
surgiu a necessidade de maior ênfase na contabilidade vo ltada aos interesses internos da 
unidade e ao uso de registros contábeis como meio de controle administrati vo da empresa 
(Johnson & Kaplan. I 993). 

O desenvolvimento de uma nova espécie de ati vidade contábil acompanhou o novo modo de 
produção. 

O aparecimento de novas técnicas contábeis nas primeiras indústrias estava intimamente 
relacionado com o desejo dos administradores de controlar a taxa em que os recursos 
(matérias-primas. mão-de-obra e despesas gerais) eram convertidos em produtos. na procura 
de oportunidades de ganho pela internalização de dois ou mais dos proceS:>OS de conversão. 

4.2.2. ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA E EFICIÊNCIA 

No final do século XIX, surgiu a demanda por novas informações gerenc1a1s não 
proporcionadas pelos sistemas de custos. Os complexos processos industriais dificultavam aos 
gerentes a coleta de informações precisas c exatas sobre a eficiência dos trabalhadores. A 
busca dessas in fo rmações inspirou uma análise sistemática da produtividade fabril. que ve io a 
ser conhecida por .. admiuistração cieutíjica ... 

Entre I 880 e 191 O. desenvolveu-se. nas metalúrgicas americanas. uma gama de novas técnicas 
de mensuração de custos. para analisar a produtividade das tarefas c associar lucros a 
produtos. As técnicas exerceram profundo impacto sobre a prática contáb il do século XX. 
ainda que os engenheiros e administradores que as desenvolveram não demonstrassem um 
interesse intrínseco na contabilidade como tal (.Johnson & Kaplan. 1993). 
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Os .. engenheiros-administradores científicos'· concentraram sua atenção na predeterminação 
de índices .. padrão'· em que a matéria-prima e mão-de-obra deveriam ser consumidas nas 
tarefas de fabricação (relações de matéria-prima c estudo de tempos e movimentos). 

A procura de Frederick W. Taylor da .. melhor maneira .. dl.! utilizar recursos de mão-de-obra e 
matéria-prima é típica desse uso de informações de desempenho padrão. 

Para Taylor. os padrões forneciam informações de desempenho do fluxo de trabalho. de modo 
que o desperdício. tanto de material quanto de tempo. se mantivesse mínimo . 

.t.2.3 . CUSTOS DE PROD UTOS PARA ANÁLISE DA RENTABILIDADE 

Engenheiros c administradores de empresas desenvolveram. a seguir. uma nova meta para a 
contabil idade de custos: .. avaliar a rentabil idade global da empresa ... 

J\lexander Hamilton Church defendeu o uso de informações de custos de produtos para 
remontar à rentabilidade global de uma empresa os lucros obtidos pelos produtos indi,·iduais. 

Cálculos dos custos dos produtos exigiam métodos para associar despesas gerais aos produtos. 
Os fabricantes do século XIX haviam praticamente ignorado a distri buição das despesas gerais 
aos produtos. A questão foi pela primeira vez levantada por engenheiros mecânicos da década 
de 1880 (Johnson & Kaplan. I 993). 

Church compreendeu que informações agregadas de custos médios serviriam até para fins 
gerenciais. na medida em que a fábrica produzisse apenas poucos produtos. usando todos os 
recursos da fábrica mais ou menos na mesma proporção. Mas reclamou do uso dos 
procedimentos de distribuição de despesas gerais em situações onde uma linha de produtos 
di versificada usasse recursos da fábrica em proporções muito variáveis. 

Nas palavras do próprio Church (.Johnson & Kaplan. 1993): 

.. A dificuldade em lidar adequadamente com despesas gerais em sua relação 
com as causas é via de regra proporcional à heterogeneidade do negócio 
empreendido.·· 

Com as linhas de produtos relati\·amente homogêneas e poucos processos. alcançar a 
eficiência dos processos era provavelmente o bastante para garantir a rentabilidade global. 
Mas linhas de produtos heterogêneas e processos complexos nas metalurgias - situação 
encontrada por Church - tornavam importante conhecer as diferenças de custos entre produtos 
usando processos diversos em graus bastante diferentes. 

O uso de informações contábeis na avaliação de rentabilidade global logo se tornou o 
principal objeti vo dos sistemas de contabilidade gerencial. em empresas industriais complexas 
integrando duas ou mais atividades. 

4.2.4. A EMPRESA INTEGRADA 

As empresas verticalmente integradas (quando as organizações passam a combinar duas ou 
mais atividades separadas numa empresa de administração única) que apareceram pela 
primeira vez nos EUA por volta de I 900. desenvolveram sistemas de acompanhamento de 
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desempenho da companhia e de suas unidades descentralizadas por um denominador comum: 
o retorno do investimento. 

Os sistemas exigiam que as companhias voltassem a atenção para o montante de capital 
investido no empreendimento, consideração ignorada em todos os sistemas de contabilidade 
gerencial anteriores a 1900. 

4.2.4.1. ORGANIZAÇÃO UNITÁRIA OU CENTRALIZADA 

Por serem as informações sobre seus complicados processos internos difíceis de assimilar. 
uma empresa integrada pode afundar num marasmo de ineficiência burocrática. As mais bem 
sucedidas das primeiras empresas de múltiplas atividades enfrentaram esse problema 
adotando o que se conhece hoje por forma organizacional unitária ou centralizada. 

A organização unitária decompõe as operações globais da empresa em departamentos 
separados, cada qual com atividades altamente especializadas. O escritório central coordena 
os departamentos e dirige suas diferentes atividades para metas comuns (Johnson & Kaplan. 
1993). 

A alta gerência das empresas unitárias ou centralizadas inovou mediante duas novas evoluções 
na contabi I idade gerencial: 
I) Projetando orçamentos para coordenar e equilibrar os fluxos internos de recursos, da 

matéria-prima ao cliente final ; 
2) Desenvolvendo um novo indicador, o retorno do investimento, para comparar o 

desempenho das diversas partes da empresa com o desempenho do todo. 

Pela primeira vez, a atenção da média gerência voltou-se para a produtividade e para o 
desempenho do próprio capital. 

A ênfase posta no capital pelas informações orçamentárias e de retorno do investimento, ainda 
que resultante do desejo de avaliar e controlar atividades internas específicas. teve uma 
conseqüência imprevista: a administração eficiente e efetiva do próprio capital acabou se 
tornando a força motriz da empresa. tanto que o retorno do investimento. de início uma 
ferramenta para facilitar a coordenação de diferente.:. atividades. acabou se tornando um 
princípio condutor (Johnson & Kaplan. 1993). 

Entre 1903 e 1915, a Ou Pont Powder Company criou um sistema de contabilidade gerencial 
cujos traços essenciais continuam hoje um modelo para organizações complexas. A empresa 
usava o retorno do investimento (ROI) como uma medida básica do desempenho, no 
planejamento. avaliação e controle dos lucros desejados pelos acionistas. em função dos 
recursos investidos na empresa. 

O desejo de avaliar cada aspecto das atividades da companhia, em termos do preço do capital , 
levou os fundadores da Du Pont Powder Company a criarem uma fórmula de retorno do 
investimento, que continua sendo usada por contadores e anal istas financeiros até hoje. com 
nenhuma ou mínima adaptação (Figura 3). 
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Figura 3. Fórmula do retorno do investimento criada pela Ou Pont Powder Company. 
Fonte: Johnson & Kaplan (1993). 

4.2.4.2. A ORGANIZAÇÃO MULTIDIVlSIONAL 
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As grandes empresas também superaram a "paralisia burocrática''. em grande parte pela 
transformação da organização unitária. ou centralizada. numa nova estrutura: a organização 
mui tid i visional. 

A organização multidivisional atribui à alta administração a tarefa de planejar a estratégia da 
companhia. ao mesmo tempo em que atribui a gerentes subordinados a tarefa de coordenar e 
cot1trolar as atividades operacionais de cada uma das diferentes linhas de produtos ou regiões 
de vendas da companhia. 

Ao separar as tarefas gerenciais de estratégia e operação. a empresa multid ivisional supera o 
principal obstáculo à diversificação existente na forma unitária de organização: a falta de 
controle com que se depara a alta administração, ao ter de administrar ao mesmo tempo 
políticas de longo prazo e um complexo rol de detalhes operacionais de vários produtos 
diferentes. 

Para direcionar esses grupos gerenc1a1s distintos para objetivos comuns, as empresas 
multidivisionais valiam-se dos dados de sistemas de contabilidade gerenciaL avaliando o 
desempenho divisional , o desempenho global e a política futura da companhia. 

Enquanto as empresas de múltiplas atividades unitárias recorriam à informação de retorno do 
investimento para centrali zar a distribuição de capital entre as variadas atividades da empresa, 
as empresas multidivisionais utilizaram o indicador de ROl para delegar a gerentes divisionais 
toda a responsabilidade pelo uso eficiente do capital (Johnson & Kaplan. 1993). 
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Como. nos anos 20. cada divisão fabricava uma linha de produtos homogênea. uma 
discrepância entre taxas reais e desejadas de ROI não era provável de ser causada por desvio 
do mix de produtos plan~jado. Com as linhas de produtos das divisões tornando-se complexas 
e diversificadas - certamente o caso nos anos 80 e 90 - esta previsão (ROI planejado) 
provavelmente se tornou menos útil como ferramenta gerencial. 

A estrutura multidi visional não era a única forma de administrar a diversidade de produtos. nos 
anos 20. Procedimentos de avaliação estratégica de custos de produtos permitem. 
potencialmente. administrar a diversidade. sem que a responsabilidade pelas decisõe 
operacionais precise ser descentralizada (abordagem defendida no início do século XX. pelos 
criadores da administração científica). A preferência pelas estruturas divisionais. em 
detrimento da avaliação estratégica de custos dos produtos. era reflexo do alto custo de 
processamento das informações naquele tempo. Porém. recentemente. consideráveis reduções 
nos custos de processamento de informações despertaram renovado interesse na avaliação 
estratégica de custos de produtos. 

-t 2.5. DA GERÊNCIA DE CUSTOS À CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Ainda antes de 1880. as primeiras empresas industriais tentaram o sucesso através da economia 
de escala - reduções ele custos unitários, pelo aumento da produção de um produto numa 
instalação fabril. 

Para monitorar a economia de escala. geren tes das indústrias coletavam informações de custos 
de conversão (eficiências) de cada processo individual da empresa. Informações de custos de 
diferentes produtos eram supérfluas. por serem homogêneas as linhas de produtos. consumindo 
recursos em cada um dos processos em ritmos uniformes. Se os processos da empresa fossem 
conduzidos com eficiência. os gerentes teri am tido sucesso em assegurar operações rentáveis 
globais. 

As metalurgias elo início elo século utilizaram-se da economia de escopo - ganhos da produção 
conjunta de dois ou mais produtos na mesma instalação. Necessi tava-se de informaçõe 
precisas do custo dos produtos para se saber como as decisões sobre o mix poderiam afetar os 
lucros glvbais. 

Em 191 O. os sistemas de custos industriais forneciam informações sobre economias de escala 
(eficiência) e oportunidades de escopo (diferenciação de produtos). Desses. aqueles projetados 
para identificar os custos (precisos) às diversas linhas de produtos desapareceram após 191 O. 
devido à elevada razão custo-benefício (tecnologia de processamento de informações cara). 

Em resumo. engenheiros-administradores das metalurgias haviam desenvolvido. entre 1880 c 
191 O. procedimentos de cálculo gerencial mente relevantes dos custos dos produtos. Mas tais 
procedimentos desapareceram da prática e ela literatura contábil industrial após 1914 (Johnson 
& Kaplan. 1993 ). 

4.2.5.1. RELEVÂNCIA PERDIDA 

O enorme crescimento dos informes financeiros auditados e o surgimento concomitante do 
contador público profissional representaram uma nova e poderosa força no cenário contábil 
após 1900. A contabilidade de custos floresceu depois da Primeira Guerra Mundial - não para 
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gerência de custos. mas para avaliar estoques. tendo em vista informes financeiros. Este 
procedimento exerceu um profundo efeito sobre a contabilidade gerencial. Para as finalidades 
dos auditores. os métodos de avaliação de custos desenvolvidos por engenheiros. após 1880. 
pareciam desnecessariamente complexos. se não caóticos e confusos. 

A diferença de precisão entre a avaliação de custos de produtos dos engenheiros e os 
procedimentos de avaliação dos custos de estoques dos auditores surgiu da distribuição dos 
custos indiretos. ou de despesas gerais. 
• Os engenheiros esforçavam-se, geralmente a um alto custo. em identificar os custos 

indiretos às ativ idades específicas causadoras de tais custos; em outras palavras. eles 
tentavam identificar todos os custos da empresa como custos diretos de produtos. 

• Os auditores, porém. não precisavam distinguir com minúcia entre produtos e processos. 
Eles comumente partilhavam os custos indiretos como um todo. distribuindo-os aos 
produtos de acordo com um divisor comum. como horas de trabalho ou custo de mão-de
obra (informação prontamente disponível em qualquer instalação industrial. em 1900). 

Preenchendo o vácuo deixado pelo desaparecimento da avaliação gerencial de custos de 
produtos. a avaliação de custos de estoques tornou-se a única modalidade de "contabilidade de 
custos" nos estabelecimentos industriais. Para todos os fins práticos. a literatura contábil 
acadêmica, em torno de 1920, jamais mencionava a disciplina da avaliação gerencial ele custos 
de produtos (Johnson & Kaplan, 1993). Somente após a Segunda Guerra Mundial é que os 
autores anunciaram o '·nascimento'' da contabilidade gerencial. Os contadores passaram. então. 
a redescobrir "a contabilidade gerencial para a tomada de decisões". 

Porém. a própria história refuta duas idéias centrais, constantes em algumas bibliografias da 
década de I 980 (Johnson & Kaplan. 1993): 
• de ser a contabil idade gerencial um fenômeno mais recente que a contabil idade financeira; 
• de que a contabilidade de custos foi desenvolvida para preencher uma necessidade gerada 

pelo processo de informes financeiros. 

Que os administradores não estivessem inclinados a compilar dados precisos de custos de 
produtos. nas décadas após I 900. reflete sua avaliação dos custos e benefícios de tal 
informação, e não a perda de noção das informações relevantes para as decisões gerenciais. E 
esta é hoje uma questão a ser considerada na melhoria dos sistemas de gereuciamento de custos 
das empresas. 

4.2.6. CUSTOS E TOMADA DE DECISÕES 

George Foster revisou sete livros de contabilidade de custos. entre 1945 e 1950, constatando 
constituir avaliação de estoque o assunto de 73% dos capítulos desses livros. o controle de 
custos, 21%, e a tomada de decisões gerenciais. apenas 6% (Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Contrastando com a ênfase na avaliação de estoques da maioria dos textos de contabilidade de 
custos dos anos 40. William Vatter introduziu a contabilidade gerencial com seis capítulos 
sobre orçamento e controle gerencial. Ele enfatizou o uso gerencial dos dados financeiros, em 
oposição ao uso externo. 

"O sistema de contabilidade gerencial tem de servir à administração; ele 
não se justifica como um sistema necessário para os contadores.·· 

Yatter (1950) apud Johnson & Kaplan (1993). 
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Vatter também reconheceu a importante dimensão temporal das informações de contabilidade 
gerencial. 

.. Talvez seja melhor trazer dados incompletos e talvez menos precisos 
com rapidez para os gerentes do que esperar por informação completa 
tarde demais para afetar suas decisões ou ações.·· 

Vatter ( 1950) apud .lohnson & Kaplan ( 1993 ). 

Além disso. Vatter alegava ser o sistema contábi l proveitoso para a administração não por 
responder às questões. mas por levantá-las. 

"Os desvios do desempenho planejado são dados levantadores ele 
questões. Do levantamento inteligente ele questões sobre a causa ele cada 
desvio podem ser encontrados meios melhores de completar as tarefas a 
serem realizadas pela empresa ... 

Vatter ( 1950) apud .lohnson & Kaplan (1993). 

4.2.6.1 . CUSTOS FIXOS E V ARlÁ VEIS 

J. Maurice Clark. da Universidade ele Chicago. foi um dos primeiros autores a fazer a distinção 
entre custos fixos e variáveis. em 1923. definindo-os assim (Johnson & Kaplan. 1993 ): 
• Custos fixos: custos que. nos limites da variedade de produtos em pauta. não são afetados 

por aumentos ou decréscimos da produção. 
• Custos variáveis: porção das despesas que cresce c cai em proporção di reta às mudanças de 

produção. 

Ele também reconheceu que as noções de custo fixo c variável apenas são significativas 
quando medidas em relação a determinado período de tempo - muitos custos. aparentemente 
fixos em períodos relativamente curtos. são variáveis em relação a horizontes de decisão mais 
longos. 

4.2.6.2. CONTROLE GERENCIAL 

Robert Anthony. em 1965. propôs um esquema hierárquico para as diversas atividades de 
planejamento c controle realizadas pelas organizações (Johnson & Kaplan. 1993): 

• Planejamento Estratégico: o processo de decidir objetivos da organização. mudanças nesses 
objetivos. recursos para atingi r tais objetivos c políticas a governar a aquisição. uso e 
disposição desses recursos. 

• Controle Gerencial: processo pelo qual os gerentes asseguram que os recursos são obtidos e 
usados efeti va e eficientemente. na consecução dos objetivos da organização. 

• Controle Operacional: processo de assegurar que tarefas específicas sejam levadas a cabo de 
modo efeti vo e eficiente. 

4.2.7. HISTÓRICO RECENTE DO GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Os anos 60 foram caracterizados por grande crescimento e prosperidade. A produtividade e os 
produtos americanos dominavam os mercados mundiais. A indústria americana não foi 
afetada pelos danos ela guena e durante vários anos supriu as necessidades elo mundo. 
lucrando com isso. O grosso dos aumentos ele custo era repassado aos consumidores. 
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Porém. desde meados dos anos 60. as indústrias americanas têm perdido batalhas competitivas 
com as estrangeiras. sobretudo o Japão. 

I\ falta de compreensão da produção. aliada ao uso de medidas de desempenho inadequadas. 
fez com que as ações de gerentes financeiros se tornassem destruti\'as frente à saúde das 
empresas (Pioss l. 1993 ). 

os anos 80. a importância de prazos curtos c da flexibilidade e praticidade na resolução de 
problemas de produção tornou-se clara. marcando o início da era da maturidade e correto 
gerenciamento no mundo ocidemal. O Japão. onde os princípios e técnicas de produção eram 
amplamente adotados. começou a dominar a concorrência global. 

Mesmo assim. a verdadeira necessidade de simplificar o ambieme e melhorar o planejamento. 
execução e controle não foi muito destacada naquela década. Agora. nesses últimos anos. tem 
havido crescente necessidade de um estudo sistemático para definir o papel do gerenciamento 
e controle nas empresas. prioritariamente na questão de custeio. 

Em 1985. a Compwer Aicled Mam~(acturing-!nternational (Cl.\/-1) formou um consórcio de 
organizações industriais .. progressistas... empresas de consultoria contábil e agências 
governamentais. para definir o papel do gerenciamento de custos no novo ambiente 
tecnológico (Berliner & Brimson. 1992). 

A meta desta união foi criar um fórum internacional onde especia listas em gerenciamento de 
custos pudessem compartilhar idéias e experiências. para o desenvolvimento de melhorias nos 
sistemas de gerenciamento de custos (Ostrenga et ali i. 1993). 

Através dessa interação. o grupo unificou suas abordagens a respei to de gerenciamento de 
custos e encorajou a implementação de novas idéias. 

O consórcio identificou três fases para estudo, com duração de cerca de um ano cada. a saber 
(Berliner & Brimson, 1992): 

Fase I (1986) - Base Conceitual; 
Fase 11 (1987) - Definição do Sistema: 
Fase IIl (1988) - Implementação. 

O grupo a quem coube definir a base conceitual identificou algumas dimensões do problema 
de gerenciamento de custos, definindo-as como os princípios do CMS [Bcrliner & Brimson 
( 1992); Plossl ( 1993): Ostrenga et ali i ( 1993)]: 

1. Práticas de manufatura [A produção como processo (análise dos processos do negócio)]: 
2. Modelos e práticas contábeis [Contabilidade versus Gerenciamento de Custos (custeio de 
processo/produtos)]: 
3. Medição de desempenho (melhoria contínua): 
4. Apoio à tomada de decisão: 

4.1. Administração (Avaliação) de investimentos de capital: 
4.2. Estudos especiais (Monitoração do desenvolvimento de novos produtos/serviços): 

4.2.1. Custeio do ciclo de vida (ocidente); 
4.2.2. Custo alvo (Japão). 
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Todos estes princípios são confrontados contra um ambiente de manufatura bastante evoluído 
em relação à época em que foram concebidas as práticas tradiconais de controle das empresas. 
Esta evolução dos sistemas de manufa tura é o que se procurou mostrar nas considerações 
constantes na parte I deste trabalho. 

A área de custos pode servir à contabilidade fiscal. ao custeio de processos e ao custeio de 
produtos. decorrendo destes últimos a discussão awal sobre os custos relacionados com a 
qualidade que. não sendo objetivo deste trabalho. serão tratados de forma resumida. 

A conjunção elo primeiro e segundo itens de discussão é a própria problemática atual de 
controle nas empresas. que será abordada na seqüência deste capitulo: a evolução dos sistemas 
de produção. migrando para uma visão de processos. c a necessidade das sistemáticas de 
custeio acompanharem esta evolução. 

Em termos de medição de desempenho. a ênfase recai sobre a estruturação de um sistema de 
planejamento c controle. Devido à sua importância ou relevância atuaL dedicou-se um capítulo 
à pa11e para esta questão (capítulo 6). 

A questão de ferramentas de apoio à decisão será alvo de uma abordagem sucinta neste 
trabalho (também dentro deste capítulo). excetuando o custeio-meta ou custo-alvo. 
característico das práticas japonesas de contabilidade gerencial (assunto tratado com mais 
detalhes no capítulo 7. adiante). 

4.3. PROBLEMÁTICA DE CONTROLE E CUSTEIO 

4.3.1. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS- CMS 

Os sistemas de contabilidade gerencial podem c devem ser projetados em apoio às operações c 
à estratégia da organização. 

O ambiente econômico contemporâneo exige excelência dos sistemas corporativos de 
contabilidade gerencial. Estes devem fornecer informação oportuna e precisa. para (Johnson 
& Kaplan. 1993): 

• controle de custos; 
• separar o custo da ociosidade do custo da produção de bens; 
• medir e melhorar a produtividade: 
• testar a eficiência de di ferentes processos: 
• descoberta de melhores processos: 
• ajudar a determinar um preço normal ou satisfatório para os produtos vendidos: 
• ajudar a fixar um limite mínimo para as reduções de preço: 
• determinar produtos rentáveis e não rentáveis: 
• introdução de novos produtos; 
• abandono de produtos obsoletos; 
• resposta a produtos rivais; 
• controlar os estoques; 
• fixar um valor para os estoques; 
• testar a eficiência de diferentes departamentos; 
• detectar perdas. desperdícios e roubos. 

ESCOi..A DE ENGENHARIA 
,... .r~ . ·~•rr- A 



82 

.t.3.1.1. DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO CMS 

Para Ostrenga ct ali i ( 1993). um sistema de contabilidade gerencial não é um fim em SI 

mesmo. É uma forma de apoiar os objetivos organizacionais. um meiO para a maior 
competitividadc c excelência empresarial no mercado global. 

·Trata-se de uma filosofia abrangeme para a gerência pró-ativa dos 
recursos totais da empresa (materiais. financeiros e humanos) e das 
atividades que consomem estes recursos. devendo constituir um 
processo permanente de planejamemo e aperfeiçoamento dos aspectos 
operacionais. táticos e estratégicos. 

O sisten1a de contabilidade gerencial constitui um elo de comunicação vital na organização. 
transmitindo metas e objetivos da organização para todos os níveis e resgatando os resul tados 
ele rendimento ela produção e desempenho dos produtos. 

Conforme Berliner & Brimson ( 1992). um sistema de gerenciamento de custos deve propiciar 
informações que auxi liem as empresas a utilizar seus recursos lucrativamente. a fim de 
produzir serviços ou produtos competitivos em termos de custos. qualidade. funcionalidade e 
prazos. no mercado global. 

Para os autores. o principal objetivo de um sistema de gerenciamento de custos é medir os 
custos dos recursos consumidos quando da realização de ati\·idadcs significativas do negócio. 
A empresa precisa desta informação para tomar decisões estratégicas. para planejar e controlar 
operações rotineiras e para determinar a posição financeira c de lucro. Um sistema de 
gerenciamento de custos deve supri r informações dos custos dos produtos. dos processos e das 
atividades. todos passíveis de acompanhamento para efe ito dos objetivos gerenciais. 

Analisando os objetivos em conjunto com alguns dos princípios do CMS. tem-se. dentro da 
proposta do CMS. que um sistema de gerenciamento ele custos pode ser definido como um 
sistema gerencial de planejamento e controle de custos com os seguintes objetivos [Ostrenga 
et ali i ( 1993). Plossl ( 1993). Berliner & Brimson ( 1992)]: 
• Suportar vários níYeis de automação e diferentes fil osofi as de manufatura (práticas de 

manufatura); 
• A organização deve ser vista como um conjumo de processos e não como um conjunto de 

funções; As informações devem ser organizadas de modo a identificar o valor das 
atividades para seus clientes: Realçar os custos que não adicionam valor para facilitar a sua 
el iminação, melhorando a utilização dos recursos: Reconhecer nos custos indiretOs uma 
atividade que não adiciona valor diretamente ao produto (análise dos processos do 
negócio): 

• Os custos devem ser gerenciados através da gestão das ati\·idades (A acumulação de custos 
baseada nas atividades melhorará o acompanhamento de custos): Identificar os custos dos 
recursos consumidos na execução das atividades signi !icativas da empresa: Centros 
específicos ele custos devem ser criados para cada grupo de atividades homogêneas. 
compatíveis com a responsabilidade organizacional; Bases separadas para alocações devem 
ser desenvolvidas para refletir relações causais entre ati\·iclades ele custos e os objetivos 
gerenciais; (práticas e modelos de contabilização): 

• Apoiar as estratégias empresariais; Determinar a eficiência e eficácia das atividades 
executadas: Integrar os critérios de medição de desempenho com o desempenho financeiro: 
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Os indicadores de desempenho devem ser alinhados com os fa tores críticos de sucesso 
(medição de desempenho): 

• Melhorar os instrumentos para a tomada de decisões: 
• Identificar e avaliar novas ati vidades que possam melhorar o desempenho fu turo da 

empresa (administração de investimentos); 
• Otimizar o desempenho do ciclo de vida (capitalizar mui tos custos que trad icionalmente 

têm sido desconsiderados): 
• Os custos reais do produto devem ser medidos comparati\·amcnte com os custos-alvo para 

favorecer a eliminação de desperdício: 
• Realizar os objetivos anteriores em um ambiente caracterizado por constantes mudanças 

tecnológicas (abordagens eficientes para controle interno dos custos devem ser 
desenvolvidas à medida que a empresa se automatiza) . 

..t.3.1.2. DIFERENTES CUSTOS PARA DIFERENTES PROPÓSITOS 

Tipicamente. um único sistema de custos é usado para três diferentes objetivos: informes 
financeiros. controle de processo e custeio de produtos (Johnson & Kaplan. 1993 ). Como 
considerações de contabilidade financeira têm prevalecido. apenas o primeiro dos três 
objetivos é realizado a contento. 

O sistema projetado para sati sfazer as exigências externas de informações. porém. não faci li ta 
o controle de processos. e resul ta em custos de produtos ind ividuais distorcidos e inexatos 
(Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Hronec (1994) mostra algumas características das informações de custo (Quadro 4). 

Medida Precisão exigida Periodicidade 

Financeira Baixa Mensal! Anual 

Operacional Alta Diária 

Estratégia Baixa Ocasional 

Quadro 4. Di fe rentcs custos para di ferentes propósitos. 
Fonte: Hronec ( 1994 ). 

Foco Fim 

Histórico Contábil 

Tomada de 
Reai 'Atual Decisão - Curto 

Prazo 
Tomada de 

Futuro Decisão - Longo 
Prazo 

·· ão existe um único uso correto. sendo este uso governado pelas necessidades variáveis de 
situações e problemas variáveis ... (Johnson & Kaplan. 1993) 

Seria desejável um único sistema satisfazendo os três objetivos da contabilidade de custos. 
Mas, dado o baixo custo e alto poder da tecnologia de processamento da informação. esse 
critério não deve ser obrigatório (Johnson & Kaplan. 1993). Bem mais importante é executar 
bem cada função. 

Se, de início, esse objetivo requer sistemas separados para informes financeiros. controle de 
processos e avaliação de custos de produtos. os beneficios da boa realização de cada uma 
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dessas importantes funções devem superar os custos de desenvolvimento e operação de três 
sistemas distintos (Johnson & Kaplan. 1993). 

Em grande parte. a ênfase exagerada na distribuição de custos para produzir demonstrações de 
resultados e balanços periódicos financeiros. explica a irrelevância dos atuais sistemas d~ 
custos para as decisões gerenciais (Jolmson & Kaplan. 1993 ). 

Enfim. a ênfase que se deve dar diz respeito ao controle de processos e custeio de produtos. e é 
esta a adotada neste texto. 

4.3.1.2.1. CONTROLE DE PROCESSOS 

O controle de processos precisa se dar no níve l da organização onde o processo ocorre 
(Johnson & Kaplan. 1993). 

Não pode existir apenas um sistema de controle de processos ou de custos. Um sistema que 
facil ite o controle de processos no nível da máquina será diferente de um sistema para medir c 
controlar custos em um laboratório de pesquisas ou em um departamento de despesas gerais 
(Johnson & Kaplan. 1993). Assim sendo. o primeiro passo no projeto de um sistema de 
controle de processos consiste em especificar a unidade organizacional - o centro de custos -
que será objeto do sistema. 

Uma vez especificado o centro de custos. a próxima etapa é tentar determinar as unidades de 
atividades responsáveis pelas variações de custos. Podem existir diferentes geradores de custos 
num certo centro de custos. ou eles podem diferir entre os diversos centros de custos (Johnson 
& Kaplan. 1993). 

Para cada centro de custos. tem-se que avaliar a periodicidade de uma unidade mensurável de 
trabalho. No caso de operações produzindo múltiplas peças por segundo, é inútil um informe 
de controle de custos mensal , entregue na metade elo mês seguinte. Mas informes ele custos 
diários ou mensais apenas confundirão um departamento produzindo um único produto mensal 
ou levando vários meses para completar uma unidade de trabalho mensurável (Johnson & 
Kaplan. 1993). 

"Em suma. cada centro de custos necessi ta de: 
I. Uma clara definição de suas fronteiras; 
2. Uma estimativa do período de tempo para concluir unidades mensuráveis de 
produção; 
3. Uma compreensão dos determinantes de custos. que expliquem variações de 
custos (se houver) com a variação no nível de atividade do centro de custos:· 

.Johnson & Kaplan ( 1993 ). 

Grandes avanços no controle de custos tornaram-se possíveis con1 a atual tecnologia. A nova 
tecnologia reduziu o custo de coleta, registro, processamento c apresentação do desempenho 
produtivo numa imensa ordem de grandeza (Johnson & Kaplan, 1993). E os sistemas 
contemporâneos de controle de processos precisam se valer dessa revolução nos custos de 
processamento da informação. 
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Num bom sistema de controle de processos. somente devem ser atribuídos ao centro de custos 
os custos remontáveis a ações nele tOmadas e mensuráveis. Se não for possível remontar os 
custos desses recursos aos centros de custos e medir seu consumo real por eles. não se melhora 
o controle de processos pela sua distribuição (Johnson & Kaplan. 1993). 

-t3.1.2.2. CUSTEIO DE PRODUTOS 

Um bom sistema de avaliação de custos mede os custos de longo prazo de cada produto 
(Johnson & Kaplan. 1993). 

A divisão convencional em custos fixos e variáveis é ignorada porque. para fins da análise de 
custos de produtos. o período de tempo é suficientemente longo para permitir o tratamento de 
praticamente todos os custos como variáveis (Johnson & Kaplan. 1993). 

Talvez a melhor pista para descobrir se certa categoria de custo é variável. em vez de fixa. seja 
observar se existe mais de uma pessoa ou máquina no departamento coberto pela categoria 
(Johnson & Kaplan. 1993). Se o custo dessa categoria não ,·aria em função de algo. por que a 
necessidade de mais de uma unidade para desempenhar o trabalho desse departamento ou 
categoria? 

Freqüentemente. as empresas não acompanham adequadamente todos os custos pertinentes 
dos produtos. resultando em apreçamento incorreto (Bcrliner & Brimson. 1992). O preço é 
altamente influenciado pelas forças de mercado. O número de empresas oferecendo produtos 
específicos é determinado por sua habilidade de fabricar produtos a custos menores do que o 
preço determinado pelo mercado. Como resultado. existe uma forte interação entre preço e 
decisões de custo. 

À medida que o ambiente de manufatura se torna mais complexo. informações de custos de 
produtos tornam-se cada vez mais importantes para ajudar a administração na determinação de 
preços internos e externos para os produtos. decidir na introdução de novos produtos ou 
abandono de outros c identificar oportunidades de melhorias nas linhas e no mix de produtos. 

O que se tenta descobrir é: 
O que causa despesas gerais? O que causa trabalho ou gera demanda de despesas gerais em 
departamentos de apoio? Por que dez pessoas em certo departamento. em vez de uma ou duas? 

O objetivo não é embaraçar os gerentes dos departamentos de apoio ou intimidá-los a reduzir 
seus quadros. mas descobrir por que tais quadros existem no nível atual. e o que os mantém 
ocupados (Jolmson & Kaplan. 1993). 

4.3.1.2.3. CONCLUSÃO SOBRE OS PROPÓSITOS GERAIS DOS SISTEMAS DE 
CUSTOS 

a) Sistemas de custos para auxiliar o controle de processos precisam ter ciclos informativos 
específicos ao processo controlado - horários, diários, semanais. mensais ou até semestrais -
para que a informação seja ao máximo proveitosa para os gerentes dos centros de custos. 

Já sistemas de infonnes financeiros precisam seguir o ciclo dos informes externos obrigatórios: 
mensais. semestrais e anuais. E informações de custos de produtos necessitam de um horizonte 
de tempo quase sempre ainda mais amplo. 
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Dados os diferentes períodos informativos desses objeti vo. - de diários a anuais. ou até mais 
longos - parece improvável que um único sistema de custos possa realizar todas as três funções 
(Johnson & Kaplan. 1993). 

b) Na tentati,·a de fornecer feedback imediato aos gerentes dos centros de responsabilidade. as 
informações de comrole de processos devem informar as ati,·idades diretamente sob comrole 
do gerente;; : os produtos gerados e os recursos consumidos dentro do centro de responsabilidade 
(Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Distri buir custos externos ao centro. ou custos disseminados medidos no nível da fábrica. não 
ajudará o gerente a corrigir um problema ou conhecer melhor um processo sob sua alçada . 

.J á o sistema ele ava l i ação ele custos ele produtos. com sua n1eta de identificar praticamente 
todos os custos aos produtos. necessitará de distri buições sistemáticas. sobretudo para atribui r 
custos indiretos. ele despesas gerais e de comercialização (.lohnson & Kaplan. 1993). 

Transparccc. assim. outra diferença entre sistemas ele controle de processos e de custos de 
produtOs: 
• informações de controle de processos serão objeti vas c mensuráveis: 
• já custOs de produtos serão subjetivos e resultantes de procedimentos de rateio. 

Entre esses dois extremos. as informações de custos para os informes financeiros precisarão de 
algumas distribuições. mas sem necessidade de precisão no nível do produto individual. 

c) Mesmo o público do resultado desses três sistemas é diferente (Johnson & Kaplan. 1993). 

Supervisores de produção. gerentes de fábrica e os quadros operacionais mostrarão mais 
interesse pelo sistema ele controle ele processos. 

Gerentes de comercialização e de produtos, gerentes comerc iais e gerentes gerais estarão mais 
interessados no sistema de avaliação de custos de produtos. no empenho em dec idi r sobre 
produtos e ava liar a rentabil idade dos vários produtos c linhas de produtos. 

finalmente. a principal audiência do sistema de informes financeiros serão os investidores e 
credores externos e os executivos da corporação interagindo com esse público externo. 

Em síntese. as três funções de controle de processos. aval iação de custos de produtos c 
informes fi nanceiros têm diferentes períodos info rmati vos. di ferentes categorias de custos fixos 
e variáveis. diferentes graus de remontabilidade e distribuição. di fe rentes conjuntos de custos 
relevantes e di fe rentes públicos (Johnson & Kaplan. 1993). 

Ainda que os três sistemas possam processar informações de um banco de dados comum e 
integrado. parece improvável que um único sistema possa ser projetado - ao menos no futuro 
próximo - para essas três diferentes funções (.Johnson & Kaplan. 1993). 

A tecnologia existe para implementar sistemas radica lmente di fe rentes dos hoje em uso. já 
que. com a informática. reduziu-se exponencialmente os custos de coletar. processar. analisar 
e in fo rmar os números de custos. O que fa lta é conhecimento. 
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Em vez de um imenso trabalho na concepção de um único sistema abrangente. tah·cz seja 
desejável começar por projetos de sistemas separados. que desempenhem cada função 
apropriada e eficientemente. Com o tempo. conforme se vá ganhando experiência nos três 
sistemas. métodos de interligá-los poderão se tornar mais evidentes do que hoje (Johnson & 
Kaplan. 1993). 

~.3.2. QUESTÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

~.3.2.1. COMPETITIVIDADE E CUSTOS 

Os sistemas tradicionais de contabilidade de custos c controle gerencial já não fornecem sinais 
precisos da eficiência e rentabilidade das transações das empresas. Em conseqüência. os 
administradores não estão obtendo informações que os auxi I i em na tomada de decisões. 
diminuindo. assim. a capacidade de administrarem suas empresas. 

Quando a administração deixa de receber informações sobre a eficiência dos processos e da 
rentabilidade dos produtos. a organização torna-se vulnerável à competição das organizações 
menores e mais focalizadas. por maior que seja a economia de escala que tentem obter. 

Se as empresas querem continuar tendo sucesso no futuro. terão de examinar se seus sistemas 
de contabilidade gerencial conseguem fornecer sinais relevantes ele sua posição competitiva no 
mercado. Estes sistemas, por si sós. não levarão as organizações ao fracasso: tampouco 
sistemas excelentes irão assegurar seu sucesso. Mas eles podem. certamente. contribuir para o 
declínio ou sobrevivência das organizações. 

Assim. será alta a necessidade por sistemas excelentes - para direcionar os investimentos ele 
capital. fornecer metas aos gerentes descentralizados. coordenar operações. julgar a eficiência 
dos processos internos c avaliar a rentabilidade dos produtos oferecidos. 

4.3.2.2. INADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS 

As empresas continuam utilizando os mesmos sistemas de trinta ou quarenta anos atrás. 
instalados em computadores. mas com poucas d;ferenças na sua concepção. Pode-se dizer que 
o pessoal de sistemas automatizou. com poucas mudanças. os sistemas manuais ou 
eletromecânicos com que deparou (Johnson & Kaplan. 1993). 

Os dados de custo são gerados com até cinco dígitos significativos. Mas. dada a alocação 
arbitrária das despesas gerais, é improvável que mesmo o primeiro desses dígitos esteja correto 
(Johnson & Kaplan, 1993). Porém. quando os custos dos produtos são informados com cinco 
ou seis dígitos significativos. quem há de suspeitar que o número esteja errado? 

O principal problema na adaptação dos sistemas de custeio à nova lógica de produção é que. 
usualmente. se procura adaptar as técnicas de rateio dos custos sem antes haver reflexão sobre 
as mudanças ocorridas na própria forma de administração da produção (Bornia. 1995). 

Expansão das linhas de produtos. rápida mudança tecnológica, diminuição dos ciclos de vida 
dos produtos. competição doméstica e global e expansão da capacidade de processamento da 
informação, entre outros fatores, contribuíram. segundo Johnson & Kaplan (I 993), para tornar 
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os sistemas atuais de contabilidade gerencial inadequados, com informações atrasadas. 
agregadas c distorcidas demais. para que sejam relevantes. 

Berliner & Brimson ( 1992) também afirmam que muitos sistemas de contabilização são 
históricos. orientados por relatórios financeiros inadequados para medir o desempenho 
operacional. 

Pelo exposto. os sistemas de contabilidade gerencial reais poucos benefícios proporcionam ils 
organizações. Em alguns casos. as in formações fornecidas por sistemas de contabi lidade 
gerencial existentes. além de inibirem a boa tomada de decisões. conseguem de fato induzir a 
decisões equivocadas. 

Goldrall é um dos maiores adversários da contabi lidade de custos. classificando-a como 
totalmente obsoleta. podendo tornar-se um desastre para as empresas que a usam ( Bornia. 
1995). 

Conforme Bornia ( 1995). as principais deficiências dos sistemas tradicionais de custeio 
podem ser sumarizadas em: 
• rateio dos custos indiretos de fabricação via mão-de-obra direta; 
• uso intensivo da contabi lidade financeira: 
• ênfase no custeio direto nas tomadas de decisões: 
• falha na identificação de melhorias potenciais e perdas. 

4.3.2.3. A NOVA COMPETIÇÃO GLOBAL 

As conseqüências de custos inexatos de produtos c sistemas contábeis deficientes no controle 
de processos e avaliação do desempenho não foram tão graves nos anos 70. já que a elevada 
demanda mundial. nessa década. valorizou esses produtos. Custos mais altos e. 
ocasionalmente. produtos de qualidade imperfeita conseguiam ser repassados aos clientes. 

Segundo Johnson & Kaplan (1993 ). a obsolescência dos sistemas de contabilidade de custos e 
controle gerencial tornou-se desfavorável no quadro de competição global. a partir dos anos 80. 
O ambiente competitivo mudou completamente. Houve uma revolução na organização e 
tecnologia das operações industriais. desencadeada por práticas inovadoras desenvolviáas por 
fab ricantes japoneses. enfatizando o controle de qualidade total. sistemas de estOques e 
entregas just-in-time. layout celular e sistemas de fabricação integrada por computador. por 
exemplo. 

O ambiente de negócios passado apresentava as seguintes características. entre outras: 
• A minimização dos custos de mão-de-obra direta era considerada a chave para a alta 

produtiYidade. 
• Os custos indiretos eram baixos comparativamente aos diretos. 
• As empresas tinham uma visão predominantemente doméstica de seus mercados. 

fornecedores e concorrentes. 
• A estratégia dominante era a produção em massa e não a ,·ariedade de produtos/serviços. 
• A alta qualidade dos produtos ou serviços era vista como um meio para se cobrar preços 

mais altos e não como uma condição para a permanência no mercado. 
• Os serviços desempenhavam um papel muito menor na definição das estratégias 

empresariais. 
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O mundo de antes era mais caro e. de uma certa forma. mms ineficiente. O custo da 
informação era proibitivo em relação ao que é hoje. Informações diárias eram simplesmente 
inexistente . por terem custo quase que infinito. lloje. são quase que imprescindíveis 
(Carvalho. 1993 ). 

Porém. o ambiente de negócios mudou: conseqüentemente. as informações de custos também 
devem mudar. 

O mundo de antes era mais lento. Os produtos tinham ciclos de desenvolvimento medidos em 
anos. os processos eram mais demorados. lesta si tuação de relativa estabilidade. os controles 
podiam ser realizados em ciclos mais longos. como trimestres c meses. Hoje. os eventos se 
sucedem de forma muito rápida. Existe consciência cada vez rnaior da perecibilidacle elo 
tempo. Ciclos de desenvolvimento são medidos em meses ou. em certos casos. semanas. 
Medições mensais ainda são realizadas. porém cada vez mais concorda-se que mês é "muito 
tempo ·· para permitir qualquer reação eficiente face ao dinamismo operacional dos negócios 
(Carvalho, 1993). 

O mundo de antes era mais restrito. As linhas ele produto ofertadas raramente ultrapassavam a 
dezena c. quando o faziam. era quase que impensável que atingissem a centena. Hoje. o 
mercado virou o grande consumidor mutante. Exige produtos cada vez mais individualizados. 
e diferenciados (Carvalho. 1993). Portanto. o mundo de hoje é mais orientado ao mercado. 
Fazer grandes quantidades de um produto já não é necessariamente bom. O resultado é uma 
operação mais preocupada com "mix" do que com volume. porém ainda avaliada por 
volume. justamente como nos velhos tempos. Se os tempos mudaram. alguém tem que contar 
isto para os sistemas de custos. porque eles continuam na década ele vinte. 

Ostrenga et ali i ( 1993) são categóricos ao afirmar esta necessidade. o que fica evidenciado na 
seguinte citação: "Não gerencie seus negócios nos anos 90 com um sistema de contabilidade 
ele custos elos anos 40." 

A maioria dos gerentes conhece esta problemática. O que ainda não sabem é quais práticas de 
gerenciamento de custos terão sucesso em um ambiente industrial avançado (Berl in e r & 
Brimson. 1992). 

4.3.2.-l. IMPLICAÇÕES PARA OS SISTEMAS DE GERÊNCIA DE CUSTOS 

O ambiente mais competitivo. a partir dos anos 80, te\·e profundas implicações sobre os 
sistemas de gerência de custos. O conhecimento exato dos custos dos produtos. o perfeito 
controle dos custos dos processos e a coerente medição do desempenho se tornaram ma1s 
importantes do que no passado (Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Nem toda empresa pretende competi r como produtor de baixo custo. mas mesmo aquelas 
optando por uma estratégia diferenciada. através de serviços ou itens especiais valorizados por 
seus clientes. precisam ter certeza de que o adicional de preço dos serviços e itens adicionais 
(especiais) mais do que cobriu o custo adicional para proporcionar tais itens. A não ser que o 
adicional de preço resultante exceda o custo da diferenciação. uma empresa cliferenciaclora 
falhará na obtenção de um desempenho melhor. 

Ostrenga et alii (1993) apontam as possibilidades de distorção no custo de produtos e serviços 
(P/S). fazendo os seguintes questionamentos aos dirigentes das empresas: 



• 
• 

Você tem P/S que são intuitivamente mais fáceis ou difíceis de projetar e/ou produzir? 
Você tem gerado ou oferecido. nas mesmas instalações. P/S de alto e baixo volume? 
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• Você tem uma base de alocação de custos indiretos orientada para Yolumes (mão-de-obra . 
horas-máquina. un idades produzidas)? 

• 

• 
• 

• 
• 

Os custos indiretos (de apoio. vendas c administrati\·os) representam uma parcela 
importante dos custos totais de sua empresa? 
Você tem uma combinação de clientes de alto c baixo volume'7 
Alguns clientes concentram as suas compras em produtos de margens elevadas mais do 
que outros clientes? 
Alguns clientes exigem padrões de qualidade mais elevados do que outros? 
Alguns clientes exigem serviços adicionais? 

E continuam. mostrando que diferença pode lazer a distorção. tanto c:x tcrnamente: 
• Quais contratos disputar e a que preço? 
• Quais clientes perseguir? 
• Quais produtos manter em linha? 
• Quais produtos promover? 
• Quais serviços oferecer? 
• Quais serviços serão cobrados à parte? 
• Como remunerar a equipe de vendas para que trabalhe para maximizar as margens e não 

as receitas? 
... como internamente: 
• Por que o custo é o que é? 
• O que fazer a respeito (caso não goste dele)? 

Para Berliner & Brinsom ( 1992). como resultado das mudanças no ambiente de manufatura. 
diversas questões de gerenciamento de custos tornaram-se mais proeminentes: 

• Mudanças nos Padrões de Comportamento de Custos 
-Menor lnlluência da Mão-de-Obra 
- Maior lnnuência de Equipamentos 
- Maior lnnuência de Informação - O impacto do sistema de info rmação sobre o custo do 
produto não é bem compreendido na maioria das empresas. Elas não possuem mecanismos 
adequados para ava liar o valor ad icionado por informações mais apuradas. validação de 
dados. manutenção. ou o custo de decisões inconvenientes baseadas em dados incorretos. 

• Bases para Alocação de Custos 
É ilusão acreditar que mudando-se a base de alocação (por exemplo. de mão-de-obra direta 
para horas de máquina). todos os problemas de gerenciamento de custos serão resolvidos. 

• Enfoque impróprio para Redução de Custos 
Estudos efetuados pela Força Aérea dos EUA mostraram que 75% dos programas de redução 
de custos submetidos pelos contratantes do programa de defesa estão \'Oitados para a redução 
da mão-de-obra di reta. que representa I 0% dos custos totais das empresas. 

• Decréscimo da Importância da Valorização de Inventário 

• Mudança das Bases de Cálculo da Depreciação 
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A depreciação por um período fixo assume o uso uni forme através da vida do ativo. 
assumindo conseqüentemente que o valor adicionado ao produto é independente dos produtos 
individuais e da utilização real durante o período de operação. 
Uma alterantiva é depreciar os custos dos equipamentos baseados nas horas de uso ao invés de 
um período fixo. Isto oferece a vantagem de melhor alinhar as despesas de automação para 
aqueles produtos (c somente aqueles produtOs) que usl:m a tecnologia. 

• In formações a Tempo Certo 
À medida que as empresas migram para um ambiente de manufatura integrada através de 
computador, a necessidade de dados real-time eleve ser pesada contra os custos adicionais da 
informação. Fa lhas na atualização dos sistemas de gerenciamento ele custos vão degradar a 
efi ciência de todo o processo de automatização. 

• Inadequação de Relatórios 
Ciclos de vida de produtos mais curtos resultam em menor latitude para erros gerenciais. uma 
ve~ que os períodos ele recuperação de custos são curtos. 

• Propiciando Dados Financeiros para Engenheiros de Pro_ieto c de Processo 
Os sistemas de contabilidade de custos têm-se orientado prioritariamente para os custos de 
produção física do produto. sem acumular os custos do ciclo total de projeto. fabr icação. 
marketing e suporte logístico. 
Hoje em dia. muitos competidores internacionais estão despcndendo consideravelmente mais 
dinheiro e tempo em atividades de planejamento. 

• Promovendo Eficiência Total na Empresa 
Práticas gerenciais freqüentemente focam a melhoria departamental ao invés da eficiência 
total da empresa. 

• Impacto da automação em procedimentos de controle 
A integração de processos automatizados através ele redes locais vai resultar em menor 
quantidade de documentos físicos. Este ambiente sem papel ,·a i ter um impacto significativo 
nos procedimentos de controle interno e acumulação. e vai necessitar de Interfaces-Padrão de 
Sistemas de Informação. 

Dadas estas mudanças. Carvalho ( 1993) conclui ironicamente que: ··ou se muda o sistema 
para que leve em consideração a vida real , ou se muda a vida real.·· 

4.3.2.4.1. MUDANÇAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS 

A análise histórica do desenvolvimento dos sistemas de contabilidade gerencial mostrou que os 
grandes avanços na concepção desses sistemas ocorreram sessenta ou mais anos atrás. sob a 
influência do movimento da administração científica. o crescimento das corporações 
divisionais de múltiplas atividades e a maior demanda por informes externos pelas autoridades 
fiscais e regulamentadoras. Os sistemas projetados mais no inicio do século funcionavam bem 
no ambiente industrial e competitivo daquele tempo. 

Porém, a partir dos anos 80, melhoramentos da qualidade. estoques reduzidos, processos de 
produção mais eficientes e a automação aumentada reduziram o conteúdo de mão-de-obra 
direta dos produtos e serviços. 
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Ao substituir o processamento através da mão-de-obra direta pelo processamento mecanizado. 
a tecnologia acelera a diminuição dos custos de mão-de-obra direta como percentagem dos 
custos totais de fabricação . Também aumenta a necessidade de mão-de-obra indireta. como 
operadores e técnicos de computadores. pessoal d~ manutenção. engenheiros de software e 
programadores. Maior fração dos custos da empresa se tornam fixos. os custos direto. 
diminuindo em relação aos custos totais. 

Além disso. muitas empresas. reagindo ao ambiente bem mais competiti,·o. estão expandindo a 
variedade de produtos e serviços oferecidos. tornando mais difíci l do que antes idenrificar 
detalhadamcntc os custos aos diversos produtos (Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Portanto. com o aumento da complexidade das organizações industriais (diversificação dos 
produtos c sistemas de produção mais f1cxívcis). as estruturas produtivas modernas 
caracterizam-se por apresentarem gastos que são cada vez mais fixos e indiretos. dificultando 
o cálculo c controle de custos. já que se usa. de cena forma. critérios subjetivos na atribuição 
destes. Representando uma fração bem maior dos custos totais. precisam. por isso. ser 
compreendidos e controlados com bem mais cuidado do que no passado . 

.t.3.2..t.2. DISTRIBUIÇÃO DO OVERHEAD VIA MÃO-DE-OBR.-\ DIRETA 

O problema dos custas indiretas não é um fenômeno cíclico: estão subindo em termos 
absolutos c relativos ao longo deste século. À medida que a mão-de-obra direta assume todo 
seu papel. incluindo não apenas produção. mas também controle de qualidade. programação. 
manutenção e aperfeiçoamento de operações. os custas associados com esse pessoal altamente 
qualificado serão vistos como fixos e não mais variáveis (Piossl. 1990). 

Em virtude do uso da mão-de-obra direta na distribuição dos custos de despesas gerais aos 
produtos. os gerentes ele produtos e ele centros ele custos logo descobrem que qualquer processo 
exigindo quantidade relativamente grande de mão-de-obra direta parece muito dispendioso. e 
seus esforços para redução de custos são dirigidos apenas a economias de mão-de-obra direta. 

Uma imensidão de tempo e trabalho é despendida no registro detalhado c processamento do 
tempo de mão-de-obra. pois, com índices de carga de despesas gerais de 400 a I 000% 
(Johnson & Kaplan, I ')93 ). pequenas economias no tempo ele mão-de-obra direta exercem 
grandes impactos nas distribuições dos custos aos produtOs. 

Assim. pouca atenção é voltada às contas de despesas gerais. onde se dá. de fato. o maior 
crescimento elos custas. O que não é claro para os tomadores de decisão nas empresas é que. 
conseguindo-se reduzir o crescimento de alguma categoria de custo de despesas gerais. o 
benefício. com o procedimento adotado. é amplamente distribuído a todos os processos e 
produtos da fábrica. 

De fato, com o rateio com base na mão-de-obra direta. tOrna-se normalmente ma1s fácil 
encontrar um fornecedor capaz de produzir o componente ou subconjunto intensivo de mão-de
obra mais barato do que o centro de custos consegue fabricá-lo. Com a subcontratação. 
aparentemente se reduzem os custos. fazendo com que as empresas comecem a comprar, em 
vez ele produzir. 

Entretanto. essa análise não leva em conta que grande parte elas despesas gerais da fábrica não 
são resultantes das horas de mão-de-obra direta, ele modo que o uso de fontes externas poupa 
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apenas fração relativamente pequena dos custos dos componentes. Na realidade. os custos de 
despesas gerais costumam subir com o aumento da subcontratação (Johnson & Kaplan. 1993 ). 

Os custos adicionais não são remontados aos componentes adquiridos. por eles terem um 
conteúdo zero de mão-de-obra direta. Pelo contrário. os custos aumentados de despesas gerais 
são desviados aos produtos e processos intensivos de mão-de-obra que permanecem na 
empresa. 

4.3.2A.3. DET ENDO O AUMENTO DOS CUSTOS INDIRETOS 

Ostrenga et alii ( 1993) apontam a diversidade. com sua conseqüente complexidade. como a 
raiz do atual problema de custeio. mostrando que. no ambiente de negócios atual. o processo 
crescente de introdução de novos produtos e serviços gera um aumento da complexidade 
organizacionaL que. por sua vez. acarreta num aumento generalizado de custos. 

As tentativas de redução de despesas gerais falham porque geralmente o sintoma do problema 
o aumento do pessoal de apoio - é atacado; mas as causas fundamentais perduram. A empresa 
continua tendo de produzir a mesma diversidade c complexidade de produtos que gerou a 
demanda pelo pessoal de apoio. 

Seria mais sensato reduzir despesas gerais simpli ficando o processo de produção. para eliminar 
transações custosas. ou aparando a linha de alguns produtos de baixo volume que geram uma 
demanda desproporcional de serviços gerais. 

Alertando para esta problemática. Ostrenga et ali i ( 1993) colocam: 

11 a economia de hoje. poucos problemas ameaçam mais as empresas do que os 
custos incontrolados. Até mesmo empresas conhecidas por sua excelência. 
tanto em produtos como em serviços. podem perder dinheiro porque deixam de 
usar oportunidades importantes para melhorar seus custos - particularmente os 
custos indiretos. 11 

4.3.2.5. NECESSIDADE DE MUDANÇAS MAIS RÁPI DAS 

Uma das razões pelas quais os líderes de manufatura estão ficando impacientes por soluções 
para seus problemas de gerenciamento de custos é que. até agora. o desenvolvimento de uma 
base de conhecimento de custos gerenciais tem sido tratada de forma eventual. As mudanças 
nas práticas do CMS estão ocorrendo de uma forma muito vagarosa e inacei tável. 

Pesquisas efetuadas no projeto CMS apontaram diversas razões para o pequeno avanço em 
direção a esquemas modernos totalmente integrados (Berliner & Brimson. 1992): 

• Bases de Conhecimento Insuficientes 

Não existe uma definição-padrão para administração de custos. 

• Fatores Externos 

Necessidades de informações financeiras são altamente regulamentadas. Dado este ambiente 
de regulamentação externa, reformar a estrutura de conceitos geralmente aceitos para as novas 



práticas conrábeis de acumulação de custos está além da capacidade de qualquer empresa 
individualmente. 

• Comportamento Conservador 

Muitas empresas se agarram aos relatórios baseados em mão-de-obra direta que podem tocar e 
sentir. sendo tais conceitos muito mais simples do que os conceitos de qualidade e 
flexibilidade. 

• Complexidade de Fabricação 

Nesse ambiente de mudanças. a complexidade dos processos de manufatura tem aumentado. 
ocasionando di fi cu Idades de entender os geradores de custos fi nanceiros c operacionais. 

À medida que se avança para uma manufatura otimizada. a estrutura organizacional de uma 
empresa. os processos de manufatura e os padrões de comportamento de custos vão mudar. O 
CMS deve ser flexível o suficiente para responder a essas mudanças. A estrutura de centros de 
custos. elementos de custos e técnicas de alocação de\·em mudar para atender as informações 
de custos necessárias para administrar as atividades do negócio eficazmente. 

As empresas têm embutido as relações entre as estruturas organizacionais e centros de custos 
nos mapas contábeis. Custos são coletados por departamentos tradicionais. Mas esta ênfase 
organizacional cria problemas quando as necessidades gerenciais de informações de custos 
para atividades cruzam as fronteiras departamentais. 

As empresas necessitam ganhar mais visibilidade de controle de custos t1p1camente 
classificados como fixos e indiretos (e incluídos no overhead de fabricação), para que estes 
possam ser o mais diretamente possível atribuído para os produtos que usam o overhead. A 
prática ele usar uma taxa ele overheacl geral ou taxas específicas para grupos de departamentos 
deve ser descontinuacla na maioria dos casos (Berliner e Brimson. I 992). 

Em muitas empresas. principalmente aquelas inseridas num ambiente altamente competitivo. 
sem regulamentações nem proteções. será necessário expandir o número de taxas de overhead 
para minimizar as distorções ele custos de produto. O custO não pode ser uma média para 
todos os produtos. 

4.3.2.6. SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS. PARA QUÊ'? 

O sistema de contabilidade de custos "oficial" produz informações muito defasadas e num 
nível por demais agregado para que possa auxi liar no controle operacional. Além disso. os 
dados de custos contêm distribuições incoerentes com o processo de produção e mix de 
produtos reais da fábrica. 

Sendo assim, se a informação contábil não serve para remontar com exatidão os custos aos 
produtos e se não é usada pelos gerentes de produção nas decisões de controle operacional do 
dia-a-dia, qual a finalidade desses sistemas? 

O sistema de contabilidade de custos ·'oficial" foi projetado pelos contadores principalmente 
para satisfazer a aparente demanda, pela alta administração. por um demonstrativo mensal de 
resultados do exercício. além da necessidade da fisca lização (governo). 
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Os acionistas. a comunidade financeira. os órgãos governamentais. assim como os executivos 
da família corporativa. necessitam de tais dados nos formatos conhecidos e padronizados 
(Plossl. 1993 ). 

No entanto. quando solicitados para fornecer informações a gerentes de operações. tais 
sistemas requerem modificação. Medidas contábeis são defasadas. pois analisam dados 
antigos. Pilotar um navio através da observação do rastro de espuma que deixa é uma boa 
descrição dessa abordagem. Os gerentes. hoje. precisam de dados atuais para tomar decisões 
para o futuro. Eles precisam saber onde a empresa está indo - não simplesmente onde foi -
para conduzi-la a um padrão classe n1undial. 

Os números não são a empresa. só mostram uma imagem dela. A tese de "administrar pelos 
números" assume a existênc ia de disponibilidade de todos os números necessários. que são 
corretos e que. na melhor das hipóteses. os fatores intangíve is são secundários. Todas as três 
são suposições obviamente falsas (Plossl, 1993). 

O .. conforto dos números .. quase sempre encobre o fato de que a administração não entende os 
processos (Hronec. 1994). Se a contabilidade não der suporte às atividades gerenciais. não 
será necessária uma contabilidade financeira. pois a empresa não sobreviverá. 

Chamar um sistema de .. gerencial .. não faz com que tomadores de decisão realmente o 
utilizem. Além disso. se queremos que os administradores da operação se pautem pelos 
custos. porque o "penduramos" na estrutura administrativo-financeira da empresa (Carvalho. 
1993)? 

4.3.2.7. CUSTOS DO CICLO DE VIDA 

Os custos totais do ciclo de vida podem ser definidos como os custos incorridos. do 
nascimento à morte do produto (Berliner & Brimson, 1992). 

O custeio do ciclo de vida é a acumulação dos custos para as ati vidades que ocorrem através 
do ciclo de vida total de um produto. Sistemas de acompanhamento de custos têm dado mais 
atenção para os custos associados com a produção física do produtv (custos de conversão). O 
CMS deve também capturar e reportar os custos das atividades que ocorrem durante o 
desenvolvimento do produto, marketing e suporte logístico. propiciando uma imagem mais 
acurada dos verdadeiros custos dos produtos. A visibi lidade destes custos é cada vez mais 
importante. 

Minimizar custos de produtos durante um período em particular nem sempre resulta na 
redução dos custos totais do ciclo de vida. A distribuição de custos mudará à medida que 
maiores custos sejam incorridos nas fases iniciais (planejamento e desenho). possibilitando 
reduzi r custos nas fases intermediárias e finais. 

Ou seja, há trade-offs entre estes custos, isto é. se se gasta mais nas fases iniciais. pode-se 
reduzir custos posteriores e vice-versa. 

O gerenciamento de ciclo de vida determina que um apurado controle deve ser efetuado nas 
fases de desenho, porque os custos já estão claramente determinados neste ponto. O sistema 
deve prover informações para capacitar a engenharia a tomar decisões corretas em áreas que 
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têm implicações nos custos. Geralmente a engenJ1aria é avaliada em sua habilidade em atender 
o formato. as adaptações e as especificações do produto. ivlas parece também claro que os 
engenheiros devem atender as especificações de custo (desígnio cosi ). 

A simplificação do desenho e a redução de números de peças específicas num produto fina l 
contribuirão mais para reduzir os custos totais dos produtos do que esforços heróicos para 
melhorar e automatizar os processos. depois que um produto mal desenhado alcançou a 
produção. Ou seja. cada vez mais. as empresas estão reconhecendo que a maior alavancagem 
na redução elos custos elos produtos está na fase ele projeto. 

A avaliação elos custos e ela rentabil idade elos produtos com base somente em custos ele fábrica 
pode resultar em estimativas inexatas da rentabilidade relati\·a. 

Os subsídios recíprocos e distorções nos custos dos produtos. que têm lugar quando os custos 
da fábr ica não são identificados com precisão para os produtos. também ocorrem quando os 
custos do uso de diferentes canais ele distribuição. ou da venda para diferentes tipos de 
compradores. não são identificados aos produtos. 

Assim sendo. é preciso. com freq üência. que uma análise de custos no nível dos segmentos 
venha suplementar a anál ise no nível da unidade. 

A não ser que a empresa reconheça as diferenças de comportamento de custos entre os 
segmentos, existe o grande perigo ele que a fixação de custos incorreta ou pela média forneça 
"aberturas para os competidores'·. 

As empresas precisam conhecer o custo total de aqws1çao elos recursos - matéria-prima. 
capitaL pessoal e tecnologia - bem como o custo ela transformação desses recursos em produtos 
finais e serviços. da sua entrega aos clientes. e do atendimento aos clientes. 

Decisões equivocadas deixam a empresa vulnerável a ataques por competidores foca lizados. ou 
por competidores que conheçam bem seus custos. Tais competidores podem diminuir 
drasticamente seus preços em segmentos onde a empresa fixou preços altos demais. devido a 
informações inexatas de seu sistema de custos. 

O CMS deve adicionar informações a respeito dos custos não periódicos, propiciando um 
mecanismo para controlar custos significativos de investimentos de longo prazo e suporte a 
futuros planejamentos. Exemplos de projetos estratégicos podem incluir os principais 
programas para P&D de produtos e processos. melhoria da qualidade ou treinamento de 
pessoal. 

Nos ambientes modernos de manufa tura. o capital torna-se cada vez mais necessano e a 
evolução tecnológica está encurtando o tempo de vida dos equipamentos. Tais fatores estão 
fazendo com que os investimentos de capital sejam os principais geradores de custos da 
manufatura. 

Para indústrias avançadas. a tecnologia tem um impacto signi ficati vo. não somente nos custos. 
mas também nas vantagens competitivas da empresa. O consumo destes recursos críticos 
suporta o controle operacional e a tomada de decisões estratégicas. Desta forma. determinar os 
custos acurados de tecnologia é essencial para o eficaz gerenciamento do negócio. 
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A meta da contabilização de tecnologia é fazer melhor a ligação do custo "real" (ou custo 
econômico) da tecnologia para os produtos que usem equipamentos tecnológicos. Este método 
requer mudanças drásticas nas práticas correntes de contabil idade. A contabil ização da 
tecnologia propicia uma base de planejamento econômico e tomada de decisão que têm estado 
ausente da área de custos. 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

" Existem muitas novas idéias c técnicas no mundo da contabil idade gerencial. 
As empresas devem estar a par de todas essas idéias. Mas seu objetivo não é o 
de implementar novas idéias contábeis: é aumentar o valor. para seus clientes. 
de todo o trabalho realizado na empresa. Esta deveria adotar somente as 
técnicas que as ajudam a progredir rumo a esse objeti vo c fazer adaptações para 
que elas se enca1xem em sua direção estratégica e personalidade. que são 
únicas." 

(Ostrenga et ai i i. 1993) 

Neste capítulo. procurou-se mostrar uma visão geral dos sistemas de gerenciamento de custos. 
contextualizando sua evolução histórica para. a partir desta. melhor compreender a 
problemática decorrente da ênfase contábil -financei ra dos sistemas di tos .. oficiais... Em 
termos de gerenciamento de custos. viu-se que a lógica recai sobre custeio de 
processos/produtos. ou seja, deve haver uma gestão de custos voltada à melhoria das 
operações e não somente um cálculo de custo que atenda os requisitos fiscais. 

No próximo capítulo. discutem-se alternativas .. modernas .. aos sistemas tradicionais. que 
procuram minimizar as deficiências identificadas no gerenciamento de custos. Dito de outra 
forma. neste capítulo o foco de discussão foi .. o que .. é o problema c .. qual .. deveria ser a 
solução e no capítulo seguinte o enfoque será no .. como.. resolver ou melhorar o 
gerenciamento de custos. 



CAPÍTULO 5. SISTEMAS DE CUSTEIO: PRII\CÍPIO E MÉTODOS 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Numa tentativa de homogeneizar a compreensão dos principais conceitos de custos. 
apresentam-se algumas definições importantes. entre as quais se destacam (Bornia. 1995): 

a) GASTO: é o valor dos bens e/ou serviços adquiridos pela empresa. 
b) CUSTO: é o valor dos bens e/ou serviços consumido. eficientemente na produção de 
outros bens e/ou serviços. Na prática. é o que deveria ser gasto para a obtenção de um produto 
ou serviço. 
c) PERDA: é o valor dos bens e/ou serviços consumidos de fo rma anormal e involuntária. 

Segundo Kliemann Neto (1993). um SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CUSTOS é a 
organização sistematizada de informações relativas aos custos de uma empresa. 
compreendendo uma fase de apuração (levantamento dos custos). uma de análise (tabulação. 
aferição e comparação dos custos) e outra de divulgação (informação sobre os custos). Se 
organizado de forma correta. este sistema constitui-se num sistema de informações gerenciais. 
subsidiando o processo de tomada de decisões. bem como o planejamento e controle das 
atividades empresariais. 

Coerentemente com as definições apresentadas anteriormente. pode-se dizer que. a grosso 
modo. sistemas de contabilidade de custos. na realidade. são usados para contabilizar gastos. 
não separando perdas. ou seja, não contemplando as ineficiências que. devidamente definidas. 
deveriam ser a base de ataque em qualquer programa de melhoria de competitividade. 

As perdas são geralmente absorvidas pelas unidades produzidas. sendo incorporadas 
diretamente aos custos dos produtos. desde que a sua ocorrência esteja dentro de padrões 
normais pré-estabelecidos. Se a quantidade de perdas é considerada anormal. isto é. se for 
superior à quantidade máxima admissível. deveria ser considerada como uma perda do 
processo produtivo como um todo. e não descarregada aos produtos efetivamente fabricados. 



5.2. SISTEMAS DE CUSTEIO 

Basicamente. os sistemas de custeio compreendem a associação de um princípio ou filosofia 
de custeio com um método de custeio. A Figura 4 detalha este concei to. 

CUSTOS VARIÁVEIS CU TO DIRETOS 

X X X 

CUSTOS FIXOS CUSTOS INDIRETOS 

1 1 
I PRINCÍPIOS DE CUSTEIO I I MÉTODOS DE CUSTEIO 

I 
SISTEMA DE CUSTEIO 

figura 4. Sistema de Custeio: Princípios e Métodos 

5.3. PRINCÍPIOS DE CUSTEIO 

As fil osofi as ou princípios de custeio da produção contemplam a problernática referente à 
alocação dos custos fixos aos processos/produtos. 

Em síntese. as três filosofias (ou princípios) básicas para o custeio são as seguintes: 
a) Total (ou integral ); 
b) Absorção; 
c) Direto (ou variável). 

Através dos custeios total e por absorção consideram-se tanto os custos fixos como os 
variáveis na incorporação aos custos dos produtos. A diferença entre ambos está na 
consideração do nível de atividade da empresa; pelo custeio tOtal rateia-se a totalidade dos 
custos fixos aos produtos. enquanto que no custeio por absorção distribui-se aos produtos 
apenas uma parcela dos custos fixos relati va ao nível de atividade normal da empresa. 
Somente a abordagem do custeio por absorção permite que se possa fazer análise da eficiência 
do consumo dos recursos das empresas. 

Segundo Bornia ( 1995), a diferença entre custos e perdas, própria do custeio por absorção. é 
fundamental para a mensuração das perdas do processo produtivo. 

Já o custeio direto não inclui os custos fixos no custo dos produtos. considerando-os como 
despesas do período. Está na base da abordagem da margem de contribuição. 
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Portanto. a diferença fundamental entre as três fi losofias de custeio reside no tratamento 
diferenciado que elas dão aos custos fixos no momento de calcularem-se os custos dos 
produtos e/ou das atividades. Enquanto o custeio direto recomenda ignorar completamente os 
custos fixos no custeamento dos produtos. o custeio total manda distribuí-los integralmente 
aos produtos. Já o custeio por absorção toma uma posição intermediária às duas anteriores. 
determinando o rateio de uma parcela ideal (ou normal) dos custos fixos aos produtos. 

Pode-se utilizar o custeio direto para decisões de curtíssimo prazo. ao mesmo tempo em que 
faz-se a fo rmação de preços. como parâmetro interno. a médio e longo prazos de acordo com 
os princípios do custeio por absorção. não se esquecendo que o emprego de custeio tOtal é 
obrigatório para fins fi scais. 

O Quadro 5 sumari za algumas características dos princípios de custeio. 

Princípio de Custeio Total Custeio por Custeio Direto 
custeio Absorção 

Conceito usado Gasto Custo Custo variável 
Alocação das Sim Não Não 
perdas aos produtos 
Necessidade da Não Sim Não 
definição de 
capacidade 
Parcela apropriada Fixa + variável Fixa* + variável variável 
Aplicabilidade Fisco Gerencial - médio e Gerencial - curto 

longo prazo prazo 
Relevância para Baixa Alta Média 
processo de 
medição das perdas 

* Somente a parte correspondente ao nível de at1 v1dade normal da produção. 

Quadro 5. Comparação dos princípios de custeio. 
Fonte: Adaptado de Kliemann Neto ( 1993) e Bornia (1995). 

Na prática. usa-se fundamentalmente o custeio tota l. impostO pelo fisco. mas inadequado à 
tomada de decisões gerenciais. Porém. as empresas precisam abandonar as regras 
convencionais. que. ou ignoram os custos fi xos no custeamento dos produtos (a abordagem de 
custos diretos). ou os distribuem numa base arbitrária e freqüentemente distorcida (a 
abordagem do custo total). e ir na direção do custeio por absorção. 

5.4. MÉTODOS DE CUSTEIO 

Os métodos de custeio contemplam a problemática da atribuição de custos indiretos aos 
produtos. 

Dentre os métodos existentes, destacam-se e serão abordados quatro principais. a saber: 
• Tradicionais: - Custo-padrão; 

- Centro de custos; 
• Modernos: - Unidades de esforço de produção (UEP); 

- Custeio baseado em atividades (ABC). 
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5.4.1. MÉTODO DO CUSTO-PADRÃO 

De origem americana (EUA). este método serve mais para controlar e acompanhar a produção 
elo que propriamente para medir seus custos. devendo ser encarado como um instrumento de 
apoio gerencial. 

Seu objeti vo geral é estabelecer medidas de comparação (padrões) concernentes à eficiência 
da utilização dos meios de produção e seus custos associados (MP. MOD e CIF). Estes 
padrões são custos predeterminados. cuidadosamente apurados, que deveriam ser atingidos 
dentro de condições operacionais eficientes. 

No Quadro 6. mostram-se as vantagens e desvantagens do método do custo-padrão. 

Vamagens Desvantagens 
A vali ação de desempenho a. A utilização eficiente do método 
Incentivo a um melhor desempenho exige constantes correções nos padrões 
Facilita a elaboração de orçamentos confiáveis monetários (a simples indexação desses 
Orientação da política de preços padrões não é suficiente. nem confiável. 
Determinação de responsabilidades para as necessidades do método) 
Identifica oportunidades de redução de custos b. Muitas vezes. há dificuldades para a 
Subsidia a adoção de medidas corretivas determinação dos valores dos padrões 
Diminui o trabalho administrativo (particularmente os CIF) 

Quadro 6. Vantagens e desvantagens do método do custo-padrão. 
Fonte: Kl iemann Neto (1993). 

5.4.1.1. OPERACIONALIZAÇÃO DO MÉTODO 

Através de padrões físicos e monetários, são determinados os custos de matéria-prima e mão
de-obra direta. Já os custos indiretos de fabricação são determinados por um multiplicador 
sobre os custos primários (MP + MOD). 

Tomando como exemplo um .. Apagaclor". ter-se-ia: 

MP 
Padrão físico e monetário 
0.1 1113 madeira X X I 0.00/1113 = 1,00 
0,5 1113 madeira Y X I 0.00/m3 = 5.00 
I O cm2 fe ltro X 5.00/cm2 = 50,00 
2 g cola X 1.00/g = 2.00 
2 pregos X 1.00/prego 2.00 

60,00 

MOD 
Padrão físico e monetário 
lh MODA X 10,00/h 10,00 
2h MOD B X 15.00/h = 30,00 

40,00 

FSr.OI ,r;,. DE ENGENHARlA 



CIF 
Se L: (MP + MOD) = 100 
e l: CIF = 50. 
então (MP + MOD) X 1.5 :::>Formação do custo de produção 

5A.1.2. ANÁLISE DE EFICIÊNCIA 

10:! 

1\ aval iação de perdas pelo Método do Custo-Padrão se dá pela comparação entre o rea li zado 
e o padrão. ressaltando as perdas dos recursos (MP e MOD). conforme mostra a Figura 5. 

Custos de 
MP/MOD 

Comparação 
pelo Método do 
Custo Padrão 

Figura 5. Separação entre Custos e Perdas. 
Fonte: Adaptado de Bornia ( 1995). 

Desperdícios 
ele MP/MOD 

Este método está fadado à falência. dev ido à dificuldade em se determinar um padrão para os 
custos indiretos de fabricação (CIF). À época em que foi criado. a parcela corrrespondentc aos 
CIFs não era muito signi ficativa (a maior parte dos custos de transformação pro,·inham dos 
custos de mão-de-obra direta (CMOD) c o erro não era comprometedor. Segundo Plossl 
( 1993 ). hoje. com os CI F s crescentes. chegando a representar mais de 50% dos custos de 
transformação das empresas industriais. não se pode pensar em alocar esta parcela com base 
em outra menos significante (CMOD. por exemplo). 

Entretanto. para matéria-prima. o método é bom. 

5.4.2. MÉTODO DOS CENTROS DE CUSTOS (RKW) 

O método dos centros de custos. também conhecido por RK W (abreYiação de 
Reichskuratorium fiir Wirtschaft/ichkeit) ou método das seções homogêneas. apresenta as 
seguintes características (Kliemann leto. 1993): 
• teve origem na Alemanha. no início deste século; 
• foi desenvolvido para tentar resolver a questão da heterogeneidade da produção; 
• é provavelmente a técnica de alocação de custos aos produtos mais utilizada no Brasil e no 

mundo: 
• sua sistemática representa os procedimentos da contabilidade de custos tradicional. 
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5A.2.1. TIPOS DE CENTROS DE CUSTOS 

Numa empresa podem ser encontrados os seguintes agrupamentos de centros de custos. 
conforme as funções que desempenham: 

• Centros Comuns: Sua função é fornecer serviços para todos os outros centros de custos. 
Ex.: Diretoria. Tesouraria. Contabilidade. RI L Departamento Jurídico. Refeitório. etc. 

• Centros Auxiliares: Sua função básica é a execução de scn·iços que suportem as operações 
em geral. 

Ex.: Engenharia. lanutcnção. Compras. PCP. Almoxarifado. etc. 

OBS. : Esses dois agrupamentos (Centros Comuns e Centros Auxiliares) são considerados 
centros indiretos. 

• Centros Produti vos: os Centros Produtivos contribuem. d~ forma direta. para a produção de 
um item ou um serviço e incluem os setores nos quais os processos de transformação têm 
lugar. 

Ex.: Usinagem. Soldagem. etc. 

5.4.2.2. OPERACIONALIZAÇÃO DO MÉTODO 

O RK W é um sistema de duas fases: 

• Na primeira, divide-se a empresa em centros de custos c distribuem-se todos os itens de 
custos a serem alocados aos produtos nestes centros. através de bases de rateio. 
conseguindo-se. desta forma. os custos totais do período para cada centro de custos. 

É conveniente a divisão da empresa e111 centros distintos. para efeito de facilitar a apropriação 
elo custo, pois é mais simples considerar os gastos de um setor e distribuí-los pelos produtos 
fabr icados no centro. do que considerar os gastos da empresa e rateá-los por todos os produtos 
fabricados. Assim. o rateio das despesas é mais fácil. mais correto e mais rigoroso. pois é 
real izado em um campo mais delimitado. 

Somente uma pessoa pode ser responsável por um centro de custos. mas uma pessoa pode ser 
responsável por mais do que um. Isto permite um bom controle de acumulação de custos. 

• Na segunda fase. os custos são alocados dos Centros Produtivos aos produtos. Para isto. os 
custos dos Centros Comuns deverão ser distribuídos pelos diversos centros em que incidem 
c os custos dos Centros Auxi liares deverão ser distri buídos pelos Centros Produti vos que 
utilizaram os seus serviços. 

Sendo assim, grande parte dos custos dos centros produti,·os são indiretos. oriundos dos 
centros comuns e auxiliares. Portanto. uma redistribuição. a mais precisa possível. desses 
custos indiretos entre os centros produtivos é indispensável para a obtenção dos custos dos 
produtos. 

A maioria dos sistemas de custos. porém. usa MOD como base de alocação de overhead. 
levando os gerentes a controlarem a eficiência de MOD e ,·ariância. e distorcendo custos de 
produtos. 
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5..t.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS TRADICIOI\.-\. IS OE CUSTEIO 

Qualquer método de custos deve responder 5 perguntas. das quais uma é implícita ao período 
de análise: 

I. (Quando?)- implícita: trata do período ele avaliação considerado. 
2. Quanto? 
3. O quê? En1 quê? 
4. Onde? Quem? 
5. Como? (Análise da eficiência: Cálculo dos custos dos produtos). 

O método dos centros de custos responde bem às 4 primeiras questões. mas falha no 
atendimento da última (fundamental. hoje. num ambiente concorrencial). 

A dificuldade na alocação dos custos de complexidade e/ou de outros custos fixos tàz com 
que se adote a filosofia do custeio direto. Isto é. ao invés de se questionar a origem do 
problema. está-se simplesmente ignorando-o. em função da dificuldade de sua consideração. 
tendo como efeito perverso a distribuição desses custos de uma forma homogênea entre todos 
os produtos. Isto acarreta supor a existência de homogeneidades que são cada vez mais raras 
de serem encontradas nos processos produtivos reais. e que têm por ele ito final distorcer 
completamente as informações dos custos unitários dos produtos e/ou das atividades. 

Nesse sentido. o método do custo-padrão, utilizado em larga escala nos Estados Unidos. 
apresenta os mesmos problemas genéricos pois. além de supor padrões localizados e estáticos 
no tempo. também desconsidera (ou supõe homogêneos) os custos de complexidade (CIF). 

O método dos centros de custos igualmente tende a ignorar ou considerar homogêneas as 
despesas que não estejam di retamente vinculadas à operacionalizaçào direta dos centros de 
custos, tais como movimentação de materiais. preparação de máquinas. etc. 

a atual situação competitiva global. é um pouco arriscado trabalhar-se com um método que 
não permite uma avaliação acerca da eficiência dos gastos efetuados nos diversos setores das 
empresas. bem co.no a determinação incorreta dos custos dos produtos pode fazer com que a 
empresa perca mercado. enfraquecendo sua competitividade e abalando sua sobrevivência a 
médio e longo prazos. 

Procurando atenuar estes problemas. surgiram os métodos ditos ··modernos·· de custeio. que 
serão discutidos a seguir. 

5.4.4. MÉTODO ABC (ACTIVITY-BASED COSTING) 

O custeio por atividade (Aclivity -Based Costing - ABC) surgiu nos Estados Unidos. com o 
objetivo principal de aprimorar a alocação dos custos e despesas indiretos fixos (overhead) 
aos produtos. 

O método tenta superar um problema crônico dos sistemas tradicionais. que é a imprecisão 
causada pela atribuição de acordo com bases de rateio associadas a Yolume de produção. tais 
como horas de mão-de-obra direta (HMOD). horas-máquina (HMAQ) ou custo da mão-de-
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obra direta (CMOD). as quais poderiam ser relevantes no passado. quando a produção era 
mais simples. mas não na atual conjuntura empresarial. 

Neste sentido. Di Domenico & Lima ( 1994) colocam que os sistemas tradicionais 
negligenciam fa tores como diversidade da produção, flexibilidade de manufatura. automação. 
qualidade e complexidade. apontando as limitações desses sistemas criados no início do 
século, quando matéria-prima c mão-de-obra direta eram os huores predominames nos custos 
da produção. 

Cooper et ali i ( 1992) afirmam que o principal determinante do montante dos custos indiretos 
fixos é o grau de complexidade da estrutura de produção da empresa (linhas de produtos mais 
amplas e sistemas de produção mais flexí veis) - custos da complexidade. Assim. uma empresa 
que produz I 000 unidades padronizadas é diferente de outra que produz essas mesmas 
unidades só que com variedades diferentes. As atividades de apoio necessárias à segunda 
empresa serão consideravelmente mais complexas. 

Kaplan (1992) argumenta que. mesmo os japoneses. que criaram o paradigma do lean 
production. estão reconhecendo que o seu modelo de rápida introdução de novos produtos. 
sistemas de produção flexível. inventário baixo. etc.. pode estar sendo muito caro. 

Em resumo. à medida que a empresa diversifica sua produção. os custos indiretos fixos 
crescem por causa da maior complexidade 1 do sistema produtivo. Como exemplo prático 
desta situação. Brimson ( 1991 ) apud Di Domcnico & Lima ( 1994) cita o caso da Siemens 
S.A., onde os custos associados a desenvolvimento de produtos e processos e ao 
processamento de ordens de clientes cresceram 11 7% nos últimos 6 anos c os custos de chão
de-fábrica cresceram apenas 34% na empresa. 

Segundo Bornia ( 1991 ). a não consideração desta complexidade pelos sistemas convencionais 
é responsável pela distorção provocada nos custos elos produtos. Um exemplo pode ser dado 
analisando-se um setor de compras de matérias-primas de uma indústria: um produto "A" 
necessita de 30 requisições de compra de MP e um produto "B" exige apenas 5 requisições. 
Pelo sistema tradicional. o esforço ele compra seria rateado para os centros produtivos e depois 
para os produtos. baseado nas horas trabalhadas de cada setor produtivo. No ABC. o custo de 
compras é imputado diretamente aos produtos através de um direcionador de custos 
apropriado (n° de requisições de compra, por exemplo). Calcula-se quanto custa realizar uma 
requisição de compra e imputa-se, no caso, para o produto "A". um custo do setor de compras 
6 vezes maior que para o produto "8". 

O método ABC tenta reconhecer, então. as exigências diferenciadas que os produtos fazem da 
estrutura da empresa - custos ela complexidade - c. a partir de bases de alocação ou de relação 
(cost drivers - direcionadores de custos). relacionar os custos dos produtos às atividades c 
estas aos recursos engajados. 

5.4.4.1. GERENCIAMENTO POR ATIVIDADES E ABC 

Para Cooper et ali i ( 1992), um dos primeiros beneficios do ABC é a reestruturação e 
mapeamento dos gastos elas empresas de categorias funcionais (departamentais) para mostrar 
como se relacionam com processos e atividades. 

1 Para maiores aprofundamentos. ver Bomia. 1995 - páginas 33 e 34. 
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Kaplan ( 1992) afirma que só o entendimento dos custos das atividades e processos é em si um 

grande avanço em relação aos sistemas de custeio tradicionais e enfatiza o papel do ABC 
como um mapa econômico da organização. Uma empresa precisa estabelecer prioridades para 
direcionar a implantação dos programas de melhorias. A análise ABC faz isso focalizando as 
melhorias nos processos de alto custo, especialmente os que contêm uma grande proporção de 
atividades que não adicionam valor aos produtos/serviços. Ponamo. não se deve pensar no 
ABC como somente um método de custeio de produtos. Ele serve. claro. também para este 
fim. 

O ABC. segundo Ostrenga et alii ( 1993). oferece um aumento. necessário. na exatidão dos 
cálculos de custos usados em algumas das mais importantes decisões tomadas nas empresas. 

A identificação dos custos com as atividades é uma boa maneira de se medir desempenho. 
pois torna possível reconhecer quais atividades estão influindo signi ficat ivamente nos gastos 
da empresa. 

A partir desta informação. a gerência pode planejar e executar ações de controle sobre 
atividades específicas. superando deficiências dos sistemas tradicionais. onde a anál ise sobre 
os custos aponta. no máximo. para um departamento. 

O gerenciamento e controle das atividades empregando o ABC é denominado ABM -
Activity-Based Management. sendo este relacionamento, ABM e ABC. mostrado na Figura 6. 

ABM 
Gerenciamento das Atividades 
-análise de capacidade 
-medidas de desempenho 
- ações corretivas 

ABC 
Custeio por Atividade 

Figura 6. Relação entre ABC e ABM. 
Fonte: Bornia (1995). 

O ABC vincula recursos aos processos. aos produtos, aos clientes e aos mercados. Entretanto. 
o verdadeiro valor do ABC é a maneira como a administração utiliza as informações, após 
terem sido geradas. Se não forem usadas para expurgar custos. o ABC pode tornar-se apenas 
outra forma de "relatar os números''. 

O gerenciamento baseado em atividades (ABM - Activity-Based .\1/anagement) beneficia 
decisões tanto estratégicas quanto operacionais (desde linhas de produtos. segmentos de 
mercado, relações com clientes até melhorias nos processos em geral). Este modelo de 
gerenciamento constitui-se num sistema de informações (econômicas) gerenciais acerca de 
operações passadas, correntes e futuras. e não numa parte do sistema contábil. Ambos 
sistemas coexistem nas empresas. 
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Cooper et ali i ( 1992). numa pesquisa realizada em oito empresas americanas que implantaram 
sistemas ABC. constataram que as mesmas continuavam a rodar seus sistemas financeiro 
tradicionais. mas os números gerados pelo sistema ABC tinham maior credibilidade e 
relevância para o gerenciamento. segundo os próprios gerentes. 

Uma idéia importante por trás do método. apontada por Ostrcnga et ali i ( 1993). e que: 
''Os gerentes não podem administrar os custos diretamente. Em vez disso. gerenciam as 
atividades que os consomem. Somente pela mudança das atividades que compõem um 
processo ou através de ações para reduzir a demanda por estas at ividades é que o gerente pode 
exercer impacto eficaz e sustentável sobre os custos ... 

Como se vê. quase todo o potencial de melhorias elo ABC não está no ABC e sim no ABM . 
no gerenciamento das atividades que compõem os processos nas organizações. 

5.4.4.2. ANÁLISE DOS PROCESSOS DO NEG ÓCIO 

Na abordagem do CMS. a empresa é um agregado de processos inter-relacionados e o 
entendimento da empresa sob este aspecto é o requisito conceitual mais importante para o 
aperfeiçoamento da sua contabil idade gerencial. 

Como o trabalho flui entre os departamentos. somente vendo-o em sua totalidade é que se 
pode identificar os pontos de alavancagem para simplificá-lo. Além disso. a ótica de processo 
proporciona uma forma poderosa de analisar uma empresa porque essa é a maneira pela qual 
um cliente a vê. 

A interação cliente-empresa dá-se através de processos do negócio. Assim, pode-se estimar o 
"valor" do trabalho que se faz e reconhecer oportunidades para melhorias. Assim sendo. a 
empresa como um todo se beneficia mais de melhorias nos processos do que de iniciati vas 
individuais dentro dos departamentos. 

5.4.4.2.1. MAPEAMENTO DO PROCESSO 

A principal fe JTamenta para entender os processos é o seu mapeamento, numa representação 
visual das atividades nas diversas funções da organização. icientificando oportunidades de 
simplificação. A meta principal é criar uma base comum de foco e comunicação. 

O mapeamento de processo permite: 
• Definir: Atividades-chave e medidas ele desempenho. 
• Visualizar: Onde e porque os recursos são consumidos. 
• Servir: de base para o treinamento. 
• Comunicar: o que está acontecendo (monitoramento). 
• Ter: uma visão de como as tarefas (funcionários) se engajam em processos mais gerais. 

5.4.4.2.2. ANÁLISE DO VALOR AGREGADO 

Nos processos empresariais, certas atividades não adicionam nenhum valor percebido pelos 
consumidores. resultam em inútil dispêndio de tempo. dinheiro e recursos que ad icionam 
custos desnecessários ao produto. 
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Uma atividade que não ad iciona valor ao produto é aquela que pode ser eliminada. sem que os 
atributos do produto (desempenho. funcionalidade. qualidade. \'alor percebido) sejam afetados 
(Ferreira. 1993 ). 

Os relatórios de custos devem ser expandidos para propiciar \'isibilidade dos custos que não 
adicionam valor. Isto significa que dados de custos devem St!r organizados por elemenros de 
custos c subdivididos em custos que adicionam c que não adicionam valor. Isto deve encorajar 
mudanças no ambiente empresarial para el iminar perdas. 

Quando ap licado a funções de suporte. o concei to de ,-,dor-não-adicionado refere-se a 
atividades desnecessárias ou ineficientes. 

5.4.4.3. CONTABILIDADE POR ATIVIDADES- AI3C 

Apesar da análise dos processos do negócio constituir o conceito fundamental para o 
aperfeiçoamento da contabilidade gerenciaL o ABC transformou-se na expressão comum para 
descrever suas novas técnicas. A Figura 7 mostra a relação entre o ABC e o gerenciamentO 
por processos. 

ABC 

~ 
Contabilidade 

~ 
Análise dos 
processos do Processos Atividades 

negócio 

~ 
Produtos 

Figura 7. Análise dos processos do negócio e ABC. 
Fonte: Ostrengaetalii ( 1993). 

I 

I 
Oportunidades 

de 
aperfeiçoamento 

I 

A contabilização das atividades é a base conceitual do C\1S. uma vez que prop1c1a. por 
exemplo (Berliner & Brimson. 1992): 
• um suporte natural para descrever o processo de manufatura: 
• um denominador comum entre contabilização de custos. medições de desempenho e 

administração de investimentos: 
• a visibilidade de atividades que não adicionam valor. 

A contabilização de custos pode ser vista como a iclcnti fi cação dos custos de execução elas 
atividades signi ficati vas elo negócio. O objetivo da medição de desempenho é determinar a 
eficiência e a eficácia elas atividades. O propósito da administração ele investimentos é 
identificar, avaliar e implementar novas at ividades. ou alternativas em relação às existentes. 
para melhorar o desempenho futuro ela empresa. 

Um engano comum relacionado com as atividades é achar ser necessário um nível assustador 
de detalhes para contabilizá-las. No CMS. propõe-se captar e acompanhar os dados de custos 
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e desempenho apenas daquelas poucas atividades significativas que constituem a pane 
principal do trabalho total dentro de qualquer organização. 

O acompanhamento direto dos custos é a chave para melhorar o processo de tomada de 
decisões quanto a preço. lucratividade por linha de produto. fabricar ou comprar e reduções de 
custos. Além disso. os custOs de suporte devem ser atribuídos aos produtos através de 
alocação di reta de atividades. 

5.4.4.4. ABC COMO EVOLUÇÃO DO RKW 

A idéia básica do ABC é tomar os custos das ,·árias atividades da empresa e entender seu 
comportamento. encont rando bases que representem as relações entre os produtos e estas 
atividades (Bornia. 1995). Seus procedimentos operacionais são semelhantes aos passos do 
método dos centros de custOs (RKW). na medida em que o RKW também aloca os custos aos 
produtOs através ele bases ele relação. diferenciando-se justamente nestas bases empregadas 
para alocar os custos indiretos aos produtos. 

Conceitualmente. o ABC pressupõe que atividades geram custos. c que os produtos 
consomem tais atividades. isto é. utili zam-se das atividades em maior ou menor grau. 
absorvendo seus custos. Ou seja. a nível de acumulação (alocação). os dois métOdos são 
bastante semelhantes. mas a nível de concepção (conceituação). são diferentes. 

Neste sentido. Ostrenga et ali i (1993) resumem: "Os recursos da empresa são consumidos na 
condução de atividades e estas são executadas a serviço dos produtos"; e acrescentam que a 
meta no ABC é justamente refl etir a "causalidade" entre recursos. a ti v idades e produtos na 
alocação dos custos indiretos. Quanto mais próximo se chega disto (causa). mais úteis as 
informações para orientar as decisões gerenciais na empresa. 

Isto pode ser visualizado esquematicamente na Figura 8. 

CONCEPÇÃO ALOCAÇÃO 

CUSTOS I CUSTOS 

(GERAM) CD 

ATIVIDADES ATIVIDADES 

1' (CONSOMEM) 0 ...V 

PRODUTOS I f- PRODUTOS 

CD Custeio de processos 
@ Custeio de produtos 

Figura 8. ABC: concepção e alocação. 
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5.4.4.5. IMPLANTAÇÃO DO ABC 

Resumidamente. a implantação do método ABC consiste nos seguintes passos (Bornia. 1995 ): 
I) Divisão da empresa em atividades; 
2) Compreensão do comportamento dessas atividades: 
3) Cálculo do custo de cada atividade: 
4) Identificação das causas principais dos custos das atividades (as bases de relação ou 

"cost drivers")2; 
5) Alocação dos custos aos produtos de forma proporcional ao grau de utilização das bases de 
relação. 

Para cada componente ou subconjunto individual. tentamos estimar sua demanda sobre os 
determinantes de custos da fábr ica. a saber. número de setups. número de pedidos. número de 
inspeções. número de movimentações de matéria-prima. montante de mão-de-obra e tempo de 
máquina e assim por diante. 

O resultado do processo do primeiro estágio é um grande conjunto de agregados de custos. 
cada qual com um custo por determinante de custo; por exemplo. custo por setup. custo por 
inspeção. custo por hora de mão-de-obra num determinado departamento. custo por dólar de 
material. ou custo por hora ele máquina num ceno departamento. 

Para começar o processo de estimativa do custo de longo prazo de cada componente ou 
subconjunto. obtem-se o número de cada determinante de custo usado pelo componente ou 
subconjunto em determinado período: especificamente. mede-se ou estima-se. para cada 
componente. o número de mão-de-obra direta e/ou horas de máquinas de cada centro de custos. 
o número e talvez duração dos setups, o número de inspeções. os dólares ele matéria-prima 
consumida, etc. 

Essas quantidades são então multiplicadas pelo custo unitário de cada determinante (obtido no 
primeiro estágio. descrito no parágrafo anterior) e somadas. para chegar-se ao custo pleno ele 
cada componente e subconjunto. 

É óbvio que esse processo não é preciso. Não se conseguirá chegar a informações de custos de 
produtos com os cinco dígitos significativos elos sistemas convencionais. Não obstante. ter-se-á 
fe ito o melhor para compreender as demandas de cada produto sobre os recursos da empresa. e 
é bem provável que o primeiro dígito da estimativa de custos obtida seja corretO. precisão 
raramente conseguida pelos sistemas de contabilidade de custos existentes. 

O ABC objetiva o princípio de custeio por absorção. mas faz uso. na implantação. da filosofia 
do custeio total. Identificando as atividades que agregam e que não agregam ,·alor. cria 
referenciais e evolui para uma filosofia de absorção. De fato. Cooper et ali i ( 1992) explica o 
ABC como um modelo de consumo de recursos e não de gasto com recursos. 

5.4.4.5.1. COST DRIVERS- DIRECIONADORES DE CUSTOS 

Os direcíonadores de custos fazem a ligação entre os recursos e os processos/ati,·idades. e 
destes aos produtos. Estes cost drivers devem refletir o máximo possível a relação existente 
entre produtos/atividades/recursos, para se chegar à causa dos custos indiretos. 

2A parte mais difícil da implantação. segundo Cooper et ali i ( 1992) 
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Segundo Drury ( 1989) apud Bornia (1991 ), algumas bases de relação (cosi drivers) 
recomendadas são: 
• Número de lotes processados (como base para inspeção de qualidade. movimentação de 

materiais. preparação de máquinas e seqüenciamento da produção). 
• Número de lotes de materiais recebidos (como base para o recebimento de materiai s). 
• Número de ordens de compra. suprimento e venda (como bases para custos associados com 

inventários de matéria-prima. produtos em processo e produtos acabados). 

Plossl (1993) sugere, por exemplo: 
• Para Recepção de Materiais: 

-Número de componentes comprados 
- Número de fornecedores di fe rentes 

• Para Inspeção 
-Número de componentes 
-Número de fornecedores 
- Dificuldade de atender às especificações 

• Para Controle de Materiais 
- Sofisticação dos sistemas utilizados 
- Freqüência de mudanças ele planos 
- Dificuldades na execução dos planos 

5.4.4.6. IMPLICAÇÕES DO USO DO ABC 

Existem muitas ações que podem ser consideradas ou tomadas. depois de se ter compreendido 
o problema. Se acontece de descobrir-se que elevada fração dos produtos está perdendo 
dinheiro, eliminar produtos não-rentáveis e reduzir o porte da organização é uma das várias 
respostas possíveis. 

Pode-se. também, aumentar os preços desses produtos, recuperando através do mercado seus 
custos de produção mais elevados. 

Quanto a pedidos ele baixo volume poder-se-ia tentar cobrar uma taxa fixa suplementar. para 
cobrir os custos das transayões de manuseio de pequenos pedidos. Ou tentar diminuir o custo 
dos produtos de baixo volume: talvez fosse possível redesenhá-los, usando mais componentes 
comuns, no lugar de componentes específicos. ou um número menor de componentes. 

Poder-se-ia procurar a colaboração do cliente na redução de alguns dos aspectos dispendiosos 
do produto, ou no estímulo aos consumidores desses produtos para os trocarem por outros com 
as mesmas funções. Enfim, o desafio consiste em começar a se entender os custos e 
particularmente numa visão de processos (custeio de processos). 

5.4.5. MÉTODO DA UEP 

5.4.5.1. INTRODUÇÃO 

Este método teve origem na 11 Guerra Mundial, período no qual um engenheiro francês. de 
nome Georges Perrin, dedicou-se ao estudo de uma unidade única para medir produções 
diversificadas, a qual chamou de GP. suas iniciais. 
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George Perrin veio a falecer em 1952 e sua viúva. Suzanne. procedeu a reunião ele todos os 
estudos e manuscritos deixados pelo marido. para mais tarde. em 1960. convidar o engenheiro 
italiano Franz Aliara a colaborar na edição e publicação de um livro sobre o método G.P .. que 
ocorreu em 1963. contando com um lisongeiro prefácio de François Peugeol. grande industria l 
automobi lístico (Al iara. 1992). 

No método da UEP. o principal produto ele uma indústria é seu trabalho. o qual se materializa 
pela fabricação de produtos acabados. a partir ele matéri as-primas e ele outros insumos. Ele é 
caracterizado pela busca de uma maior agilização e flexibi lização do processo de 
gerenciamento e controle de todas as atividades clesenvol vidas por uma unidade industri al. 
Esse novo processo procura integrar sob uma mesma linguagem as principais atividades da 
produção. sem perder de vista a confiabilidade e a precisão das informações geradas. 

Para Antunes Júnior & Klicmann Neto ( 1988). o método da UEP tem como alicerce a idéia da 
utilização harmônica dos aspectos técnicos próprios da área produtiva e dos valores das 
despesas que são obtidos da contabi lidade. Dito de outra forma. o método admite que o 
problema da determinação dos custos não é passível de ser resolvido satisfatoriamente 
utilizando-se somente a contabilidade, mas sim combinando-se os aspectos técnicos e 
contábeis de forma conveniente 

Conforme mostra Kl iemann Neto ( 1991 ), a UEP serve de base tanto para a implementação de 
sistemas de custo precisos e eficazes quanto para a realização das atividades de planejamento 
e programação da produção e controle de eficiência. o que facilita e simplifica a gestão de 
processos de produção complexos. 

Allora (1992) ratifica esta posição. argumentando que a introdução da UEP numa empresa 
muda a visualização dos conceitos usuais de produção. eficiência. produtividade. etc .. sendo a 
empresa tratada e controlada como se produzisse um único produto. UEP. acarretando uma 
enorme simpl ificação ele todos os controles. 

A questão que o método tenta responder. então. é a seguinte: Como calcular os custos e 
comparar as diversas produções ao longo do tempo. no caso ele empresas multiprodutoras? 

Uma das formas ele solucionar este problema seria utilizar sistemas de controle mais 
complexos: a outra. proposta pelo método. é partir da noção abstrata ele esforço de produção e 
verificar a possibilidade de se obter. para produções diversificadas. uma única unidade de 
medida. 

É necessário, pois. unificar a produção. Isto implica transformar uma indústria genérica. que 
produza um número qualquer ele produtos diferentes. numa fábrica ideal equivalente à fábri ca 
genérica reaL e que produza um só artigo. também equivalente. o qual consumirá a totalidade 
dos esforços de produção despendidos na fáb ri ca real. 

O custo dos produtos se dará pelo simples conhecimento elas despesas totais incorridas para a 
fabricação ele todos os produtos e pela determinação da produção total ela fábrica nesta 
unidade de produção única (Xavier. 1988). 

Portanto, produtos diferentes e que não são aparentemente comparáveis e adicionáveis entre 
si. poderão sê-lo através ela noção de esforço ele produção, cujo total pode, então. ser 
concebido como a soma elos esforços de produção absorv idos por cada um dos produtos. 
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Estes esforços de produção estão di retamente associados aos elementos geradores dos 
mesmos, denominados postos operati vos. que representam uma ou mais operações de 
trabalho. definidas. em seus mínimos detalhes. com a máxima clareza possível. para que 
possam manter os esforços de produção o mais constantes possíveis ao longo do tempo. por 
unidade de capacidade (geralmente utiliza-se o tempo como medida de capacidade). 

Os postos operativos representam. na prática. as unidades básicas de produção. Eles 
transferem aos diversos produtos os esforços de produção necessários. 

Denomina-se potencial produtivo os esforços de produção disponíveis. por unidade de 
capacidade. num dado posto operativo. As operações. que constituem os diversos postos 
operativos da empresa. poderão. então. ser unificadas a partir da noção de potencial produtivo. 

Para encontrar-se essa medida absoluta c quantitativa. a solução não é a mensuração direta dos 
valores absolutos dos esforços de produção dos produtos. nem dos valores absolutos dos 
potenciais produtivos dos diversos postos operativos. dado que eles são literalmente 
desconhecidos. O que se deve constatar é que existe uma relação entre esses potenciais 
produtivos. 

Estando as condições claramente definidas. existirá uma relação entre os potenciais 
produtivos que permanecerá constante ao longo do tempo. isto é. todos os postos operativos 
serão homogeneamente afetados pelas variações conjunturais. 

Assim. a empresa passa a ser encarada não mais pelos Yalores absolutos dos diversos 
componentes de custo que ela utiliza, mas sim pelas relações estabelecidas entre eles. 

Dessa maneira. a relação entre potenciais produtivos passa a independer das variações dos 
diversos componentes de custo correspondentes aos diversos esforços de produção utilizados 
para a fabricação dos produtos: salários. despesas de manutenção. eletricidade. materiais 
indiretos. etc . E para o caso de países como o Brasil. de economias imprevisíveis e sujeitos a 
altas taxas inflacionárias. esta é uma condição da maior rele\'ância. 

Enfim. é: unidade escolhida para representar os esforços despendidos para converter as 
matérias-primas em produtos acabados será denominada de unidade de esforço de produção 
(UEP), e será o real denominador comum de todas as atividades desenvolvidas pela empresa. 
A definição dessa unidade proporcionou o desenvolvimento do método da UEP. 

5.4.5.2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

O método da UEP se embasa em 3 princípios fundamentais. a saber: 

a) Princípio do Valor Agregado - é o princípio mais geral do método da UEP; diz que o 
produto de uma fábrica é o trabalho que ela realiza sobre as matérias-primas e se reflete no 
valor que ela agrega a essas matérias-primas durante o processo de produção. 

De acordo com esse princípio. pelo método da UEP. encara-se as matérias-primas como 
meros "objetos de trabalho". A unificação e o controle de produção será feito em função do 
esforço despendido pelos diversos postos operativos para a transformação das matérias-primas 
em produtos acabados. 
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b) Princípio das Relações Constantes - esse princípio afirma que a relação entre potenciais 
produtivos de dois postos operativos se mantém conswmc em tempo. mesmo em face das 
variações da conjumura econômica. 

Um posto operati vo rigorosamente definido possui um ccno potencial produtivo. o qual não 
variará no tempo se as características do posto operativo permanecerem as mesmas. dado que 
o potencial produtivo representa a capacidade do posto operativo efetuar trabalho. e esta não é 
efetuada por variações da conjuntura econômica. Como a mensuraçào dos potenciais 
produtivos é muito difíciL o método da UEP utiliza-se da relação entre eles. 

c) Princípio das Estratificações - esse princípio prega que. para o cálculo dos potenciais 
produtivos dos postos operativos. apenas devem ser considerados os itens ele custo que 
proporcionam algum grau de diferenciação entre esses potenciais produtivos. 

Dessa lorma. o princípio das estratificações orienta a operac ionalizaçào do princípio das 
relações constantes. alocando aos diversos postos operativos. por unidade ele capacidade. os 
valores dos itens de custo que possibilitarão a compreensão das diferenças entre os esforços 
ele produção transferidos por eles aos produtos. 

SA.5.3. ROTEIRO GERAL DE IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO DA UEP 

A implantação do método da UEP segue. resumidamente. o seguinte roteiro geral (AIIora. 
1992: Antunes Júnior & Kliemann eto. 1988: Kliemann 'eto . 1991 ): 

-DIVISÃO DA EM PRESA EM POSTOS OPERATIVOS: 
O posto operati vo é o elemento operacional básico do método ela UEP e. portanto. deverá ser 
definido com a maior clareza possível. Deve-se levar em consideração a necessidade ele haver 
uma relativa semelhança na estrutura ele custos elas operações elementares que constituem um 
determinado posto operativo. o que fará com que o custo médio dessas operações elementares 
seja aproximadamente igual ao custo unitário de cada uma delas. 

Neste sentido. Antunes Júnior & Kliemann Neto ( 1988) colocam como uma observação 
importante o fato d~ que. tanto pode ocorrer de um posto operativo ser constituído de várias 
máquinas. como pode uma única máquina constituir-se em mais de um posto operativo. 

Os postos operativos devem ser estabelecidos tendo por base a análise da estrutura produtiva 
da fábrica e, paralelamente. levando em conta a relação entre a precisão que se deseja obter 
nos resultados da UEP/unidade de capacidade de cada posto e os custos incorridos para que 
seja possível alcançar esta precisão. Esta relação determinará tanto o nível de agregação das 
diversas contas quanto aquelas que serão efetivamente aloc<h·eis aos postos operativos. 

- CÁLCULO DOS FOTO-ÍNDICES DOS POSTOS OPERA TI VOS- FIPO: 
Inicialmente. deve ser definida urna unidade de capacidade. a qual servirá de referencial para 
o cálculo dos potenciais produtivos dos postos operativos. O critério de definição da unidade 
de capacidade (atividade) depende da situação física da atividade. ou seja, a unidade deve 
representar o fenômeno. Exemplos: tempo. tempo/peso, tempo/volume. tempo/área. etc. 
Normalmente. utiliza-se a hora como unidade de capacidade. 
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A seguir. deve-se alocar. a cada um dos postos operativos. os principais custos de 
transformação que ele emprega durante uma hora de funcionamento. 

O critério para se determinar os itens de custo relevantes é o poder de diferenciação desses 
itens em relação aos diversos postos operativos. Os principais custos de transformação 
considerados são (Antunes .Júnior & Klicmann Neto. 1988): 
• a mão-de-obra direta: 
• a mão-de-obra indireta: 
• os encargos e beneficios sociais: 
• as depreciações técnicas: 
• os materiais indiretos de consumo específico e geral: 
• os custos de manutenção: 
• as utilidades. 

O somatório de todos os custos de transformação absorvidos por um posto operati vo durante 
uma hora de funcionamento resultará no FIPO. que pode ser considerado como uma fotografia 
representativa dos potenciais de produção dos postOs operati\·os (na moeda utilizada). 

-DEFINIÇÃO DO ROTEIROS DE PRODUÇÃO DOS DIVERSOS PRODUTOS: 
Corresponde ao detalhamento das operações necessárias. especificando-se: 
a) Os postos operativos envolvidos. com os respectivos tempos-padrão (gama de operações) 
ou outra unidade de capacidade utilizada. que os produtOs necessitam para a sua fabricação. 
b) A "seqüência de atendimento" dos diversos produtos pelos vários postos operativos. isto é. 
seus roteiros de produção. 

-DEFINIÇÃO DE UYt PRODUTO-BASE 
O produto-base deve ser escolhido de forma a ser o mais representativo possível da estrutura 
de produção da empresa. Pode ser escolhido aquele artigo que passa pelo maior número de 
postOs operativos. ou então, o que é mais razoáveL aquele produto que passa pelos postos 
operativos mais significativos, dependendo da diversidade e/ou da variedade de produtos. 
Antunes Júnior & Kliemann Neto ( 1988) apontam que o produto-base pode ser real. fictício 
ou uma combinação conveniente de produtos existentes na empresa. 

A boa definição do produto-base é fundamental para o método da UEP. pois é ele que servirá 
de referencial para os esforços de produção despendidos pelos vários postos operativos. 
redistribuindo e amortecendo as variações monetárias ocorridas nos itens de custo. 

-CÁLCULO DO FOTO-CUSTO DO PRODUTO-BASE 
Conhecendo-se o rote iro de produção do produto-base. com seus respectivos tempos-padrão. c 
de posse dos potenciais produtivos de todos os postos operati\'OS da empresa. pode-se calcular 
o custo de transformação necessário para a fabricação de uma unidade do produto-base. 

Então. define-se a unidade de esforço de produção (UEP) como sendo "o esforço de produção 
necessário para a produção de uma unidade (ou um múltiplo) do produto-base" 

-CÁLCULO DOS POTENCIAIS PRODUTIVOS DOS POSTOS OPERATIVOS 
Após a determinação do foto-custo do produto-base. é feito o cálculo dos potenciais dos 
postos operativos pela simples relativização dos fotO-índices do produto-base. isto é. 
dividindo-se os foto-índices dos postos operativos pelo valor da UEP. 
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- CÁLCU LO DO VALOR DOS PRODUTOS EM UEP 
Finalmente. o valor em UEP de um determinado produto é calculado através de um somatório 
que compreende a multiplicação da UEP/h dos postos operativos pelos respectivos tempos
padrão em que o produto considerado deverá ser trabalhado nesses postos. Para ramo. é 
indispensável o conhecimento prévio dos tempos de processamentO dos produtos em cada um 
dos postos opcrati \'OS (roteiros). 

Além disso. para o efeti vo sucesso ela implantação elo método. alguns cuidados adicionais 
devem ser tomados: 
• Boa identificação elos postos operativos: 
• Análise correta dos itens de custo: 
• Busca conveniente de dados extra-contábeis necessários: 
• Definição clara elas in fo rmações que a contab ilidade de,·e rornecer: 
• Defi nição clara e precisa do produto-base: 
• Ajuste permanente das gamas de operação (roteiros) à realidade: 
• Existência na empresa de profissionais capacitados a operacionalizar c. especialmente. 

desenvolver o método para o planejamento c controle da produção: 
• Facilidade de ajuste do método. no caso de modificações na estrutura produtiva da 

empresa: 
• Definição realista das bases de rateio utilizadas para os itens de custo indiretos: 
• Explicitação clara dos memoriais de cálculo. hi póteses simplificati vas: 
• Ressalva elos cálculos baseados em dados não mui to confiá,·eis. para futuras melhorias. 

5.4.5.4. APLI CAÇÕES DO MÉTODO DA UEP 

Além elo custeio da produção. o método possibil ita outras aplicações na gestão industrial. a 
saber (Xavier. 1988): 
• Medição da produção: 
• Medição ele desempenho; 
• Veri fi eação ela eficácia de horas-extras: 
• Análise ela viabil idade de aq uisição de novos equipamentos: 
• Análise para distribuição de prêmios de produtividade: 
• Definição de preços de venda dos produtos; 
• Programação e escolha do "mix" ótimo de produção: 
• Comparação dos processos alternativos para a fabricação dos produtos: 
• Definição das capacidades de produção. 

Frente às necessidades da empresa moderna. o método da UEP apresenta como vantagens: 
• Simplicidade na util ização: 
• Estabelecimento de medidas físicas: 
• Linguagem comum a toda empresa; 
... e como desvantagens: 
• Dificuldade no Tratamento das Perdas: 
• Defi ciência na Análise elas Despesas de Estrutura; 
• Valorização monetária pelo princípio do custeio totaP. 

3 Na realidade, quando da implantação do método. usa-se uma lógica de custeio por absorção, já que se busca 
determinar quanto custa uma hora efetivamente trabalhada no P.O .. Na valorização monetária da UEP no 
período. usa-se o custeio totaL 
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5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação ao nível de detalhamento a que os métodos se propõem. convencionando-se uma 
hierarquia de agregação. pode-se ter numa empresa: Funções. Processos. Atividades. Tarefas. 
Sub-tarefas e Operações. Enquanto o ABC vai ao nível de atividades. o método da UEP 
"desce·· até o nível da Operação mais elementar. aumemando muito o detalhamento. Por isso. 
inclusive. é que existe uma forte complementaridade entre o método ela UEP e o método 
ABC, sendo o primeiro indicado para áreas produtivas (onde o nível de detalhamento deve ser 
maior) e o segundo para áreas de apoio (despesas de estrutura). 

Bom ia ( 1995) tàz uma comparação entre os métodos de custeio (Quadro 7). a partir da qual 
conclui-se por um modelo ele gerenciamento de custos (Figura 9) indicado para o atual 
ambiente das empresas. 

CARACTERÍSTICAS C. Padrão 
Anál ise dos custos de MP Boa 
Análise dos CIF Ruim 
Potencial p/medição das perdas Ruim 
Análise das despesas de estrutura Ruim 

Quadro 7. Comparação dos métodos de custeio. 
Fonte: Bornia (1995). 

Métodos 
RKW 

Não faz 
Boa 

Ruim 
Regular 

ABC UEP 
Não faz Não faz 

Boa Boa 
Bom Bom 
Bom Ruim 

Como última consideração deste capítulo, destaca-se o custeio por absorção permeando os 
métodos de custeio (ver Figura 9). É importante frisar o papel deste princípio, questionando. 
num primeiro momento. a parcela (normal ou ideal) ele custos fixos que deve ser alocada. para 
num segundo momento escolher-se o método mais adequado para efetuar um rateio apurado 
desta parcela. 

No capítulo seguinte. discute-se a questão da avaliação de desempenho. relacionando-a com 
custos. na medida que eles devem estar na base do sistema de quantificação. avaliação e 
melhoria de desempenho das empresas. 

Matéria 
Prima 

Despesas 
de Estrutura 

~--------- -------------------
1 

I 
I 

Custo 
Padrão 

l ----------- -

ABC 

Custos de 
Transformação 

Método 
da UEP 

Custeio por absorção 

I 

----------~ 

Figura 9. Esquema geral do sistema para mensuração das perdas. 
Fonte: Bornia (1995). 



CAPÍTULO 6. MEDI ÇÃO DE DESEMPENHO 

6.1. INTRODUÇÃO 

Nos capítulos anteriores. falou-se basicamente de sistenláticas de gestão de organização 
industrial c de produção (Toyota), passando após para a lógica de controle de custos. A 
medição de desempenho c o estabelecimento de indicadores dinamiza o processo de gestão e 
de controle de custo. realimentando-os e rcorientando-os constantemente. 

Neste capítulo, procura-se apresentar alguns elementos importantes para planejamento c 
controle e a relação entre indicadores e custos. principais componentes ele um sistema ele 
controle gerencial. 

No capítulo seguinte. será abordada a forma como estes elementos. indicadores (medição ele 
desempenhe) e informações ele custos. são tratados no Japão. tomado como modelo ele 
organização industrial e de produção (STP). 

6.1.1. ESTRATÉGIAS, FATORES CRÍTICOS E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Alcançar a meta de excelência é uma questão de planejar e executar as estratégias do negócio 
baseadas na análise dos pomos fortes e fracos da empresa c dos competidores. 

Uma vez que uma estratégia de melhoria é estabelecida. a empresa deve traduzir seus fatores 
críticos de sucesso1 em facilidades operacionais necessárias. Implementar estas necessidades 
compele os fabricantes a melhorar a eficiência e a eficácia de todos os recursos. 

Um fator-chave para assegurar uma implementação de sucesso do plano estratégico da 
empresa é a medição de desempenho, que. segundo Berliner & Brimson ( 1992): 

1 Fatores críticos de sucesso são entendidos neste trabalho como aqueles fatores competitivos valorizados pelos 
clientes (qualidade, custo, prazo de entrega, confiabilidade na entrega. etc.) e que representam uma ameaça à 
empresa, quando esta é comparada com o desempenho da concorrência. 
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• compara o desempenho real do negócio em relação às metas e objetivos desenvolvidos no 
processo de planejamento: 

• propicia in fonnaçào atualizada para identificar e eliminar atividades que não adicionam 
valor: 

• provê informações sobre fa tores causais que possibilitem uma atuação que leve à melhoria. 

Medidores de desempenho devem ser adaptáveis às mudanças das necessidades do negócio, 
assim como a uma variedade de objetivos. As empresas devem satisfazer diferentes objeti vos. 
muitas vezes confli tantes. simultaneamente. Devem. entretanto. ter sua prioridade definida de 
acordo com os fatores de sucesso considerados mais críticos. concentrar atenção nas medições 
que se relacionam diretamente com as metas estabelecidas. evitando ênfase desnecessária em 
outros medidores (Berliner & Brimson. 1992). 

6.2.GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

O primeiro estágio para eliminar atividades que não adicionam valor é entender os geradores 
destas ati vidades. O próximo passo é estabelecer os medidores de desempenho. para 
proporcionar referenciais para os processos/atividades. bali zar e priorizar as mudanças. 
monitorar as melhorias nos processos e medi r o grau de sati sfação dos clientes (internos e 
externos). Na seqüência, parte-se para a quantificação monetária (custos), para possibilitar a 
mensuração de ganhos potenciais ou realizados. 

Tendo em vista que as ati vidades significativas tenham sido identificadas. seus medidores 
devem ser estabelecidos de fo rma que sejam fáceis de entender. poucos em número e 
quantificáveis. Alguns medidores são melhor expressos em termos de quantidades. tempo ou 
número de transações. transformados em termos fi nanceiros quando necessário e possíve l 
(Berliner & Brimson. 1992). 

Uma vez que os custos que não adicionam valor e os geradores de custos tenham sido 
identificados, a administração deve estabelecer objeti vos de melhoria das medições de 
desempenho. Atribuindo alvos. a administração deve entender a sensibi lidade dos mercados 
da empresa. Um mercado pode ser muito sensíve l aos custos. enquanto outro pode ser 
motivado pela qualidade. 

A medição de desempenho exerce. desta forma. um importante papel nos projetOs de 
melhorias (ou de manutenção da excelência) das empresas. 

No capítulo anterior, viu-se que o custeio por ati vidades (ABC) era precedido de um 
gerenciamento de processos, envolvendo o mapeamento destes e também uma análise de valor 
agregado das ati vidades que compõem os processos. Agora. está se incorporando a medição 
de desempenho. consolidando e relacionando os componentes principais de uma sistemática 
de controle. A Figura I O representa. de certa forma. este relacionamento. 

6.3. PROBLEMÁTICA DA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

A falta de medidas apropriadas de desempenho age como barreira à mudança e à melhoria. 
Mas o último fator que a maioria das empresas muda é justamente a medição de desempenho 
(Hronec, 1994). 



Processamento Inspeção Estoque ~lovimentação 

Atividades 

Adicionam valor Não adicionam ,·alor 

Montagem 
Fabricação 
Operação 

Análise. Conferência, 
Reso lução de Problemas, 
Classificação. Reparos, 
Contagem. 1\uditagem. 
Registro. Supe1Yisão. etc. 

Medição de desempenho 

Figura I O. Gerenciamento de Processos e Medição de Desempenho. 
Fonte: Hronec ( 1994). 

Segundo o autor, os antigos paradigmas da medição de desempenho são: 
• Estrutura funcional ; 
• Visão financeira; 
• Indução das medidas de desempenho pelos eventos. 
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Estes antigos paradigmas são bastante atuais na maioria das empresas nacionais. Adiante. será 
mostrada a tendência de uma estruturação da medição de desempenho por processos. 
priorizando uma visão física (não-financeira) e assumindo a medição como um processo e não 
como um evento. 

Segundo Berliner & Brimson ( 1992), muitas das medições de desempenho nas empresas não 
são compatíveis com o ambiente atual: 
• elas não encorajam a eliminação de custos que não adicionam valor: 
• medindo a eficiência de operadores individuais. encoraja-se a produção desnecessária de 

inventário em processo. enquanto as medições de utilização de máquinas encorajam a 
manutenção das máquinas funcionando continuamente. além da demanda necessária; 

• alguns procedimentos de valorização de inventário encorajam grandes estoques para 
sobreliquidar o overhead e aumentar o lucro; 

• medições de variação de preços de compra, algumas vezes, enfatizam o preço do 
fornecedor em prejuízo da qualidade. 

Segundo Ostrenga et alii (1993), o sistema de medição de desempenho pode ser um 
impedimento ao aperfeiçoamento contínuo. Os autores ressaltam os seguintes pontos: 
• Enfoq ue nos resultados financeiros a curto prazo em detrimento aos objetivos estratégicos 

a longo prazo; 
• Produção em excesso (desperdício) para absorver os custos fixos indiretos; 
• As relações orçado/realizado ·'congeladas'' para um período anual. 
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No Quadro 8. mostram-se ações e resultados dessas ações baseados no uso de medidores de 
desempenho inadequados. 

MEDIDOR AÇAO RESULTADO 
Preço de compra Compras aumenta Excesso de inventário. 

quantidade das ordens para aumento de custos. 
obter menor preço. fornecedor com qualidade e 
ignorando qualidade e prazo prazos mel hores ignorado. 
de entrega. 

Utilização de máquinas Rodam-se as máquinas além Excesso de inventário. 
do necessário para 
maximizar sua utilização. 

Padrões de setup Encor~ja a processar maiores Excesso de inventário. 
quantidades. 

Percentual de perda Não é tomada ação se não Padrões inOac ionados. perda 
definido no custo padrão existir variação. incluída nas estruturas de 

custo. 
Absorção de overhead no Aumenta-se a produção para Excesso de inventário. 
custo padrão absorver excesso de 

despesas. 
Percentual de mão-de-obra Gerência controla o Estabelecimento de padrões 
direta e indireta percentual. não o custo total. inconeto e falta de controle 

do custo total. 
Relatório por centros de Foco gerencial nos centros Op01tunidades de redução 
custos de custos. não nos processos. perdidas por não se 

visual izar processos comuns. 
Relatório de mão-de-obra Foco gerencial na MOD. Perda de oportunidades de 

fixa e relativamente redução de custo. pois os 
pequena. em vez de no principais processos de 
overhead. variável e grande. overhead não são expostos. 

Taxa de overhead Gerência controla a taxa de Níveis de overhead 
rateio. não o custo total . estabelecidos de forma 

imprópria. ficando 
escondidos processos de alto 
custo. 

Quadro 8. Medidores tradicionais que inibem a manufatura otimizada. 
Fonte: Berliner & Brirnson ( I 992). 

O enfoque financei ro, colocado tanto por Ostrenga et ali i ( 1993) como por Hronec ( I 994). já 
havia sido abordado por .lohnson & Kaplan (1993 ). quando sustentaram que indicadores 
financeiros de curto prazo teriam que ser substituídos por uma variedade de indicadores não 
financeiros que permitem fixar e prever melhor as metas de rentabilidade de longo prazo da 
empresa. 

Ou seja, em resumo, e de forma análoga à discussão feita acerca da obsolescência dos 
sistemas ditos tradicionais de custeio. impõe-se uma reaval iação nos sistemas de medição de 
desempenho. 

ESCOLA DE ENGENHARI A 
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6.4. DEFINIÇÃO GERAL DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Segundo Hronec ( 1994). medidas de desempenho são sinais vna1s da organização. 
comunicando a estratégia para baixo. os resultados dos processos para cima e o controle e 
melhoria dentro dos processos. devendo. por isso. ser desenvolvidas de cima para baixo. 
interligando as estratégias. recursos e processos. 

Para o autor. medição de desempenho é a quantificação de quão bem as atividades dentro de 
um processo ou seu outpw atingem uma meta especificada. 

Segundo Carvalho ( 1995 ). um indicador ele desempenho deve ser uma forma objetiva de 
medir a situação real contra um padrão previamente estabelecido e consensado. Ele só deve 
fazer sentido e ser utili zado pelo profissional completamente responsável por ele. 

O autor ainda complementa que num sistema de indicadores tem de haver. ainda. a conexão 
(ligação) entre os indicadores. não podendo haver metas estanques. 

As medidas de desempenho são muito mais do que padrões para aYaliar pessoas - são os 
meios para comunicação dos objet ivos desejados. A administração de\'e estabelecer metas 
desafiadoras para as atividades corretas. se realmente desejar progressos significativos. Essas 
metas devem forçar ações que além de aumentar a eficiência de a ti v idades correntes. devem 
levar as pessoas a trabalhar com mais empenho nas coisas certas. encontrar melhores meios de 
fazer o que deve ser fe ito. identificar atividades desnecessárias e eliminá-las. 

6.5. OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Os objetivos da medição de desempenho. conforme Berliner & Brimson ( 1992). são: 
(1) medir quão bem as atividades do negócio estão sendo executadas relativamente às metas e 
objetivos desenvolvidos no planejamento estratégico; 
(2) favorecer a eliminação de desperdício. 

Segundo os autores, para alcançar os objetivos de medição de desempenho. os seguintes 
princípios devem ser seguidos: 
• Medidores de desempenho devem ser consistentes com os objeti vos da empresa. fazendo a 

ligação entre as atividades do negócio e o processo de planejamento estratégico: 
• O axioma "Você obtém o que você mede" deve ser lembrado. As medidas de desempenho 

estabelecidas devem ser de responsabilidade total do profissional que desempenha a 
atividade; 

• As relações entre objetivos individuais e objetivos da empresa devem ser explicados. bem 
como as relações entre as metas das áreas funcionais e as da organização também devem 
ser explicadas; 

• Os dados de desempenho devem ser reportados com freqüência definida e em formato que 
ajude o processo de decisão; 

• O método para quantificar e o propósito de cada medida de desempenho devem ser 
comunicados aos níveis apropriados dentro da empresa: 

• Medidores de desempenho devem ser estabelecidos para melhorar a visibilidade dos 
geradores de custo; 

• Atividades financeiras e não financeiras elevem ser incluídas no sistema de medição de 
desempenho. 



Ainda de acordo com Berliner & Brimson (1992). medidores de desempenho devem: 

1
, ~ 

_ .) 

• suportar (ser coerentes com) as metas da empresa e considerar tanto os fatores internos 
quanto externos necessários para alcançá-las~ 

• ser adaptáveis às necessidades do negócio; 
• ser eficientes do ponto de vista de custos: 
• ser fáceis de entender e aplicar (treinamento); 
• ser visíveis para e aceitos por todos os níveis da organização. a fim de receberem atenção c 

encorajarem a melhoria do desempenho. 

O abismo entre as metas e o desempenho atual representa uma oportunidade de melhoria. Por 
isso. o ponto inicial da análise deve ser o plano estratégico. Depois que os dados de custos. 
organizados hierarquicamente (estágio 2) forem confrontados com o plano estratégico (estágio 
1 ). alvos de desempenho podem ser estabelecidos tanto para estratégias de curto como de 
longo prazos (Berliner & Brimson. 1992). 

6.6. ASPECTOS B.ÁSICOS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Segundo Hansen ( 1995). os aspectos básicos de um sistema de medição de desempenho são: 
• Apresentar um quadro equilibrado dos diferentes aspectos de desempenho: 
• Garantir um ambiente consistente e uma sistemática de medição de desempenho; 
• Apresentar as informações de forma rápida. com fácil interpretação por todos os segmentos 

da organização. 

Segundo Ostrenga et al i i ( 1993). os requisitos de um sistema de medição de desempenho são: 
• Alinhamento com os fatores críticos de sucesso da empresa; 
• Equilíbrio e integração ente as medidas financeiras e não financeiras (eficiência. eficácia. 

produtividade, utilização. veloc idade e qualidade); 
• Equil íbrio funcional; 
• Formato que reflita o espírito de aperfeiçoamento contínuo (medida e tendência). 

Plossl ( 1993) apresenta também alguns requisitos da medição de desempenho. a saber: 
• "Dados" são simplesmente fatos: "informações .. requerem que os fatos tenham significados 

úteis. O enfoque da coleta de dados e das medidas de desempenho deve se concentrar nos 
poucos dados vitais (Pare to): 

• Ter 95% de informações completas e disponíveis é bem melhor para o controle do que 
I 00% mais tarde. A essência do bom controle é a oportunidade. Esperar por dados 
completos pode ser uma limitação; 

• Dados visuais e físicos são superiores a dados financeiros: 
• Feedback visual é preferível a dados do sistema; 
• As melhores medidas de desempenho são as agregadas. não os detalhes; 
• Qualquer relatório válido de controle deve mostrar tanto os dados planejados quanto o 

efeti vo desempenho, lado a lado. e os desvios significativos realçados. 

6.6.1. VARIÁVEIS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Hronec ( 1994) assinala 3 variáveis principais de medição, quais sejam: 

Custo 
Qualidade 
Tempo 

C - Quantifica o lado econômico da excelência 
Q - Excelência do produto ou serviço 
T - Excelência do processo 



O relacionamento entre as três variáveis pode ser visto na Figura 11. 

DESEMPENHO-META 

VALOR SERVIÇO 

CUSTO 

Figura 1 I. Variáveis da medição de desempenho. 
Fonte: Hronec (I 994 ). 

TEMPO 

12-l 

Como mostra a Figura I I. uma empresa que for competiti\·a em custo e qualidade apresenta 
um grande valor para seus clientes. da mesma forma que outra que seja forte em qualidade e 
tempo apresenta um bom nível de serviço aos clientes. 

Desempenho-meta é. então, o nível de realização que otimiza o valor e o servtço da 
organização para seus interessados (Hronec. J994 ). 

A meta é a otimização geral. em oposição à otimização de apenas um fator. um departamento 
ou uma função. Custo (a economia da organização), qualidade (as expectativas dos clientes) e 
tempo (as demandas sobre os processos) devem ser melhorados simultaneamente. 

A medição de desempenho possui dois estágios estruturais básicos: o planejamento da 
medição e o controle do desempenho. 

6.7. PLANEJAMENTO DA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

A maioria das empresas não apresenta uma integração de planos a longo prazo com os 
relativos a operações detalhadas. 

No processo de planejamento. atinge-se um acordo básico sobre os objetivos (lucro. 
crescimento, serviço ao cliente, participação de mercado. ROI). Contudo. surgem sérias 
divergências na determinação das ações que cada gerente funcional deveria realizar para 
alcançar estes objetivos. 

Nestes casos, as funções individuais subordinam as metas e políticas a longo prazo às 
exigências de pressões e crises do dia-a-dia. 



6.7.1. GERENCIAMENTO DAS DIRETRIZES 

Em muitas companhias, as orientações da alta administração são divulgadas por toda a 
empresa: '·Vamos reduzir custos! .. Todo mundo concorda. mas pergunta-se: .. Como vou fazer 
isto na minha seção?" 

Carvalho ( 1995 ). numa pesquisa com mais de I 000 entre,·istas. constatou o seguinte: 
• 80% das pessoas não sabia responder a questão: como você sabe que sua área vai bem? 
• dos que respondem a esta primeira pergunta. 90% não respondem à segunda: esta é a forma 

ele medição que a sua empresa deseja? 

Ou seja, somente 2% das pessoas entrevistadas tinham metas claras e coerentes com as 
políticas c estratégias estipuladas pela alta administração das empresas. 

Esta é a função do que se chama desdobramento das diretri zes: .. traduzir .. as orientações da 
alta direção em metas e métodos para alcançá-las. 

Campos ( 1992) coloca algumas definições importantes para o gerenciamento das diretrizes. 
como por exemplo: 
• Diretriz: comprometimento da alta direção. indicando o caminho que as atividades 

gerenciais devem tomar: 
• Meta: resultado a ser atingido (item. valor numérico c data): 
• Método: procedimento a ser seguido para o cumprimento das metas. 

Conforme o autor. estabelecer metas é comprometer-se com o estabelecimento de novas 
diretrizes de controle. sendo que as metas podem provir: 
a. das necessidades de clientes: 
b. do planejamento estratégico da empresa; 
c. da visão estratégica do próprio gerente. 

6.7.2. NÍVEIS BÁSICOS DE PLANOS 

A fim de garantir resultados harmoniosos. torna-se necessária uma hierarquia integrada e 
ordenada de planejamento. dando aos executivos "instrumentos de controle". por meio dos 
quais podem mover a empresa nas di reções desejadas. 

Na hierarquia proposta por Plossl ( 1993 ). tem-se: 
• Planos estratégicos: 
• Planos empresariais: 
• Planos de produção: 
• Planos mestres de produção. 

6.7.2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Segundo Campos ( 1992), planejamento estratégico é a .. arte gerencial de posicionar os meios 
disponíveis de sua empresa, visando manter ou melhorar pos ições relativas e potenciais 
bélicos favoráveis a futuras ações táticas na guerra comercial. .. 

Para Plossl ( 1993 ), planos estratégicos são estimativas razoáYeis acerca das amplitudes sobre 
as quais os fatores significativos podem variar e dos efeitos futuros de decisões correntes. A 
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partir dessas estimati vas. podem-se identiftcar cursos alternativos possíveis de ações futuras. 
sendo isto bem melhor do que reações de úl tima hora a crises inesperadas. 

O planejamento estratégico começa geralmente com a definição da missão da empresa. É o 
processo de decidir quanto a esta direção e garantir que os profissionais da organização 
saibam para onde estão se dirigindo. 

As principais características do plano estratégico são (Plossl. 1993): 
• Identifica negócios e mercados mais importantes 
• Especifi ca as estratégias das funções da empresa 
• Cria a missão da empresa 
• Cria metas a longo prazo 
• Garante a compati bi I idade entre estas estratégias 
• Abrange horizontes de 5 anos (normalmente) 

O planejamento estratégico deve incluir uma abordagem estruturada para executar sua 
monitoração e medição. Assim que os objetivos do negócio forem identi ficados. a\·al iados e 
ponderados de acordo com sua importância no plano estratégico. os medidores de 
desempenho poden1 ser estabe lecidos (Berliner & Brimson. 1992). 

6.7.2.2. PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

O planejamento empresarial encerra um horizonte menor, em geral. 2 anos. Concentra-se em 
famíl ias de produtos. em seus ciclos de vida e em participação de mercado. Ele deve ser 
coerente com o começo do plano estratégico. e é desenvolvido em cinco fases: 
1. P&D- novas tecnologias (produtos e processos); 
2. Engenharia de Projeto - modi ficações e novos produtos: 
3. Marketing- novos mercados. canais de distribuição. etc.: 
4. Produção- recursos necessários à fabricação: 
5. Finanças- capital necessário e controles. 

6.7.2.3. PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO 

Os planos de produção são desenvolvidos simultaneamente com os planos empresariais. 

A necessidade para resposta rápida no mercado e a flex ibi lidade na introdução e produção de 
novos produtos impõem exigências específicas nas instalações fabris. 

A utilização primordial de planos de produção refere-se à determinação de limitações em 
recursos que impedi riam a realização de metas de produção de modo que essas limitações 
possam ser superadas em tempo. 

Um bom plano de produção, mesmo se usar apenas dados em primeira aproximação. pode 
resultar em bom controle sobre vo lumes de fluxo de famílias de podutos. 

Para Plossl (1993), examinar três fatores- vendas, produção e estoque- juntos num plano de 
produção agregado é o melhor método para executivos obterem o controle rígido elas 
operações industriais. 

Segundo o autor. os objetivos do plano de produção são : 
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• Determinar os recursos necessários para garantir os planos empresariais. Estes incluem a 
fábrica. maquinário. equipamento. materiais. pessoal. capital e os serviços de fornecedore. 
ex ternos: 

• Estabelecer programações para as ações dos departamentos de marketing. engenharia de 
projeto e de pesquisa c desenvolvimento necessários para apoiar os planos empresariais c 
de produção: 

• Fornecer dados resumidos para a administração de cúpula medir o desempenho de rodas as 
funções na execução de planos empresariais e de produção: 

• Garantir que os recursos sejam aplicados de manei ra adequada. a fim de alcançar os ní,·cis 
desejados de serviços ao cliente. estoque. lucros e outros objetivos da empresa. 

6.7.2.4. PROGRAMAS-MESTRES DE PRODUÇÃO 

Programação-mestre é um conjunto de números que determina o que será feito. em que 
quantidade e quando. num horizonte de I ano. geralmente. É um plano para produção. não 
para vendas nem remessas. Considera as demandas totais quanto aos recursos de uma fábrica . 
Fornece o plano geral para cada operação de instalação industrial. Todo o planejamento 
detalhado. rclati,·o a materiais. pessoas. fábrica. equipamento e outros recursos necessários 
para fabricar os produtos. será conduzido a parti r da programação-mestre. 

As programações-mestre de produção são as mais detalhadas de todas da hierarquia de planos: 
lidam com as características específicas ele li stas de material ele produtos existentes c 
propostos. reconhecendo limi tações na execução de planos. 

A programação de produção mestra especifica detalhes de produção futura. além de conduzir 
planos operacionais pormenorizados (do dia-a-dia): as bases para a coordenação e controle de 
todas as atividades. 

6.7.3. SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) 

O grande risco de um sistema ele indicadores é um plano que não va le nada. Chega-se no 
.. nada" mais rápido (Carvalho, 1995). 

A liderança e a di reção eficaz de empresas reque.em um conhecimento profissional por pane 
dos executivos de cúpula desses planos. que são literalmente seus instrumentos de controle 
sobre a empresa. Devem conhecer como são desenvolvidos e como podem ser usados. 

Como as condições mudam entre o planejamento e a execução. um ciclo de monitoramento 
deve ser implantado para modificar o plano e melhorar a execução, quando necessário. 

6.7.3.1. PLANEJAM ENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE 

Plossl (1993) define estes termos da seguinte forma: 

Planejamento é a atividade de designar números a ati,·idades futuras. Define todos os 
recursos necessários para a produção daqui lo que é planejado. Quanto mais os planos se 
estendem. menos válidos são. A diminuição dos horizontes de planejamento requer fluxos 
mais rápidos de materiais e informações. 
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Execução é converter planos em realidade. Aplica recursos disponíveis para se produzir nesse 
momento aquilo que é necessário para atender às efetivas encomendas dos clientes. Toda 
atividade que compõe a fabricação requer apurada atenção para reduzir ao mínimo o tempo 
entre o início e o término da produção. 

Controle é a comparação da execução com o planejamento. detectando-se desvios 
significat ivos. relatando-os às pessoas indicadas e tOmando medidas corretivas imediatas. 

Planejamento. execução c controle são atividades separadas c distintas. devendo ser vistas c 
compreendidas em nível individual. Contudo devem ser integradas num sistema de PCP. 

Os sistemas de planejmnento e controle de produção fornecem os meios para o 
desenvolvimento de planos totalmente integrados para controlar o fluxo de todos os materiais 
e oferecer as informações relevantes. des~jadas por pessoas que as necessitam. 

6.8. CONTROLE DO DESEMPENHO 

J\ eficácia (ou rigor) do controle e a velocidade de resposta a mudanças são função de: 

• complexidade do processo; 
• da sofisticação do sistema de controle (daí. seu custo c confiabilidade): 
• das características do ambiente. 

À medida que uma área torna-se mais automatizada ou descentralizada. o grau de controle que 
um indivíduo tem sobre níveis de atividades. pessoas e dos custos atribuídos. pode decrescer. 

No caminho da manufatura otimizada. os controles internos praticados atualmente vão mudar 
em função da necessidade ele eliminar custos não produtivos e minimizar o lead-time. O fluxo 
ele papel será eliminado ou reduzido drasticamente junto com os custos de processamento 
associados. O número de pessoas necessárias em razão da "segregação de funções" será 
também reduzido. Corno resultado. as rotinas de controle interno serão modificadas e revistas. 

O direcionamento para um ambiente livre ele papéis lerá um significativo impacto em políticas 
c sistemas de processamento de dados. Documentos muito familiares aos contadores e 
auditores não mais existirão: serão substituídos por transações de computadores que 
documentam a ocorrência de um evento. 

Obter números mais precisos. relativos às mesmas medidas antigas de desempenho. é fútil. 
Algumas boas aproximações de variáveis-chave (tendências) serão bem mais úteis. 

6.8. 1. REQUISITOS PARA UM CONTROLE EFICAZ 

Plossl ( 1993) apresenta alguns requisitos de controle. a saber: 

• Planejamento realista (capaz de ser executado): 
- Horizonte curto; 
- Disponibilidade de recursos adequados; 
- Integra as ações de todas as funções. 

• Integridade de dados (confiabilidade e qualidade- eliminação de erros). 
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• Feedback oportuno, pontual c exato (comparação pronta de desempenho contra plano): 
- Sinais de problemas em tempo real são vitais: a presteza é mais importante do que 
a totalidade: 
- Estabelecimento da frequência apropriada de relatório de controle. 

• Medidas de desempenho (concentração das pessoas nas \·m·iáveis importantes). 
• Tolerâncias pré-estabelecidas (para realçar variações significativas). 
• Relatórios de exceção (para iniciar ações corretivas). 
• Análise correta (distinção clara entre problemas básicos e sintomas, para determinar as 

respostas adequadas). 
• Correção rápida (soluções permanentes para problemas crônicos): 

- Ações prontas para voltar ao plano, primeiro e. como último recurso. revisá-lo. 
• Acompanhamento (para garantir o término bem sucedido de ações ou mudanças 

necessárias). 

6.8.2. CONTROLE DE PROCESSO 

Fatores externos inevitáveis destróem algumas empresas. Porém. o grosso das falhas resulta 
da carência de um entendimento efetivo dos processos empresariais. Os efeitos danosos de 
influências externas poderiam ser bastante reduzidos e de quando em quando eliminados se os 
processos internos fossem bem controlados. 

A produção está fora de controle (Plossl. 1993). A complexidade e o grande número de 
detalhes da manufatura têm sido enfatizados como razões para tal descontrole. 

Se a produção está fora de controle. como algumas empresas de alguns países podem ser bem
sucedidas se estão fora de controle? Elas estão mais em controle do que seus concorrentes; são 
superiores em planejamento e execução. 

Para bem compreender como controlar processos. deve-se preliminarmente entender o que é 
um problema (atual ou potencial). 

a) O QUE É UM PROBLEMA? 

Problema (real ou potencial) é um resultado indesejável de u:n processo (Campos. 1992). 

As organizações são meios (causas) destinados a atingir determinados fins (efeitos). Controlar 
uma organização significa detectar os fins, efeitos ou resul tados não alcançados ou não 
alcançáveis (que são os problemas da organização - reais ou potenciais). analisar estes maus 
resultados. buscando suas causas, e atuar sobre elas de tal modo a melhorar os resultados. 

Processo é um conjunto de causas que provoca um ou mais efeitos. O controle de processo é a 
essência do gerenciamento em todos os níveis da empresa e o primeiro passo no entendimento 
do controle de processo é a compreensão do relacionamento causa-efeito, mostrado na Figura 
12. 

Um Item de Controle é um índice numérico estabelecido sobre os efeitos de cada processo 
para medir a sua qualidade. 
Já um Item de Verificação é um índice numérico estabelecido sobre as principais causas que 
afetam determinado item de controle. 
Um item de verificação de um processo pode ser um item de controle de um processo anterior. 
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f- igura 12. Relacionamento causa-efeito. 
Fonte: Campos ( 1992). 
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EFE ITO 

It e m d e co n t r o le 

Anál ise de processo: quando ocon·e um problema. procura-se a causa que o provocou. Partir 
de um resultado (real ou potencial) e procurar urr1a causa entre várias é conduzir uma análise 
de processo. 

Padronização: concluída a análise de processo e localizada a causa do problema. é 
determinado um procedimento. de tal forma a garantir que a causa seja evi tada. Quando se 
introduz um novo procedimento. está sendo conduzida urna padronização. 

Itens ele controle: finalmente são estabelecidos pontos de controle. com seus itens ele controle. 
ele tal forma a confirmar que os novos procedimentos estão sendo cumpridos e garantir que 
não (mais) ocorrerá o problema. 

Este método de controle pode ser visualizado na Figura 13: 

Campos ( 1992) ainda aponta as ações fundamentais do controle de processo: 
a. Estabelecimento da di retri z de controle (planejamento): a meta e o método. 
b. Manutenção do nível de controle: atuar no resultado e na causa. 
c. Alteração da direriz de controle (melhorias): alterar a meta e/ou o método. 

As considerações de Campos ( 1992) colocam o controle sob uma ótica reativa: dado que o 
problema existe. vamos resolver e manter sob controle. TodaYia, esta lógica serve também 
para evitar problemas potenciais, colocando no controle um comportamento pró-ativo 
(prevenção de problemas potenciais). 



CONTROLE 

ANÁLISE DE PROCESSO -----. 

I 
PADRONIZAÇÃO ~ 

ITENS DE CONTROLE r----+-

Figura 13. Controle de processo. 
Fonte: Campos ( 1992). 

Para identificar as causas 
fundamentais dos problemas 
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Para garantir que as causas 
fundamentai s sejam ev itadas 

t 
Para monitorar as causas 
fundamenta is e garantir 
que não mai s ocorrerão 

t 
Para manter sob controle 

6.8.2.1. ELEMENTOS QUE POSSIBILITAM O CONTROLE DE PROCESSO 

Plossl ( 1993) coloca 4 elementos fundamentais para o controle de processos: 
• Insumo mensurável; 
• Output mensurável. com uma meta finita a ser alcançada: 
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• Um controlador. humano ou mecânico. capaz de variar os msumos para influenciar o 
processo e regular o output: 

• Feedback que rorneça informações sobre o desempenho real do processo a ser comparado 
ao plano. 

6.8.2.2. INDICADORES DE PROCESSO E MEDIDAS DE DESEMPENHO DO 
OUTPUT 

A) INDICADORES DE PROCESSO 

As empresas estão organizadas e são geridas funcionalmente. Porém. atendem os clientes por 
meio de processos que cruzam as funções. 

Se a administração focalizar apenas o desempenho funcionaL os resultados globais serão 
subotimizados. pois cada função desenvolverá metas e medidas de desempenho 
independentemente, melhorando às custas de outras runções. 

Uma das dificuldades no controle de processo está em se determinar quais são os processos 
crí ticos. Segundo Hronec (1994), processos crít icos são aqueles que têm impacto direto na 
realização das estratégias e das metas da organização. 
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Outra dificuldade está na determinação de sua importância rclati,·a. Como priorizá-los? 
Partindo do cliente - e vendo a organização com os olhos dele - as pessoas obtêm a 
compreensão dos processos que atendem o cliente. 

As medidas de desempenho devem imitar elas próprias o processo. não podendo. às vezes. ser 
ating idas por um departamento isoladamente. 1\ Figura 14 mostra a empresa sendo encarada 
como um conjunto de processos. inserindo-a dentro de seu ambiente. 

AMBIENTE 
~ t 

PROCESSOS DE GESTÃO , 
······························································································ 

RECU RSO .. PROCESSO PRI MÁRIOS 

······························································································ 

PROCESSOS DE APOIO 

-•I CONCORRENTES 

Figura 14. A empresa como um conjunto de processos. 
Fonte: Hronec ( I 994). 

~ !L 

,, 

~ MERCADO 

~!L 

Hronec (1994) apresenta também as definições dos processos ,·isualizados na Figura 14: 

• PROCESSO PRIM ÁRIO: tocam os clientes. Se houver falha. o cliente saberá 
imediatamente. 

• PROCESSO DE APOIO: suportam os primários. sendo necessários para a execução destes. 
• PROCESSO DE GESTÃO: coordenam as atividades de apoio e os processos primários. 

As medidas de desempenho do processo permitem: 

• monitorar a melhoria: 
• prever e evitar problemas: 
• melhorar continuamente o processo: 
• verificar a seleção das atividades-chave: 
• motivam as pessoas. 

B) MEDIDAS DE DESEMPENHO DO OUTPUT 

Segundo Hronec ( 1994 ), as medidas exercem as seguintes funções: 

• Relatam resultados de um processo: 
• Controlam recursos: 
• Monitoram resultados. 

I 
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Para o autor. as etapas de definição das medidas de desempenho do output são: 

I. Identificar os clientes do processo: 
'> Identificar e entender as expectativas dos cliemes: 
3. Filtrar c priorizar essas expectativas: 
4. Selecionar as medidas de desempenho que vinculam o processo às metas e aos clientes: 
5. Estabelecer alvos. usando a informação do benchmarking. 

As medidas de desempenho devem derivar da declaração de missão da organização e devem 
atingir toda a empresa. Freqüentemente. a medida de desempenho do processo de um nível 
toma-se a medida de desempenho do output do níve l imediatamente abaixo. Essas medidas 
devem conectar o desempenho e as metas de toda a organização. estando tudo interligado. de 
cima para baixo e vice-versa. 

6.9. HIERARQUIA DA MEDIÇÃO DE DESEMPEN HO 

A medição de desempenho deve se dar em vários níveis da organização. Esta sistemática não 
é exclusiva da alta administração. muito menos deve se restringir ao chão-de-fábrica: deve 
permear toda a empresa. partindo das definições estratégicas da alta administração c 
procurando garantir que o desempenho operacional esteja de acordo com as metas traçadas. 

Berlincr & Brimson ( 1992) apontam alguns níveis diferenciados de medição. bem como o que 
deve ser medido em cada um: 

Mercado: medir a posição competiti va da empresa em relação ao desempenho da economia 
como um todo e o segmento no qual está inserida. Medições: qualidade. serviço. custo do 
ciclo de vida e parcela de mercado. 

Negócio: medi r os resultados do negócio. os quais serão refl etidos no níve l de lucratividade 
atual e futuro. As metas do negócio devem ser estabelecidas em termos ele fatores críticos de 
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sucesso. em cada departamento. Medições: lucro líquido. retorno sobre vendas. crescimento 
das vendas. panicipação no mercado e fluxo de caixa. 

Fábrica: traduzir os fatores críticos ele sucesso em medições de produção. expressos tanto em 
termos financeiros como não financeiros. Medições: custo. qualidade. entrega, produtividade 
e lead time. 

Chão-de-fábrica: medir o desempenho ela produção. As medidas das atividades comerciais. de 
engenharia e de suporte à fábrica serão primariamente não financeiras. Medições: custo. 
qualidade. entrega, inventário, tempo ele ciclo, geradores. 

Também Plossl (1993) coloca que as medidas corretas de desempenho comunicam os 
objetivos desejados a todos. além de concentrarem a atenção da administração nos problemas 
imponantes. em cada um dos seguintes níveis: 

1. As atividades externas 
2. A empresa globalmente (indicadores empresariais) 
3. O desempenho em nível de fábrica (indicadores gerenciais) 
4. As atividades dos centros de trabalho (indicadores operacionais) 
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6.9.1. AS ATIVIDADES EXTERNAS 
• Exceder a demanda em qualidade. preço. entrega. flexibi lidade e velocidade de reação. 
• Regulamentações (governamentais) em segurança. saúde. etc. 
• Protejcr o Meio Ambiente 
• Lucros para satisfazer proprietários. im·estidores em potencial e financiadores. 

6.9.2. A EMPRESA GLOBALMENTE 
• Participação de mercado 
• Taxas de crescimento dos produtos atuais 
• Velocidade de introdução e índices de crescimento de no,·os produtos 
• Retorno sobre vendas c capital empregado 
• Fluxo de caixa 
• Proporção de dív ida/patrimônio líquido 

6.9.3. O DESEMPENHO EM NÍVEL DE FÁBRICA 
• Qualidade global 
• Custos totais de matéria prima. mão-de-obra e despesas gerais 
• Tempos de ciclo 
• Utilização de ati vos 
• Lucro bruto 

6.9.4. AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE TRABALHO 
• Qualidade dos itens específicos 
• Custos diretos 
• Tempos de entrega 
• Aumentos de produtividade 
• Desempenho indi\'idual de máquinas e de pessoal 
• Adesão a programação 

6.10. DETERMINAÇÃO DE INDICADORES 

Hansen ( 1995) estabeleceu um método de implantação dos indicadores empresanats. 
gerenciais c operacionais. descrito a seguir: 

ESTABELECIMENTO DOS INDICADORES EMPRESAR IAIS 
I. ldenti ficar os fatores críticos dos negócios da empresa (diagnóstico); 
2. Priorizar os fatores críticos: 
3. Identificar indicadores para os fatores: 
4. Identificar padrões de comparação: 
5. Sistematizar a avaliação de desempenho. 

ESTABELECIMENTO DOS INDICADORES GERENCIAIS 
I. Estabelecer relações entre os fatores críticos dos negócios e os processos internos da 

empresa; 
2. Localizar as causas que afetam os fatores crí ticos (resultados); 
3. Identificar indicadores para as causas; 
4. Sistematizar a avaliação de desempenho. 

ESTABELECIMENTO DOS INDICADORES OPERACIO\!AIS 
l. Identi ficar os setores envolvidos e contribuintes para as causas do desempenho; 
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2. Estratificar as causas internas provéveis: 
3. Identificar indicadores para as causas internas: 
4. Sistematizar a avaliação de desempenho. 

Plossl ( 1993) apresenta quatro medidas de desempenho total: 
1. Participação de mercado - sobretudo de mercados importantes para o futuro da companhia. 
2. Liquidez - indicando a capac idade da firma financi ar o crescimento através do nuxo de 

caixa em vez de através de empréstimos. 
3. Lucratividade - baseada em operações. não em vendas de bens nem em práticas contábeis 

··inovadoras ... ou seja. mani pulações. 
4. Inovação - indicando a habilidade de desenvolver e produzir novos produtos e serviços 

para o crescimento e solidez. 

Para Fry et alii (1993). o desempenho pode ser medido sob os seguintes aspectos: 
• Produtividade 

Vendas totais I Despesas totais 
Unidades de MP vendidas I Unidades de MP usadas 
Tempo de processamento I Lead time total de produção 

• Inventário 
Número de comainers em processo 
Custo ele MP em processo e em produtos acabados 

• Qualidade 
Quantidade de refugos 
Número de defeitos 

• Tempo 
Vendas totais I Custo de MP em processo e em produtos acabados 
Dias (horas) de inventário de produtos acabados 
Dias (horas) de inventário de produtos em processo 
Unidades vendidas I Unidades em processo 

Campos (1992) aponta os seguintes indicadores (itens de controle) gerais: 
• Qualidade: reclamações e refugos: 
• Custo: custo unitário: 
• Entrega: fora do prazo. ~m local errado e em quantidade errada: 
• Moral: turnover. absenteísmo. causas trabalhistas. atendimentos no posto médico. 

sugestões: 
• Segurança: acidentes com equipe c com clientes, gravidade dos acidentes e dias parados. 

A abordagem mais estruturada. porém. é a apresentada por Plossl ( 1993 ). onde o autor. além 
ele apresentar as medidas de desempenho total (ver página amerior). distingue os indicadores 
em financeiros e não-financeiros. explicando sucintamente cada um deles. Como não é 
objetivo deste trabalho uma exploração mais detalhada dos aspectos de medição de 
desempenho. apenas serão elencados os indicadores descritos pelo autor. 

• INDICADORES FINANCEIROS 
* Índice de rotação de estoque 
* Retorno do capital empregado 
* Produção-Vendas-Estoque agregados 
*Margens de lucro de produto 
* Produtividade 



• INDICADORES NÃO FINANCEIROS (FÍSICOS) 
* Períodos de tempo de fornecimento 
* Produção real versus programada 
* Relação produção/entrega 
* Número de defeitos em materias. produtos e dados 
* Percentagem de registros com erros não-significativos 
*Tempos do ciclo de produção- (Lead-time) 

* Percentagem de trabalho real durante o tempo de Ciclo (Lead-time) 
* Produtividade 
* Número de fornecedores credenciados 
*Número de componentes em cada produto 
* Número de áreas-gargalo 
*Número de programações não-cumpridas 
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Plossl (1993) acrescenta ainda, em sua abordagem. indicadores de satisfação de clientes e 
medidas específicas relativas às varias funções de uma empresa. 

Num aspecto. vários autores concordam: a vantagem relati\·a dos indicadores físicos sobre os 
financeiros. Pode-se citar: 

"Medições não financeiras vão se tornar cada vez mais importantes 
como uma medição de desempenho em ambientes de manufatura 
avançada.'· 

Berliner & Brimson (1992) 

O próprio Plossl ( 1993) faz uma comparação. colocando as \'antagens dos medidores físicos. 
nos seguintes termos: 
• São mais oportunos. fornecendo sinais de que algo está errado imediatamente e à medida 

que ocorre: 
• São mais específicos e relevantes. identificados com uma causa num local: 
• Não são aglomerados com outras ocorrências semelhantes. em agrupamentos arbitrários: 
• São mais simples, mais fáceis e mais baratos de obter no lugar e de observar de imediato: 
• Evitam-se erros de conversão da unidade de medida; 
• Diferenciam-se com mais facil idade as causas a partir dos sintomas e determinam-se ações 

corretivas apropriadas; 
• A responsabilidade é mais clara e mais direta. 

6.10.1. A HEGEMONIA DOS INDICADORES FINANCEIROS 

Jonhson e Kaplan (1993) apontam seis razões para o aumento e decréscimo da importância dos 
indicadores financeiros de curto prazo: 

• Primeiro. a pressão por desempenhos financeiros de curto prazo era menor. nos anos 20 e 
30, do que nos anos 70 e 80. O objetivo não era exibir aumentos regulares, ano após ano. da 
lucratividade. 

Atualmente, pressões dos profissionais de investimentos na gerência por desempenhos de curto 
prazo podem desencorajar os gerentes da companhia de realizar investimentos arriscados de 
longo prazo. 
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• Segundo. talvez os gerentes fossem promovidos com menos rreqüência. nas organizações 
menores dos anos 20 e 30. 

Se os gerentes divisionais permanecessem em seus cargos pelo menos de cinco a sete anos. 
sentir-se-iam menos incentivados em limitarem investimentos com benefícios de longo prazo e 
talvez de difícil a,·aliaçào. 

• Terceiro. o tamanho menor das organizações nos anos 30 pode ter tornado mais aparente. 
para os executivos. o sacrifício. pelos gerentes divisionais. de valores de longo prazo. em 
busca do desempenho lucrativo de curto prazo. 

As organizações globais bem maiores da atualidade. particularmente as que se orgulham de 
serem administradas ··pelos números'', podem ser bem mais vulneráveis a ações otimizadoras 
de curto prazo pelos gerentes descentralizados. 

• Quarto. cada vez mais os postos da alta administração das organizações contemporâneas são 
ocupados por gerentes com pouca ou nenhuma experiência tecnológica ou de produção. 

Anteriormente. os gerentes eram os fundadores de suas organizações ou. pelo menos. ha,·iam 
feito carreira pelas suas operações. Na atualidade. um segmento cada vez maior da liderança 
corporativa advém da classe de administradores profissionais - grande parte sem treinamento 
ou familiaridade com a tecnologia dos produtos e processos da firma. 

• Uma q~linla razão para a menor confiabilidadc dos indicadores divisionais de lucro de curto 
prazo pode ser a adoção general izada de planos de bônus para executivos. baseados em 
ind icadores contábeis. 

Executivos. com remunerações anuais fo rtemente innuenciadas pelos lucros anuais 
informados. conseguem certamente comunicar aos seus subordinados. com efeti,·idade. a 
importância que dão às metas de lucros anuais. 

• Sexto. o ambiente dos anos 80 e 90 di fere bastante do ambiente anterior neste século. a 
ponto de qualquer sistema de contabilidade gerencial. mesmo tendo servido tão bem por 
tantos anos. provavelmente se mostrar inadequado nas circunstâncias alteradas. 

Dadas as mudanças radicais no ambiente competiti,·o. as mudanças no ambiente 
macroeconômico global e o rápido movimento internacional de tecnologia e capital. é 
improvável que os sistemas de contabilidade de custos e controle gerencial. divisados no 
ambiente de 1925. possam continuar sendo úteis setenta anos depois. 

A partir desta contextualizaçào. pode-se sugerir alguns indicadores não-financeiros que devem 
ser relevantes na atualidade. 

Por exemplo. uma empresa enfatizando a qualidade poderia apurar indicadores internos de 
fa lhas - refugo. índice de peças defeituosas, paralisações de máquinas - e também externos -
queixas dos clientes. despesas de garantia e pedidos de manutenção. 

Empresas querendo produzir a custos mais baixos poderão desenvolver indicadores de 
produtividade. exibindo a tendência de sua capacidade de produzir mais com menos. 
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1 umerosas organizações estão tentando atingir o sistemas de produção e entrega just-in-time. 
Indicadores desse o~jetivo incluem tempos médios de setup. tempos de processamento e 
fabricação. e média de dias de produção em estoques. Outras medidas de sucesso. num sistema 
de fabricação mais dinâmico, são distância média percorrida pelos produtos na fábrica c 
percentagem de compromissos de entrega atendidos a cada período. 

Empresas que desejam melhorar a flexibilidade de seus projetos e processos podem medir o 
número total de peças por produto. a percentagem de peças específicas em relação à de peças 
comuns. e os níveis de subconjuntos ou de matéria-prima. 

Companhias cuja vantagem competi ti va advém de um fluxo contínuo de produtos inovadores e 
de alto desempenho quererão medir o tempo total de lançamento ele novos produtos. destaques 
no desenvolvimento de produtos e processos. itens-chave (precisão. velocidade. confiabil idacle) 
dos novos produtos c a sati sfação dos clientes com os itens e características de produtos recém 
introduzidos. 

Inúmeras empresas alegam derivar valor de seus empregados. mas poucas procuram medir seu 
progresso pelo maior valor dos seus empregados. Indicadores como absentismo. rotatividade. 
sucesso no recrutamento. moral. habilidades e promoções parecem relevantes na avaliação dos 
recursos humanos da organização. 

Algumas empresas têm incluído os indicadores de segurança na li sta dos principais fawres de 
desempenho. Entre eles, podem figurar o número de dias consecuti vos sem acidente de 
trabalho e o número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes. 

Ou seja. mais importante elo que tentar apurar lucros mensais ou trimestrais é calcular c 
informar uma variedade de indicadores não financeiros. que dão uma visão mais clara e real 
dos acontec imentos. A melhoria destes certamente refletir-se-á positivamente nos relatórios 
financeiros. 

6. 10.2. CUSTOS E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

.. Custo é somente um aspecto do desempenho. Dentro do desenho 
conceitual do CMS. grande ênfase é dada para prover informação não 
financeira para suporte a decisão gerencial." 

Berliner & Brimson ( 1992) 

A informação de custos, num sentido mais gerencial. é responsável pela quantificação dos 
indicadores e/ou dos resultados alcançados pela melhoria em um determinado indicador ou 
num conjunto deles. 

"Para empresas que satisfazem clientes com entregas rápidas e 
confiáveis, gerenciamento voltado para custo pode levar a falhas ... 

Fry et alii ( 1993) 
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Pode-se dizer que o indicador quantifica o desempenho. traduzindo o que seJa .. entregas 
rápidas.. para minutos. horas. dias. semanas ou meses. planejando e monitorando os 
resultados. Algumas perguntas que se colocam seriam: 

Quanto custa entregar rápido? 
Qual o diferencial. em termos de recursos (custos) que de\'O ter à disposição para melhorar o 
nível de serviço aos clientes. passando o prazo de entrega de uma semana para dois dias? 
Será que os ganhos marginais estão justificando as perdas impostas por esta estratégia? 

Claro que o gerenciamento voltado para custo. exclusivamente. pode desorientar determinado 
posicionamento competitivo da empresa. mas é necessário quantificar (valorar) o ônus que 
este diferencial em termos de serviço acarreta internamente. até para se poder planejar qual o 
nível de serviço que vai se oferecer aos cl ientes em determinado negócio e garantir que. 
marginalmente. esteja se lucrando mais. 

6.1 0.3. MELJ-IORJ A CONTÍNUA 

Melhoria implica mudança c exige que o desempenho seja medido. Sem esta medição. estar
se-á apenas supondo que houve melhoria. Aquilo que parece uma melhoria pode ser apenas 
uma mudança ele desempenho (Ostrenga et alii. 1993). 

A medição ele desempenho é um processo contínuo. não um evento. A essência da melhoria 
contínua deste processo está no feedback do sistema. proporcionando estabelecimento de 
novas metas e aj uste da estratégia. 

A única coisa constante é a mudança. É preciso entender que "faz pane elo processo. mexer no 
processo. no meio do processo ... 

Metas são resultados de desempenho desejado para o futuro: elas auxiliam na 
operacionalizaçào ela estratégia da empresa . 

.lohnson e Kaplan ( 1993) colocam que nenhuma empresa ou gerente consegue se deter na 
melhoria do desempenho de quinze indicadores ao mesmo tempo. sendo necessário definir um 
número limitado de objetivos. num dado período de tempo. 

Mackness ( 1993) coloca que o número de metas deve ser reduzido. Caso contrário. perde-se o 
foco do trabalho. E Carvalho ( 1995) sugere o número de indicadores entre 5 e 7, por pessoa. 
argumemando ser praticamente impossíve l gerenciar (controlar) mais do que este número. 

A melhoria do desempenho deve ser reconhecida e premiada. As empresas vêm tentando 
remover de seus programas de incentivo os critérios subjeti vos de avaliação e vincular os 
prêmios a resultados concretos e mensuráveis (Exame. 1995). 

A remuneração variável. vinculada a resultados e ao desempenho, permite aliar os interesses 
de empregados e empregadores: o empregado ganha mais se a empresa estiver bem. Outra 
vantagem é a flexibi lidade desses esquemas. A empresa pode adaptar o foco para o alvo que 
lhe interessar. Quer ganhar mercado? Premie-se cada ponto de participação de mercado 
conquistado. O foco é em produtividade? Estabeleça-se metas e bônus para o aumento de 
produtividade. 



140 

6.11. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

Hronct ( 1994) apresenta alguns estágios pelos quais as empresas passam quando da 
implantação de um sistema de medição de desempenho. desde a conscientização. passando 
pela aceitação. e chegando à fase do domínio do sistema (Quadro 9). destacando também 
alguns fatos que caracterizam cada estágio. 

Conscientização Aceitação Domínio 

Busca aprender sobre Busca orientação para agir Busca e assume 
medição de desempenho sobre as questões da medição responsabilidade pelas 

de desempenho questões de medição de 
desempenho 

Compromete tempo para Compromete tempo e recursos Recruta outras pessoas a serem 
a compreensão a serem envolvidos envolvidas 

Entende os conceitos de Usa os conceitos de medição J\plica e ensina os conceitos de 
medição de desempenho de desempenho medição de desempenho 

Apóia passivamente os Apóia ativamente os esforços Inicia esforços de medição 
esforços de medição de de medição de desempenho desempenho 
desempenho 

Mede a "competência .. da Mede a "maleabilidade" do Mede a '·credibilidade" da 
liderança- habilidade e grupo de liderança- liderança - características 
conhecimento flexibilidade c atitude positiva pessoats. 
necessários para com a mudança 

Quadro 9. Estágios da implantação de medição de desempenho. 
Fonte: Hronec (1994). 

Existem diversos aspectos-chave a cumprir para que uma empresa implemente um sistema de 
medição de desempenho [Berliner & Brimson ( 1992); Hronec ( 1994)]: 

• Desenvolver um sistema hierárquico de medições que ligue o negócio. a planta e o 
desempenho do chão-de-fábrica: 

• Voltar às metas da organização e selecionar os tipos de medidas ele desempenho que 
suportam as metas; 

• Identificação elos processos da empresa; 
• Compreensão dos clientes (internos e externos) e seus desejos: 
• Determinar o que medir, por quê medir. quando medir e como medir; 
• Validar as medidas (pelas pessoas de dentro do processo) - submeter as medições de 

desempenho a todos os interessados afetados; 
• Começar a medição e emitir os relatórios conesponclentes - captar. monitorar, anali sar e 

divulgar as medidas de desempenho: 
• Avaliar a efetividade das medidas implementadas: 
• Analisar e melhorar continuamente as medições de desempenho. 
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6. 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ênfase deste trabalho recai sobre a não adequabilidacle dos sistemas de custeio aos 
ambientes de manufatura modernos. Porém, o gerenciamento de custos tem como função 
básica buscar a melhoria do desempenho da empresa. 

Ao longo deste capítulo. além de se falar na estruturação de um sistema de medição de 
desempenho. suas características. variáveis. tipos. etc .. procurou-se posicionar e/ou relacionar 
indicadores frente a custos. mostrando a complementaridade entre estas questões. quando se 
analisa um sistema de gerenciamenro empresarial de uma forma ampla. 

De uma forma geral. ambos. custos e indicadores. representam áreas de carência nas empresas 
que passaram pelos questionamentos e reformulações da organização do trabalho c da 
produção que o ambiente de competição mais acirrada impõs. 

A seguir. na terceira e última parte deste trabalho. procura-se mostrar como as empresas 
japonesas estão vivenciando estas questões c como uma empresa local. líder e engajada no 
movimento de qualidade c produtividade. aos moldes do modelo japonês. passou a questionar 
suas sistemáticas de controle e custeio. 



CAPÍTULO 7. CONTROLE E CUSTEIO NO JAPÃO 

7.1. INTRODUÇÃO 

No Brasil. na corrida por programas de qualidade e produtividade. o ··modelo japonês·· é 
usado como referência por muitas empresas e muitos autores. 

Porém. não há uma divulgação a respeito de como as empresas japonesas atuam no tocante ao 
controle gerencial. entendido como o gerenciamento de custos de processos e produtos. que 
faz a quantificação monetária dos resultados. c a medição de desempenho com o uso de 
indicadores (financeiros e físicos). que faz o monitoramento dos processos e dos resultados 
destes. 

Esta questão é relevante devido ao fato de que a organização do trabalho e da produção 
evoluem para se adaptarem às condições impostas pelo mtrcado consumidor e. 
necessariamente. dever-se-ia adaptar a forma de controle desse .. novo .. ambiente ou até criar 
novas sistemáticas para isto. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir algumas características da medição de 
desempenho e das práticas de contabilidade gerencial nas empresas japonesas. fazendo 
algumas comparações com a lógica predominante nas empresas ocidentais. proporcionando. 
inclusive. elementos de análise no caso da transposição (adaptação) do modelo japonês à 
realidade brasi leira. 

Procura-se mostrar como as empresas japonesas (tomadas como modelo quando se trata de 
manufatura) estão vivenciando estas questões. Complementando o trabalho. no capítulo 8. 
mostra-se como uma empresa local , engajada há mais de 1 O anos na busca de qualidade e 
produtividade. aos moldes do modelo japonês. teve a necessidade de reavaliação nas suas 
sistemáticas de controle e custeio. 
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7.2. DEFINIÇÃO DE METAS: ROI VERSUS ROS 

Controle gerencial pode ser entendido como um mecanismo para controlar os subordinados no 
tocante ao alcance das metas organizacionais. Então. o primeiro passo é definir o que 
controlar. ou seja. definir as metas a serem alcançadas. 

A meta primeira das empresas japonesas. ass im como das do ocidente. é o lucro. Diferenças 
repousam no método empregado para realizar os lucros: os japoneses. por exemplo. enfatizam 
aumento na participação de mercado como chave para a rentabilidade. c não somente o lucro 
(Berliner & Brimson. 1992). 

Ao que parece. os gerentes japoneses não são menos motivados ao lucro do que os ocidentais. 
embora provavelmente sintam menos pressão por resultados de curto prazo. 

Os japoneses têm o retorno sobre vendas- ROS -como lucro-alvo (Sakurai & Huang. 1989). 
o ocidente. usa-se basicameme o retorno sobre investimemo - ROI - tanto para avaliação 

como para estabelecer metas de ROl para seus centros de im·estimentos. com uma ênfase de 
curto prazo. E é por isso que. no Japão. a ênfase recaiu sobre a expansão e melhoria da 
capacidade produtiva. mesmo com ROl baixo 1

• 

Sakurai ct ali i ( 1989) apontam algumas razões para as diferenças nestes comportamentos. 
entre elas: 

• a relutância à mudança nos sistemas de controle japoneses: 
• diferenças institucionais. pois no Japão é concedida pouca autonomia aos gerentes de 

filiais/divisões, que praticamente não sofrem pressões para desempenho de curto prazo. 

Conforme os autores. há 3 razões básicas para que o retorno sobre vendas (ROS) seja tão 
popular no Japão: 

1. Evita problemas associados com a valorização da base de investimento: 
2. Separa medidas para controlar comas individuais: 
3. Mede a lucratividade individual dos produtos. o que é de maior relevância para o 

planejamento e controle. 

Sakurai & Huang ( 1989) ainda mostram outras razões para o uso preferencial do ROS no 
Japão: 

I. ROS revela a lucratividade de cada produto num ambiente de grande variedade: 
2. É quase impossível (custo-benefício) para empresas produzindo produtos de baixo volume 

e alta variedade computar ROl individualmente; 
3. ROS facilita decisões make-or-buy; 
4. ROI não pode ser computado efeti vamente em empresas de alta tecnologia. devido à 

quantidade de investimento de capital nutuar freqüentemente: 
5. Se o investimento de capi tal requerido para produzir produtOs lucrativos para o fu turo for 

alto, ROI pode fazer um negócio promissor parecer ruim: 
6. ROS é facil de entender. 

1 Numa pesquisa em 1984. dentre 32 empresas. 23 (71.9%) utilizavam ROSe apenas 4 (I 2.5%) utilizavam ROl 
(Sakurai et alii, 1989). 
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7.3. ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS E CONTROLE GERENCIAL DIVISIONAL 

Um sistema de controle de desempenho ou gerencial é o sistema pelo qual a alta 
administração controla as decisões tomadas pela média gerência (Monden. J989e). Os mais 
importantes no Japão. conforme o autor. são o sistema de orçamento. gerenciamento por 
objetivos e o sistema de méritos. 

Depois da Segunda Guerra Mundial. grandes empresas di,·ersificadas adotaram o sistema de 
gerenciamento por divisão2

• lsto ocorreu parcialmente porque o MITI recomendou este 
sistema, na expectativa de usar o crescimento das empresas industriais como base para o 
desenvolvimento da economia japonesa (Fushimi. 1989). r\ Matsushita Eletric Industrial foi 
uma das pioneiras. instituindo em 1933 o sistema divisional introduzido pela GM e Du Pont 
(em 1921 ). 

Segundo seu fundador. Konosuke Matsushita, ''deveria ha,·er uma escala ótima do negócio 
para um gerente ser capaz de controlá-lo efetivamente por si só ... c "à medida que a empresa 
cresce e se expande em novas áreas de negócio, deve-se dar à pessoa indicada para gerenciar a 
nova área a autoridade necessária para tocar todas as operações.·· É dito que este sistema tem 
sido a força motriz por trás da expansão com sucesso das empresas. durante o período de alto 
crescimento da economia japonesa (Fushimi. 1989). 

Segundo Berliner & Brimson (1992). os gerentes japoneses aplicam diferentes medidores de 
desempenho em diferentes níveis de administração dentro da empresa: 

Corporativo (Alta Administração) 
No mais alto nível de administração. a diferença entre as medições japonesas e ocidentais é 
caracterizada pela estratégia geral de mercado dos japoneses: foco na parcela de mercado c 
crescimento. em vez de lucro ou retorno de investimento. 

Unidade Industrial ou Divisão 
Nos níveis intermediários de administração. os gerentes japoneses usam medidores 
financeiros e não financeiros. Os financeiros tipicamente incluem: custo total. realização de 
custos-alvo específicos e demonstração de melhoria de custos. Os não financeiros são 
freqüentemente ~umários das medições ela fábrica: lead time. qualidade. produtividade. 
inventário em processo. turnover de inventário e realização das metas de produção. 

Chão-de-fábrica 
Os medidores são principalmente físicos. Os gerentes aparentemente sentem que a conversão 
financeira dos medidores requereria muito esforço enquanto que as medições físicas são 
suficientemente boas para serem entendidas. Tais medições incluem: realização da produção. 
partes produzidas. horas de trabalho. defeitos e inventário em processo. 

A título de exemplo. as Figuras 15 e 16 mostram o sistema de planejamento di visional da 
Matsushita. onde há ferramentas distintas ele controle, dependendo do nível hierárquico. 

Nos Estados Unidos, plano de lucros equivale ao orçamento: no Japão é diferente - o plano ele 
lucros para negócios de curto prazo e propósitos estratégicos é estabelecido como resultado ela 
discussão ao nível executi vo, usando uma abordagem 1op-down. Então. orçamentos 

2 No Japão. a divisionalizaçào por linhas de produtos é bastante popular (Tani. 1989). 



145 

departamentais são preparados (bottom-up) com base no plano de lucros. Esse processo 
interativo acontece até se dizimarem as diferenças (Sakurai . l993a). 

Alta Administração 
(Presidente) 

1 {
1. Sistema de planejamento divisional 

Ferramentas de 2. Sistema de capital interno 
Controle 3. Sistema de contabi I idade mensa l 

Gerente de divisão 

Ferramentas de 
Controle 

Gerente de Departamento 

I. Sistema de orçamento 
-orçamento departamental 
- sistema de custo-padrão 
2. Sistema de contabil idade mensal 

Figura 15. Ferramentas de controle no sistema de planejamento divisional. 
Fonte: Monden ( 1989d). 

Presidente 

Anúncio da 
política básica 

~ 
Instrução das 
diretrizes 

/' 
Checagem e 
determinação 

,final do plano../ 

+ /' 

Autorização 

.... .... 

Di visão 

/'1 - d.., nstruçao a .. ... Política 
\.. 

Proposta de 
orçamentos 

~ 
Proposta do 
plano divisional 

Plano autorizado .. ... (orçamento) 

Figura 16. Passos para o planejamento divisional. 
Fonte: Monden (1989d). 

Departamento 

Preparação de cada 
plano departamental 

Plano autorizado 
... 

(orçamento) 
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As empresas que usam o orçamento (lop-down) têm a habilidade de comunicar íàcilmente o 
pensamento da aha administração para a média e baixa gerências. Já as empresas com plano 
de lucro (top-down) e orçamento (houom-up) podem integrar as idéias dos gerentes do chão
de-fábrica com os da alta di reção (Sakurai. 1993a). 

7.4. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PLANO DE INCENTIVOS 
(RECOMPENSAS) NO JAPÃO 

As empresas japonesas ainda se baseiam em sistemas de emprego vitalício. Porém. segundo 
Takayanagi (I 989). sem um sistema institucional. objeti,·o e racional. de avaliação de 
desempenho e incentivo. os empregados não trabalharão duro numa sociedade moderna. 

Segundo Monden ( 1989e). a alta administração deve planejar um sistema que convide cada 
gerente a considerar as metas da empresa como metas pessoais. Na sua concepção. os gerentes 
tendem a ter 2 ti pos de expectativas - esforço-desempenho (E-0) e desempenho-recompensa 
(0-R). com as quais são motivados a investir um esforço para alcançar uma recompensa. Isto 
pode ser visto na Figura 17. 

Esforço 

l Expectativa E-0 

Motivacão 
' I 

Oesempe nhol 

l Expectativa 0 -R 

Recom e p nsa 

Figura 17. Expectati vas E-0-R. 
Fonte: Monden ( 1989e). 

Padrão de 
avaliação de 
desempenho 

Sistema de 
incentivo ou 
recompensa 

As empresas japonesas oferecem principalmente dois tipos de incentivos: um pecumano 
(salários e bônus) e outro de promoção. Ou seja. a compensação financeira do empregado 
japonês inclui um salário básico mais bônus. sendo estes relac ionados com o desempenho da 
empresa e não com o do indivíduo. 

Geralmente. o nível salari al é determinado pelos anos de experiência e educação. mas I O a 
30% é determinado pelo desempenho e habil idade. A diferença em salários entre o melhor e o 
pior empregado é pequena para ser considerada um incentivo. mas os japoneses pensam ser 
20% um incentivo suficiente (Takayanagi. 1989). 

Um presidente de empresa americana pode ganhar 85 vezes mais que um operário. o Japão. 
essa proporção é de dezessete vezes (Exame. I 992b). 

As oportunidades para quem não tem nível universitário são limitadas. A pessoa tem que ter 8 
a 1 O anos de empresa para ser chefe de subseção. Mais algw1s anos para ser chefe de seção, o 
primeiro cargo gerencial de alguma significância. São 15 a 20 anos para chegar a gerência de 
departamento. Somente gerentes na faixa de 50 anos são considerados para as posições de alta 
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departamento. Somente gerentes na fa ixa de 50 anos são considerados para as posições de alta 
administração. Ou seja. apesar de competência e desempenho estarem se tornando mais 
importantes. há sempre uma limitação de idade mínima. 

7.-t.J. PRINCIPAIS C RIT ÉRIOS DE DESEMPENHO NO J APÃO 

Sakurai et ai i i ( 1989) apontam uma variedade de medidas usadas pelas empresas japonesas: 
lucratividade. produti vidade. crescimento de vendas. fat ia de mercado e redução de custo. 

Além disto. segundo Berliner & Brimson ( 1992). o papel das medições físicas (tempo do 
ciclo. reali zação dos cronogramas de produção. taxas de defeito. inovação) é bastante 
importante para a filosofia japonesa de gerenciamento c controle. Os gerentes japoneses 
acreditam que melhori as nas medições físicas vão propiciar a redução de custos c a 
conseqüente realização de maiores lucros no futuro. IstO parece diminuir a importância do 
controle formal dos custos na manufatura. 

No Quadro I O. apresentam-se alguns itens cobrados nas a\·aliações em determinadas áreas das 
empresas Japonesas. 

Area Item 
Planejamento e Controle Atingi mento da meta 

Habilidade 
Marketing Vendas 

Participação mercado 
Lucratividade 

Produ cão 
' 

Volume 
Redução de custo 
Redução do período de produção 
Controle de qualidade 

Quadro I O. Itens a\'aliados por área no Japão. 
Fonte: Ta!:ayanagi ( 1989). 

Takayanagi ( 1989) acrescenta que empresas usando vendas ou volume de produção como 
item importante de avaliação mostram baixo desempenho: por outro lado. firmas que usam 
redução do período de produção mostram alto desempenho. 

7.5. CÁLCULO DE CUSTOS EM AMBIENTE JIT 

7.5.1. J IT NA BUSCA DO INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE 

A racionalização dos processos de produção. a eliminação do desperdício e a maior 
visibilidade dos problemas de produção resultantes da abordagem JIT permitiram reduções nas 
perdas e melhoria da produtividade por toda a fábrica. 

As empresas japonesas constataram diminuírem os custos industriais totais com o decréscimo 
da incidência de defeitos (contrariando a concepção microeconômica predominante. de ser 
necessária uma percentagem '"ótima .. de defeitos. para minimizar os custos totais). 
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Elas não sucumbiram à mentalidade da otimização. abordando o problema de uma perspectiva 
mais ampla c fundamental. Por exemplo. não lhes interessa,·a otimizar o nível dos estOques: 
eles queriam ver-se livres deles. Do seu ponto de vista. estoques encobriam problemas e erros. 
representando uma forma de desperdício e um atestado de incapac idade. 

Por essa razão. em vez de tentar otimizar os níveis dos estoques. com base nas condições 
existentes. eles tentaram compreender as forças fu ndamentais que faziam com que os estoques 
tivessem de ser mantidos (longos tempos de setup. irregularidade das entregas pelos 
fornecedores. layout funcional. entre outros). 

À medida que as empresas tentavam reduzir os estoques. vários problemas surgiam: problemas 
de qualidade ... gargalos .. de produção. problemas de coordenação. obsolescência. perdas 
devido a furtos. quebras e nào-confiabilidade dos fornecedores. entre outros. Os gerentes 
viram-se forçados a atacar e resolver os problemas. em vez de mascará- los com estoques
tampões. 

A filosofia de movimento JIT contrastava fortemente com o procedimentO fabril tradicional. 
que tentava manter cada trabalhador e cada máquina o mais ocupados possível (para maximizar 
os indicadores contábeis locais de eficiência da mão-de-obra e utilização das máquinas). 

A economia mais evidente se deu nos custos financeiros da manutenção de estoques e. além 
disso. as empresas descobriram ter até 50% da área da fábrica sendo usada para armazenar 
estoques operacionais. Com a eliminação desses estoques. revelou-se urna nova fábrica dentro 
da fábrica antiga. A expansão planejada pôde. assim. ser restringida e as instalações antes 
dispersas puderam ser consolidadas. 

No entanto. tais economias de custos financeiros c área de fábrica não constituem os ganhos 
mais importantes dos sistemas JIT. As empresas descobriram a verdade fundamental dos 
japoneses de que estOques ocultam problemas. 

O conceito de eficiência de mão-de-obra deverá ser reexaminado. uma vez que o JlT requer 
que operadores produzam apenas o que está programado. Quando o programado é aringido. 
espera-se que os operadores executem outras tarefas. tais como manutenção e limpeza da 
estação de trabalho (Inoue. 1989). 

A eficiência de máquina também tem um significado totalmente diferente na filosofia JlT. 
Tempo de máquina ocioso é planejado uma vez que fábricas de fluxo otimizado são 
desenhadas para terem limites de mão-de-obra c não de máquinas (lnoue. 1989). 

Em termos de controle. com as políticas de estoques just-in-time predominando cada vez mais. 
a necessidade de acompanhá-los detalhadamente se reduz. De fato. conforme os estoques 
operacionais Ouem através da linha de produção. eles não se detêm o tempo suficiente para que 
registros precisos sejam mantidos (Johnson & Kaplan. 1993). 

As políticas de produção JIT também tornam os tradicionais indicadores de eficiência local. 
como a produção por trabalhador individual c tempo de funcionamento das máquinas. 
inválidos. Com o JfT. se a produção de um trabalhador em certo dia é menor do que o 
esperado. a causa provável são gargalos antes ou depois do trabalhador. Manter as máquinas 
trabalhando para gerar estoques ainda não necessários contradiz a filosofia .IIT (Johnson & 
Kaplan. 1993). 



149 

Ou seja. empresas que adotam uma filosofia de produção JIT. mas mantendo seus indicadores 
de eticiéncia anteriores. acabam confundindo tanto os trabalhadores como os gerentes. 

7.5.2. A NECESSIDA DE DE MUDANÇA NAS SIST EMÁTICAS DE CUSTOS 

Em 1960. Taichi Olmo c Shigeo Shingo introduziram a produção .IIT. Nos anos 70 e 80. as 
idéias centrais do JIT tomaram espaço nas crnpresas ocidentais. 

Atualmente. a força competitiva japonesa tem atraído renovada atenção para as limitações dos 
sistemas de custos tradicionais e para o fato de que um sistema não consegue atender todas as 
necessidades empresariais. 

Por exemplo. uma empresa havia acabado de implantar um conj unto de processos 
operac ionais que estavam tornando sua fábri ca extremamente ágil. Os estoques estavam a 
20% do que historicamente costumavam ser: os clientes estavam recebendo seus pedidos em 
dia com praticamente nenhuma devolução: espaços estavam aparecendo na fábrica a ponto de 
parecer ··,·azia·· em comparação ao que era antes: c havia um mês de faturamento sobrando no 
banco em aplicações financeiras. o que também era uma experiência única. considerando as 
necessidades passadas de dinheiro. Estavam operando em ambiente ··.Just-in- Time··. ou J IT. 

O ún ico problema é que. nos relatórios financeiros. a situação apresentada era de desan imar o 
mais otimista dos investidores. Por quê? Como pode existir um sistema que aponta tão 
negativamente uma situação prática tão boa? a realidade, qual é o objeti vo do custeio? 

Acontece que um sistema de custos ··oficiar· tem que se pautar por regras ··oficiais·· e 
genéricas para que eventualmente possa ser controlado com um mínimo de perda de tempo 
pelos fiscais do governo. Isso torna os sistemas rígidos c pouco passíveis de amoldarem-se a 
mudanças operacionais significativas. como por exemplo a implantação de um JfT. É preciso 
entender que a contabilidade de custos em si tornou-se um sistema do governo. com a 
inconveniência de ser processado em nossa empresa (Carvalho. 1993 ). 

Técnicas de gerenciamento de custos compatíveis com métodos de gerenciamento de 
produção como JIT. TQC. EV I A V. entre outras. estão se tornando mais essenciais que 
métodos como o custo-padrão"' (lnoue. 1989). 

A pergunta que paira no ar é: "Quanto ao gerenciamento de custos, o ocidente irá esperar I O. 
15 ou 20 anos para estudar. modificar e melhorar a teoria e prática contábeis?'. 

7.6. CUSTOS NO J APÃO 

Assim como no Ocidente (América c Europa). os métodos de gerenciamento de custos 
utilizados no Japão não suportam adequadamente a medição estratégica do negócio. 

De acordo com o Padrão Japonês de Contabi lidade de Custo. há 5 razões princ ipais para se 
usar contabilidade de custos (Yoshika,,·a. 1989): 
I . Determinar preço e política de preço: 
2. Preparar relatórios fi nanceiros; 
3. Instalar praticas de gerenciamento de custo (controle e redução): 
4. Estabelecer orçamentos e controles orçamentários: 
5. Fazer planos e controles de negócios. 
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7.6. 1. CARACTERÍSTICAS DA CONTABILIDADE JJT 

Em termos organizacionais. no Japão. as funções da contabilidade gerencial são clara c 
objetivamente separadas daquelas executadas pela contabilidade fi nanceira (Ver Figura 18). 

Comitê Executivo 

Orçamento Cred.e Cobr. 

Contabilidade Investimentos 

Estatística Contas a pagar 

,Y Auditoria I 
f igura 18. A organização das funções de contabi lidade gerencial nas corporações japonesas. 
Fonte: Kato et ali i ( 1989). 

No Japão. há mais pessoas da organização atuando na contabilidade gerencial. A função não é 
limitada ao departamento contábil. a Matsushita. por exemplo. o swff contábil tem 1500 
membros. Apenas I 00 trabalham no departamento contábil central. O restante pertence às 
divisões e outras afiliadas que são centros de lucro. 

No Japão a contab ilidade gerencial é visíve l em cada departamento (uti li zação intensiva de 
indicadores) e torna-se parte da mentalidade dos trabalhadores. Algumas características das 
práticas japonesas de gerenciamento de custos que levam a isto são (Monden. 1989d): 
• O gerenciamento de custos japonês é guiado pelo conceito de custo-alvo. Isto é. a 

administração decide. antes que o produto seja desenhado. qual deve ser seu custo. 
baseando-se no mercado em vez de nos custos de manufatura; 

• O planejamento de custos e as reduções de custos recebem mais ênfase do que o controle 
de custos; 

• Decisões de investimentos são guiadas mais por consenso geral para as metas de 
custo/desempenho do que pela justificativa financeira. característi ca das empresas do 
ocidente. 

Embora a contabilidade japonesa derive e seja influenciada pelos métodos ocidentais. há 
diferenças na aplicação destes métodos. As empresas japonesas: 
• usam preço-alvo. para atingir e assegurar participação no mercado. e custo-alvo. para 

atingir redução de custo e lucros suficientemente altos; 
• usam o ROS, em substituição ao ROI (ênfase no curto-prazo). em combinação com os 

esforços de melhoria na produção JIT; 
• vêem o gerenciamento de custos como um meio crítico para o sucesso e. assim como 

qualidade e produtividade. responsabilidade de todos na organização: 
• dão pequena atenção para o rateio dos custos indiretos. 
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Segundo pesquisa realizada em 1991. a maioria das empresas japonesas. em ambiente CIM-'. 
usam o custeio direto. não para contabilidade de custo. mas para plano de lucros ou análise da 
margem de contribuição (Sakurai . 1993a). 

Sakurai ( 1993a) ressalta que. nas décadas de 60 e 70. empresas japonesas usm·am custo 
padrão e orçamento como componentes principais dos sistemas de gerenciamento de custOs. 
para controlar custos diretos e indiretos. respectivamente. usando-se o princípio do custeio 
direto~. 

Entretanto. mudanças no ambiente da manufa tura ti veram impacto nesse controle gerencial 
.. convencional". Como conseqüência. o custo padrão perdeu significado em tecnologias 
avançadas de manufatura. já que a eficiência da MOD deixou de ser rcJc,·antc num chão-de
fábrica cada vez mais roboti zado (Sakurai. 1993a). 

Adicionalmente. o controle de custO no estágio de produçào1momagem perdeu a importância 
em relação ao estág io de planejamento/projeto. em vista da divcrsilicaçào c diminuição do 
ciclo de vida dos produtOs (Sakurai. 1993a). 

7.6.2. CUSTEIO-ALVO (CUSTEIO-META) 

O custeio-alvo promove a melhoria contínua por meio da eliminação do desperdício de 
atividades durante todos os ciclos de projeto e produção. 

O novo ambiente econômico tem exigido que os produtos sejam ''fe itos para custo··. ou s~ja . 

planejados e projetados para custar o que o mercado paga. 

O custo-meta é uma ferramenta multidisc iplinar de gerenciamento de custo para redução total 
de custo. aplicado nos estágios de planejamento e projeto. com cooperação dos departamentos 
de engenharia. produção. marketing. desenvolvimento c contabilidade. 

Quando um novo produto é desenvolvido. o preço é projetado pelo departamento de 
marketing. O custo permitido é obtido subtraindo o lucro-meta do preço projetado. O 
departamento de engenharia estima custos para o novo produto (custo estimado) com base nas 
práticas correntes. Usualmente. este custo estimado excede o CdSto permitido. Neste ponto, 
começam atividades de redução de custos. com a aplicação de engenharia de \'alor (EV). até 
que o custo-meta seja alcançado. 

Exemplo I: 

Preço de Venda planejado Lucro Meta Custo Máx imo Permitido 

$4.000.00 $800.00 $3.100.00 

Custo Estimado Programa de Redução de Custo Custo Meta 

$3.500.00 $300.00 $3.200.00 

' CIM é a expansão da auwmação fab ril para engenharia e marketing, todos integrados em redes de computador 
(Sakurai. 1993). 

4 Muitas empresas japonesas usam o custeio direto para preparação de balanços financeiros (Yoshikawa. 1989). 



Exemplo 2: 

Preço ele Venda= $150.00 
ROS = 10% 
Custo Permitido= $120.00 (Viabi lidade Econômica) 
Custo Esti mado = $130.00 (Viabilidade Técnica) 
Meta ele Redução de Custo = $10.00 

I - ., ) _ 

Custeio Meta é o esforço. nos estágios de planejamento e desenvolvimento, para obter um 
custo-meta colocado pela administração (Tanaka. 1993 ). Segundo Sakurai ( 1993a). Custeio 
Meta é um método para gerenciamento de custos baseado na redução do custo do ciclo de vida 
total do produto. mantendo a qualidade planejada. 

7.6.2.1 CUSTEIO-META NA TOYOTA 

No STP. busca-se a redução de custos pela eliminação de perdas. utilizando o princípio de 
não-custo. Há. portanto. uma lógica de custos por trás do sistema. Como visto no capítulo 3. 
uma técnica bastante utilizada pela Toyota é a engenharia c análise de va lores. no combate às 
perdas por processamento em si. O uso desta técnica está fonemente relacionado com o custo
meta e com a lógica de custeio adotada pela Toyota. 

O Custeio Meta foi inventado na Toyota em 1965 (Tanaka. 1993). Apesar de outras grandes 
organizações japonesas utilizarem o Custeio Meta. o sistema da Toyota é o mais avançado 
tecnicamente. 

A sistemática do custeio-meta da T oyota. usada no lançamento de novos produtos está 
indicada a seguir. 

I PREÇO DE LISTA 

I LUCRO META I 

I PVV = PVMA + (fi + f'2 + G -r ... - fn) 

I LM = (PVV X VM) X PLM 

Quando as condições de mercado são colocadas. o projeto entra na fase de Plano de Custo. 
que vai testar as capacidades (capabilidades) de projeto da empresa. 

CUSTO ESTIMADO CE = CMA + m 

LUCRO ESTIMADO 

CORTE DE CUSTOS 

CUSTO META I 

LE = (PVV - CE) x VM 

MCC = LM- LE I 
CM = CE- MCCu 

PVV- Preço de Venda Varejo 
PVMA- Preço Varejo Modelo Antigo 
f- Valor das Funções Adicionais 
LM - Lucro Meta 
VM - Volume Meta 
PLM - Percentual de Lucro (ROS) 

CE - Custo Estimado 
CMA - Custo Modelo Antigo 
m - Mudança de Custo Projeto 
LE- Lucro Estimado 
MCC - Meta de Corte de Custos 
CM - Custo Meta 
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7.6.2.2. OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS DO CUSTEIO-ALVO 

Os objetivos básicos do Custo Meta são (Nakagawa. l 996): 

• Redução de custos (materiais I conversão diretos): 
• Planejamento estratégico de lucros. 

Ainda segundo takagawa ( 1996). as principais características do Custo Meta se resumem em: 

• Integra desde as funções de planejamento do produto até as de produção e marketing: 
• Maior esforço de redução de custos nas fases de planejamento e projeto de produto: 
• Uso conjunto com Manufatura Integrada por Computador (CIM) I Sistemas Flexíveis de 

Manufatura (FMS) I Automação Fabri l (FA): 
• Conexão com a estratégia da empresa. 

7.6.2.3. PROCESSO DE DETERMI NAÇÃO DO CUSTO-META 

egundo Nakagawa ( 1996). há três tipos de processos principais para a determinação do custo 
meta: 

• Top-Down, ou método do plano de lucratividade: a partir do lucro meta planejado (ROS). 
subtraído do preço de venda projetado: 

• Bouom-up ou método de engenharia: o custo-meta é determinado pelos engenheiros de 
operação usando técnicas de engenharia de valores e considerando o nível tecnológico da 
empresa; 

• Método Híbrido: integração dos anteriores. consolidando o foco operacional sobre a 
lucratividade e o foco tecnológico sobre a viabilidade. 

Em termos operacionais, há 5 modos de estabelecer custo-alvo (M iyabe. 1989): 

I) Estabelecimento voluntário por cada unidade gerencial:. 
2) Redução de custo a um certo percentual por toda a organização: 
3) Cálculo do custo-alvo requerido. a partir do lucro desejado: 
4) Curva de experiência; 
5) Índice governamental. regulamentação. 

Além disso, deve-se estabelecer um custo alvo para todas as atividades do ciclo de vida do 
novo produto (Custo de desenvolvimento, Custo de manufatura, Custo de distribuição. etc.). 

No caso particular de lançamento de um novo produto (ou de alteração nos seus componentes 
constitutivos), há 2 métodos para alocação do custo-alvo (Figura 19): 

• Subtração - Blocos de componentes 
• Adição - Área funcional 

Os projetistas não devem prosseguir com o desenho sem alcançar o custo-alvo a cada estágio. 
devendo proceder as mudanças necessárias (Design to Cost - DTC). Este é o conceito geral c 
o princípio principal do planejamento e controle de custo na fase de projeto. 



Produto 

Componente 1 
(Função 1) 

Componente 2 
(Função 2) 

Componente 3 
(Função 3) 

+ Submonta!.!em 21 
Submontagem 22 
Submontagem 23 

__ Submontagem 3 I 
r (Função 31) 

-t" Submomagem 32 -- ~ 

(Função 32) 

·························· ····· ·········· ······························· ······ .. 

Figura 19. Métodos de alocação de custo-alvo. 
fonte: Adaptado de Tanaka ( 1989). 

7.6.2.-t. O CUSTO-META E O GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

Área fun
; cional 3 

l:'i-1 

1 as grandes empresas japonesas. usa-se EV nas atividades ele controle ele custo para alcançar 
o custo-alvo. EV I A V é usado antes. durante c depois elo projetO. 

Plossl ( 1993) apresenta alguns esforços envolvidos no Custeio-alvo: 

1) Análise interna 
Mapeamento do processo e ABC 

2) Análise externa 
Pesquisa ele mercado c QFD 
Juntos. pesquisa ele mercado e QFD respondem à pergunta chave-feita pelo custeio-alvo: 
Quais características do produto que o mercado valoriza( rá)? 
Produtos com qualidade para o cliente. 

3) Projeto do produto/processo 
Engenharia de valor c envolvimento do fornecedor 
Estabelecer custo-alvo. aplicando EV no estágio ele projeto. 
As atividades do projeto estão completas somente quando se atinge o custo-alvo do novo 
produto (Miyabe. 1989). 

4) Medição de desempenho 
O custo-alvo é expresso em faixa de valores. o que permite um frade-o_[( entre desempenho. 
programação e custo do novo produto. 

Antigamente. pensava-se ser o custo padrão uma técnica de engenharia c não de contabilidade 
gerencial. Hoje. o custo padrão é ferramenta para ambos. Da mesma forma. mais e mais se vê 
o custO-meta como uma ferramenta para contadores e/ou gerentes no futuro. 

A lógica do custo-meta deve atingir não apenas os custos de produção, mas também ele 
marketing e de administração geral. Isto porque. da mesma forma que ocorre com a Qualidade 
Total, só se tem um sistema de gerenciamento de custos sólido e efeti vo se ele for utilizado 
por todos os setores da organização. 
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7.6.3. TENDÊNCIAS RECENTES NAS PRÁTICAS .JAPONESAS DE 
GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

No Japão. há uma crescente tendência à revisão dos padrões da contabilidade de custos. 
Makido ( 1989) aponta três tendências de mudança das práticas de gerenciamento de custos. 
todas elas fortemente relacionadas entre si: 
a) Ênfase na redução de custos. especialmente no estágio de planejamento de um novo 

produto: 
b) Adoção de um sistema de contabilidade de custos est imados; 
c) Uso de um sistema gerencial de custos com a função de redução de custos. 

a) Tendência I: ênfase em redução de custos, especialmente no estágio de planejamento de 
um novo produto. 

Há pouca margem para melhoria na produção se suas condições operacionais foram pré
estabelecidas. É possível uma redução. mas o investimento provavelmente excederia o 
realizado na fase de projeto. Por isso. o custo-alvo tem que ser determinado no estágio de 
planejamento. abordando-o ou baseando-o no plano de lucratividade a longo prazo. como 
mostra a Figura 20. 

PLANO DE LUCROS A LONGO PRAZO 

+ 
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE-ALVO 

+ 
PREÇO- LUCRO = CUSTO PERMITIDO 

+ 
CUSTO-ALVO 

Figura 20. Método do Custo Permitido. 
Fonte: Makido (1989). 

Este método é baseado na compreensão de que a meta-fim da empresa não é a redução de 
custos, mas maiores lucros. 

A redução de custo envolve 2 processos básicos: 
1. Extração do custo alvo da meta de lucro (como mostrado na Figura 20); 
2. Avaliação da atividade de projeto com a intenção de alcançar o custo alvo (Engenharia de 

Valores- EV). 

b) Tendência 2: Adoção de um sistema de contabilidade de custos estimados. 

Em termos cronológicos, pode-se pensar em: 
• custos pré-determinados: medidas esperadas antes da produção; 
• custos atuais: medidas calculadas depois da produção. 

Custos pré-determinados: 
• custo padrão: dados estatísticos, índices; 
• custo estimado: experiência ou intuição (Os custos do produto individual não são 

calculados). 
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c) Tendência 3: Uso de um sistema gerencial de custos com a função de redução de custo. 
(f-igura 21 ). 

r---- --------------------------------------------------- ------------------ ---------' I 
PLANO DE LUCRATIVIDADE 

' PREÇO DE VENDA - LUCRO NECESSÁRIO 

' 

I 

(Custo permitido)~---. ... Custo-alvo Análise de variância 
I 
I 

Performance de Custo 
Reduçrio de custos pela 
melhoria da tecnologia 
de projeto e produção 

Custo-padrão ou estimado 

~ r--- -----------------------------------
Custo-alvo Análise de Variância 

--------------------------------!-----------· 

(Custo atual ) .., Performance de Custo 
Manutenção de custos 
pela eliminação das 
causas de variação 

Figura 21. Sistema de gerenciamento de custo de produto. 
Fonte: Makido ( 1989). 

Cabe ressaltar mais uma vez que se busca a redução de custos a partir de um preço de venda 
pré-determinado. Numa visão mais ampla. o objetivo é o aumento da lucratividade c este 
poderá ser obtido pela atuação sobre as margens de lucro. 

7.6.4. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
CUSTOS NO JAPÃO 

Um sistema gerencial de custos normalmente é dividido em 3 estágios. descritos a seguir: 

a) PLANO CORPORATIVO 
b) PLANO DE CUSTO 
c) MELHORIA DE CUSTO 

a) PLANO CORPORA TIYO 
Objetivo: Estabelecer o lucro-alvo de cada período e baixar o breakeven-point (ponto de 
equilíbrio) da empresa. 

b) PLANO DE CUSTO 
Objetivo: Planejar um produto que atenda as necessidades dos consumidores dentro do custo
alvo inferido do lucro-alvo do novo produto. monitorando o atingimento do custo-alvo usando 
EV e comparação com os custos estimados. 

O sucesso do gerenciamento de custo depende da extensão com que se alcança a redução de 
custo neste estágio. 



c) MELHORIA DE CUSTO 
Objetivo: Promover atividades de redução de custo. 
A melhoria do custo se dá em 3 instâncias. a saber: 
I) Definição da prioridade de melhoria: 
2) Detalhamento do plano de lucro de curto prazo: 
3) Gerenciamento por objetivos e o sistema de contabi I idade de custos (fase operacional) . 

7.6.5. CUSTOS DE OVERHEAD 
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Para empresas japonesas. é crucial um gerenciamento efeti' o dos custos de overhead. que 
vêm crescendo em termos relativos e absolutos. Infel izmente. a prática de contabilidade atual 
não provê boas soluções para isto (Sakurai. 1993a). 

Na década de 70. quando poucas empresas japonesas tinham automação. MOD era a base de 
alocação mais usada. Hoje. gerentes e acadêmicos japoneses acreditam que horas-máq uina 
devem ser usadas (Sakurai. 1993a). 

Muitos gerentes japoneses têm conhecimento de que. com o aumento da automação em suas 
fábricas. a mão-de-obra direta pode não ter uma relação de causa e efeito com o overhead ele 
fábrica. Entretanto. são relutantes em mudar rapidamente a base corrente de horas de mão-de
obra (Monden. 1989d). 

É comum nos sistemas de contabi lidade japoneses enfati zarem-se medidas não financei ras de 
desempenho como base de rateio de despesas gerais indiretas (Sakurai. 1993a). Uma planta da 
Hitachi aloca overheacl com base no número ele panes ele cada modelo. Ass im. os projetistas 
são "encorajados"' a simplificar e padronizar peças/produtos [Hiromoto ( 1988). citado por 
Sakurai ( 1993a). 

Para gerenciar custos diretos. custo-meta tem sido amplamente utili zado no Japão. 
suplantando o custo-padrão. cujo papel para controle gerencial declinou consideravelmente. 
Contrariamente. o uso de orçamento para planejamento c controle aumentou. Por quê? De,·ido 
ao aumento dos custos indiretos causado pela automação fabril e pelo próprio aumento da 
importância do planejamento e controle de custo nos estág ios de P&D. plano e projeto e 
promoção de vendas e distri buição física (Sakurai . 1993a). 

Enfim, o aumento relativo dos custos indiretos faz com que. também no Japão. se questione os 
métodos de alocação utilizados atualmente. As distorções pro,·ocadas pelo custeio direto estão 
atingindo proporções perigosas. I~ necessário mudar. e para tanto impõe-se um maior 
detalhamento dos custos indiretos. 

7.7. COMPARAÇÃO JAPÃO X EUA 

7.7.1. ABC E DCOPLS 

Para gerenciar custos indiretos, o ABC tem sido proposto e usado em empresas. americanas. 
No Japão. segundo Sakurai (1993b). um sistema diferente tem sido desenvolvido. o sistema de 
carga direta do overhead para a linha de produto (OCOPLS). 

O exemplo a seguir ilustra as principais vantagens do ABC relativamente aos n1étodos 
tradicionais. e serve de base para discutir suas diferenças em relação ao DCOPLS. 



Produto V oi. Hmod Hmáq Sctup N.pedidos \-1anuseio 
Pl lO 5 5 I I 
P2 100 50 50 ... ... 

-' -' 
V oi 110 55 55 -l -l 

Total S 11 00 550 400 480 

• Método trad icional -Taxa de overhead: 3520/55 = 64/hora 
Pl = 64 x 5 = 320/1 O= S 32/unidade 
P2 = 64 x 50= 3200/ 100 = S 32/unidadc 
• Método de ABC - Taxa de Overhead: 
Base horári a ( 1.1 00 + 550)/55 = 30/hora 
Base lote ( 400 + 480 + 200)/4 = 270/unidade 
Base panes 7901: = 395/unidade 

Pl P2 
30 X 5 = 150 30 X 50 = 
270 X 1 = 270 270 X 3 = 
395 x I = 395 395 X I = 

815 
V oi. 10 
Custo 81 .50 

1500 
810 
395 

2705 
100 

27.05 

I 
... 
-' 

-l 

200 

Panes 
I 
I 
I 

790 

Sistema de Carga Direta de Overhcad para Linha de Pr·oduto (SCDOLP) 
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Total 

35~0 

Para ser efeti \'O para a redução de custos. os custos indiretos deveriam ser carregados 
diretamente (não alocados) aos produtos. Porém. é muito difícil. por definição. carregar-se 
custos indiretos para um produto. 

Em resposta a isso. algumas empresas japonesas selecionaram a I in h a de produtos como 
objetos de custo e não os produtos. Construíram sistemas com poucas alocações. que são 
indicados para redução de custo. mas não para um custeio acurado de produto. o que. s~gundo 
Sakurai ( 1993b). apresenta um contraste entre o SCDOLP c o A BC. 

Em resumo. os gerentes japoneses tipicamente não mostraram interesse no ABC. por 
pensarem que a sofisticação na alocação não contribui muito na redução de custo. Porém. não 
ignoraram a alocação através das atividades: muitas empresas adotaram direcionadorcs 
relacionados a atividades para alocação de overhead (Sakurai. 1993b). 

Como os japoneses reagem ao ABC? Quando Robin Cooper c Michiharu Sakurai visi taram 
sete empresas japonesas em 1989. acharam que os geremes mostraram pouco ou nenhum 
interesse no ABC. Os gerentes japoneses estavam mais interessados em redução de custos do 
que numa alocação acurada de overhead. 

Em 1992. a Associação Japonesa de Contabilidade de Custos colocou o ABC como tema 
principal de sua reunião anual. Os japoneses mostraram estar mais atraídos pelo ABM. c 
particularmente pela construção de um novo tipo de ABM adaptado às empresas japonesas. 

Algumas das considerações anteriores podem ser apoiadas pelo Quadro 11. 



Usam ABC 

ABC Original 

ABC Moditicado 
Apenas uma idéia do ABC 

Consideram usar ABC 
Conhecem. mas não reviram 
Não se interessam 
Não conhecem 

Quadro 11. Srarus quo do uso ABC no Japão. 
Fonte: Sakurai ( 1993). 
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% 

-l 

o 
83 
17 
2 

34 
4 

56 

Pela análise do Quadro I I. vê-se que apenas 6% das empresas japonesas consideraram o uso 
do ABC. e 94% ou mostraram desinteresse /desinformação (56%). ou não pretendem usá-lo. 

Já no 11 Conuresso de Gestão Estraté12.ica de Custos. realizado em 1995 na cidade de 
~ '-' 

Campinas. São Paulo. Sakurai proferiu uma palestra na qual destacou que as empresas 
japonesas estão ampliando o grau de utilização elo sistema ABC c ressaltou a importância dos 
indicadores de desempenho como linha de pesquisa no Japão. 

7.7.2. CUSTO PADRÃO VERSUS CUSTO ALVO 

Custos-alvo são conceitualmente diferentes de custos-padrão. Estes são pré-determinados e 
baseados em uma anál ise interna feita por engenheiros industriais. enquanto aqueles são 
baseados em análise externa de mercado e competidores. 

O tempo alvo diminui com a .. melhoria no processo de manufatura ... O tempo-padrão contábi I 
é o mesmo durante o ano. Não muda para acomodar as metas mensais. 

O sistema ele custo padrão é uma fe rramenta efetiva para controle de custO. usando anál ises ele 
variância. aplicado ao processo produtivo. É indicado para a produção em massa e para 
fábricas onde o controle de eficiência tem um papel importante . .lá o custo-meta é uma 
ferramenta mais efetiva para redução de custo do que para controle de custo. Diferentemente 
do custo padrão. é uma ferramenta orientada para o mercado (Sakurai . J993b). 

Algumas das considerações anteriores podem ser visualizadas na Figura 22. 

Custo-Padrão Custo-meta 

LI ~I n:..:::p_:.:u.:_t ____:1--:l __ _..l, O::..:_ut:p_:u.:_t _r----l-:-----~1 Metas Corporativas 

l l I 
Eficiência Eficácia Lucratividade 
Cost Contrai Redução de Custo 

Alta Qualidade 
Flexibilidade 
Bom serviço 
Outros 

Figura 22. Relação entre custo-padrão e custo-meta. 
Fonte: Sakurai (1993b). 
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Logo. o principal proposno do custo padrão é obter o maior output com o menor input. 
enquanto que o custo-meta privilegia o atingimento efetivo das metas corporativas (que não 
necessariamente serão atingidas pela melhoria da relação outputíinput). Além disso. custo
padrão é mais relacionado com a,·aliaçào individual de desempenho de trabalhadores. 
enquanto custo-meta busca prioritariamente a redução de custos. 

O Quadro 12 resume as principais diferenças entre custo-meta e custo-padrão. 

CUSTO META CUSTO PADRAO 
planejamento e projeto manufatura 
planejamento de custos controle de custos 
prioridade: redução de custos prioridade: desempenho individual 
acompanha as melhorias valor fixo durante um ano 
baseado no mercado baseado na produção e tecnologia 
nível estratégico- metas corporativas nível operacional- output/input 
melhor para ambiente de alta variedade e melhor para ambiente de baixa variedade e 
baixo volume alto vol ume 
harmonia com Engenharia de Valores. TQC harmonia com contabil idade financeira 
e JIT 

Quadro 12. Comparação entre custo-meta e custo-padrão. 
Fonte: Adaptado de Nakagawa ( 1996). 

7.7.3. UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CUSTOS DA QUALIDADE NO JAPÃO 

Os japoneses aprenderam dos EUA o controle da qualidade e depois criaram o TQC. Pelo 
esforço contínuo na busca da qualidade. entenderam que não ad iantava ter os produtos da 
mais alta qualidade sem levar em consideração seus custos (Sakurai. 1993a). 

O TQC é uma ferramenta orientada para a área operacional/engenharia. Custos da qua lidade. 
conceito também criado nos EUA. a princípio é uma ferramenta orientada para contabilidade. 
Contrariamente aos EUA. os japoneses usam custos da qualidade como uma ferramenta para a 
engenharia. como parte do custo-meta. e não como uma ferramenta para a contabi I idade 
(Sakurai. 1993a). 

Dos 4 custos da qualidade - prevenção. inspeção. fa lhas internas e falhas externas - os dois 
primeiros são custos de investimentos para uma alta qualidade (são custos voluntários): os 
dois últimos são aqueles incorridos como resultado de falhas (são custos involuntários). Até 
uma certa dimensão. há um trade-off entre custos voluntários e involuntários. 

Os gerentes japoneses parecem ser indiferentes aos custos da qualidade (Ver Quadro 13 ). por 
não poderem fazer este trade-off entre qualidade e custo: fazem um esforço máximo para 
obter a maior qualidade. 

Segundo Sakurai ( l993a), os custos ela qualidade têm recebido bastante interesse no 
gerenciamento da qualidade. bem como o custeio do ciclo de vida tem sido considerado para 
ampliar o escopo de atuação da área de gerenciamento elos custos. 



Custos da qualidade com orçamento 
TQC e custos da qualidade com controle contábil 
TQC e custos da qualidade como ferramenta de engenharia 
Usam custos da qualidade parcialmente 
Somente TQC 
Sem interesse em custos ela qualidade 
Sem controle ela qualidade 
Não responderam 
TOTAL 

Quadro 13. Uso de custos da qual idade e TQC. 
Fonte: Sakurai (1993a). 
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1\o. de empresas % 

I " 2 .) 

I lO 6 I 

I 21 I 3 
I 17 l i 
I 87 56 I 

I 4 
.., 

I .) 

! lO 6 
5 

., 
I ...) 

I 157 100 

7.7.4. MÉTODOS QUANTITATIVOS E SUPORTE À DECISÃO 

Sistemas de suporte a decisão (SSD) são sistemas de in formação interati vos. baseados em 
computadores. que auxiliam os tomadores de decisão na utilização de dados e modelos para 
resolver problemas mal-estruturados. [Sprague & Carlson ( 1982). citado por Kato et ali i 
( 1989)]. Portanto. os métodos quantitativos são parte dos SSD. 

Pesquisadores estão se esforçando para desenvolver modelos quantitativos mais eficientes c 
efetivos para melhorar as atividades gerenciais de planejamemo e controle. Apesar disso. esta 
abordagem (modelos de suporte a decisão) tem tido pouca influência na pesquisa contábil 
atual no Japão (Kato et alii. 1989). 

O Quadro 14 mostra em que extensão as maiores empresas americanas e japonesas estão 
usando métodos quantitativos nas atividades de planejamento empresarial. 

O motivo para a baixa adoção da técnica de filas de espera de\·e ser sua menor aplicabilidade 
para atividades de contabilidade gerencial. São mais aplicadas para gerenciamento 
operacional. principalmente. 

Os resultados de uma pesquisa sobre o uso de métodos quantitativos em contabilidade 
gerencial. são mostrados no Quadro 15. 

Pela análise dos Quadros 14 e 15. vê-se que a maioria das empresas japonesas está ainda no 
ponto de partida no que tange à ap licação de métodos quantitat ivos. As empresas americanas 
usam muito mais ferramentas quantitativas que as japonesas. e este comportamento é a 
tendência para o futuro. 

Foi detectada a falta de ênfase (pelos executivos japoneses) na quantificação da análise de 
investimentos. Ninguém. incluindo os professores universi tários. referiu-se a uma taxa 
mínima, embora alguns tenham dito que a análise de fluxo de caixa descontado era usada 
como parte do processo ele análise de investimentos. Tambem todos concordaram que os 
resultados destes cálculos financeiros eram secundários para orientações estratégicas (Kato et 
alii. 1989). 

ESCOL'\ DE ENGENHARIA 



Método Não uso I Uso Uso 
pouco uso moderado extcnsiYo 

Simulação 29 60 13 
79 74 13 

Fila de espera 90 lO I 
154 I o 

Técnica de previsão 18 64 20 
62 80 14 

Teoria das probabilidades/ 53 45 4 
Teoria da decisão 135 20 I 
Anál ises estatísticas 24 55 ') " _ .) 

85 57 14 
Análises de rede 45 47 lO 

136 19 I 
Modelos ele inventário 17 62 , ... 

_ J 

102 46 8 
Programação Linear 51 43 7 , ...... 

_)_) 22 I 
Programação Matemática 64 .., .... 

5 _)_) 

14 1 15 o 
Análises I npu t/Output 57 37 8 

119 ..,.., 4 _)_) 

Quadro 14. Uso de métodos quantitati vos no planejamento empresarial: EUA 1·ersus Japão. 
Fonte: Kato et ali i ( 1989). 

Tópico Técnicas .Japão EUA 
Classificação de custos - Regressão I i near 4.6 23,1 

-Regressão múltipla 4.6 15.4 
Análise C-V-L -Teoria das probabil idades/ 

Teoria da dec isão 17.9 39.7 
- Programação matemática 21.4 25 .. 0 

Alocação de custo de - Algebra matricial 8.3 7.9 
depart. De serviço 
Alocação de custos - Programação matemática 0,0 2.2 
conjuntos -Teoria dos jogos 0.0 0.0 
Alocação de overhead - Programação matemática 1.2 I. O 
Análise de variância - Teorema de Bayes 0.0 2.0 

- Regressão 2.3 2.0 
- Carta de controle 5,4 15.8 

Análises de fluxo de -Teoria das probabilidades 12.5 40.4 
ca1xa -Simulação 59.4 10.5 
Orçamento de capital - Programação matemática 3.7 18.0 
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Quadro 15. Aplicações de modelos quantitativos para atividades de contabilidade gerencial: 
resultados comparativos- EUA versus Japão. 
Fonte: Kaplan ( 1977) apud Kato et ai i i ( 1989). 
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Finalmente. ressalta-se mais uma vez que o modelo ocidental priori za uma lógica de controle. 
enquanto o Japão traba lha mais com o plane::jamento (pro,·a disso é o uso de simulação hem 
mais acentuado no Japão do que no EUA. para análise de tluxo de caixa). 

7.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma diferença signi ficati va entre ocidente e Japão é que o primeiro tem avaliado o 
desempenho das pessoas pelos seus resultados. enquanto os japoneses dão ênfase à a\·aliaçào 
do desempenho. não pelos resultados. mas pelo processo que conduz a eles (Campos. I 992). 

Pode-se dizer também que no ocidente adota-se uma lógica mais quantitativa que no .lapào. 
Além disso. na bibliografia consultada. a ênh1se maior de u-se na questão de medição ck 
desempenho financeiro. o que certamente é bastante relevante. Porém. uma abordagem 
calcada sobre medições físicas traria mais elementos comparativos no caso de implantações de 
sistemas Jusr-in-rime nas empresas brasi leiras. por exemplo. 

Uma das questões pendentes em termos de compreensão é o fato dos gerentes japoneses. ao 
usarem o indicador ROS. não considerarem o investimenlO ele capital no evento ou projeto 
anal isado. Parece que não se considera o capital como restrição. podendo-se investir tanto 
milhares ou milhões de dólares. interessando apenas o retorno das vendas dos produtos. 

O ROI é teoricamente superior ao ROS porque leva em consideração. além da lucratividade. a 
eficiência do capital (Sakurai.l993 b ). Mas por que os gerentes japoneses preferem usar o 
ROS? 

Se um gerente de divisão se apóia no ROI. pode não ser capaz de investir numa perspectiva de 
longo prazo. e o negócio passa a ter somente resultados no curto prazo. Adic ionalmente. o 
ROS é mais fác il de entender e usar e é indispensá,·el. para quem usa o custo-meta. para 
apontar o preço-meta (Sakurai. I 993b). 

As técnicas americanas são mais sofi sticadas que as japonesas: são mais individualistas c os 
departamentos mais separados: são mais orientadas para o mercado de capitais e acionistas. 
enquanto os japoneses são orientados ao mercado consumidor. buscando sua satisfação total 
(cosrumer-profitabiliry accounling x costwner-sati~facrion accounrinR). 

O conjunto de princípios e técnicas usados no ocidente (A BC. custo-padrão e ROl ) são mais 
sofisticados que os métodcs simples de alocação usados no Japão (hora-homem. hora
máquina ou SCDOLP. custo-meta e ROS). Entretanto. o ABC e o ROI são técnicas com fone 
ênfase financeira. Enquanto se pode usar custo-padrão sem o envolvimento de outros 
departamentos. isso é impossível com o custo-meta. que necessita a cooperação 
interdepartamental. Além disso. a prioridade dos métodos ocidentais ainda é a otimização de 
curto prazo. 

É comum para gerentes japoneses tratar clientes não lucrati,·os de forma igual aos lucrativos. 
isto em uma perspecti va de longo prazo. já que eles têm metas ele fazer mais negócios com 
prosperidade permanente do que com maximização de lucros ele curto prazo na cabeça. 

A opção entre qualidade e custo é uma das mais importantes considerações em custos da 
qualidade. Já na lógica japonesa. não há escolha: busca-se melhoria da qualidade e redução de 
custo simultaneamente para a satisfação do cliente. 
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Em função disso. a maioria dos investimentos dos negócios japoneses é fe ita para alcançar 
uma "posição estratégica". Isto signi fica que um critério chave da justificati va é a hab il idade 
para alcançar o custo-alvo de um produto. 

O Quadro I 6 detalha algumas das principais di fe renças identi ticadas entre o modelo japonês e 
o modelo americano de gerenciamento de custos. 

EUA 

Mais lógico e so ti sti cado 
Desempenho- individualismo 
Orientado aos acionistas 
Lucratividade de cliente 
Números financeiros são 
fator decisivo 

JAPÃO 

Menos lógico e sofisticado 
Desempenho - grupo 
Orientado ao mercado 
Sati sfação de cliente 
Números financeiros não 
são sempre fator decisivo 

Quadro 16. Comparação geral do gerenciamento de custos nos EUA e no Japão. 
Fonte: Sakurai ( I 993b). 

Atualmente. a globalização dos mercados está acarretando um aumento da estrutura indireta 
das empresas japonesas. devido à necessidade de gerenciamento de plantas e postos 
comerciais espalhados pelo mundo. reduzindo a partic ipação dos custos industriais 
relativamente aos custos "fora da fábrica''. Com isso. os japoneses começam a procurar 
aperfe içoamentos em suas sistemáticas de controle e custeio. migrando para uma lógica mais 
quantitativa. 

Por outro lado. os ocidentais estão incorporando um pouco da lógica japonesa de 
planejamento. procurando. então. compatibilizar suas sistemáticas de controle mais apuradas 
com um planejamento melhor estruturado do que o vigente. quando da criação destas 
sistemáticas. 

Para estudar estas e outras questões. no próximo capítulo se analisa uma empresa com um 
programa de qualidade e produtividade bastante in fl uenciado por conceitos vindos do Japão. e 
que representa a lógica ocidental da busca de adaptação do controle à nova lógica de 
planejamento. 



CAPÍTULO 8. ESTUDO DE CASO 

8.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo é dedicado à observação de uma organização industrial do Rio Grande do Sul. à 
luz dos assuntos abordados neste trabalho. Pretende-se mostrar. a partir de uma abordagem 
prática. a necessidade de mudanças nos sistemas de controle das empresas. especialmente na 
pane de custeio. uti lizando um caso real. 

A organização foi selecionada em função de sua posição de destaque no meio industri al (tanto 
em nível nac ional quanto internacional). sobretudo quando observados e comparados seus 
indicadores de desempenho e ainda pelo estreite relacionamento que a companhia faz questão 
de manter com a comunidade e o meio acadêmico c industrial. abrindo suas portas a inúmeras 
e freqüemcs visitas. inclusive missões de executivos de outras regiões do país c até do 
exterior. 

Além disso. trata-se de um caso real de uma empresa que passou por um processo de 
melhorias c que tem um sistema produtivo bem racionalizado. utilizando-se para isso de 
princípios ligados direta ou indi retamente ao STP. Também. c principalmente no que tange 
aos objetivos deste trabalho. essa empresa sente. agora. a necessidade de uma maior 
transparência c um melhor entendimento do comportamento dos custos em seu ambiente. para 
poder dar continuidade a este processo de aperfeiçoamento contínuo. Ou seja. a empresa está 
\·ivenciando um momento de questionamentos em relação à necessidade de mudanças nos 
sistemas de controle e custeio. 

Na apresentação da empresa. já se colocam algumas comparações com o STP e algumas 
necessidades em relação a custos e medição de desempenho. Mostra-se. também. a partir da 
constatação da necessidade de mudanças. a forma como fo i conduzido o processo de difusão 
das mudanças necessárias. ou seja. a estratégia de encaminhamento das propostas. com vistas 
ao entendimento da problemática e engajamentO de todos os setores da empresa no projeto de 
melhorias do sistema de custos. 
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Um item mais explorado é a questão dos custos industriais. ah·o do projeto-piloto 
desenvolvido. cuja fonte de dados para este trabalho se compôs de treinamento. visita a uma 
empresa que já tinha o sistema em funcionamento e um Workshop rea li zado internamente. 
além da in1plantaç::io propriamente dita. 

Como resultado. no linal elo capítulo. procede-se uma anál ise comparativa. tan to em nível d~ 
organização industri al e sistema produtivo. como em relação ao sistema ele custeio da 
empresa. Por fim. são reitos alguns comentários acerca dos resultados da estratégia adotada e 
da percepção por parte da empresa sobre o "modelo de gerenciamento de custos" proposto. 

8.1.1. ENCAMINHAMENTO DO TRA BALHO PRÁTICO 

Após contatos e negociação com o corpo direti vo c gerencial da empresa. surgiu a demanda de 
um questionamento da sua Área de Controle. especificamente na questão dos custos 
industriais. Foi elaborada e submetida à empresa uma proposta geral. cujo conteúdo principal 
está mostrado no Plano de Trabalho Prático. 

8.1.1.1. PLANO DE TRABALHO PRÁTICO 

O estudo de caso foi concebido de forma a atender interesses tanto por parte da empresa onde 
foi desenvolvido o estudo. quanto por parte do PPGEP/UFRGS. A idéia de parceria 
prevaleceu. cabendo ao PPGEP/UFRGS disseminar os concei tos teóricos pertinentes. e à 
empresa. constituir-se no laboratório prático para o trabalho de pesquisa em questão. 

Com este intuito. subdividiu-se o trabalho prático em 5 etapas: 
I) Integração e diagnóstico operacional/organizacional; 
2) Elaboração/apresentação do projeto de trabalho c ava liação das propostas pela empresa: 
3) Operacional izaçào elo projeto e levantamento ele dados complementares: 
4) Apresentação ele resultados preliminares c reavaliação do plano de trabalho: 
5) Prosseguimento c conclusão da operacionalização. 

1. Integração e diagnóstico operacional/organizacional: 
Objetivo: Compreensão da dinâmica da empresa. com pani-.:ular ênfase ao seu processo 
produtivo e as suas intcrrelações com as demais áreas. Esta etapa constou de uma coleta de 
dados que permitiu também a elaboração de pré-projeto e avaliação das necessidades ~ 

potencialidades ele aprimoramento na empresa. 

2. Elaboração/apresentação do projeto de trabalho e ava liação das propostas pela 
empresa: 
Objetivo: Apresentação de relatórios referentes ao diagnóstico efetuado na etapa anterior. 
Formulação. de forma conjunta. ou seja. em parceria com uma equipe da empresa. de um 
projeto de atuação. Ao final desta etapa. apresentou-se o plano à diretoria da empresa. com 
vistas a sua aprovação e aval para prosseguimento. 

3. Operacionalização do projeto e levantamento de dados complementares: 
Objetivo: Disseminação. na gerência da empresa e na equipe envolvida nos projetos. dos 
novos conceitos e técnicas propostos. Paralelamente. análise detalhada do funcionamento da 
empresa e atuação conjunta com o corpo gerencial no sentido de implementação das 
propostas. 
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-L Apresentação de resultados preliminares e reavaliação do plano de trabalho: 
Objetivo: Apresentação dos resultados preliminares obtidos à diretoria da empresa. no intuito 
de avaliação do projeto como um todo. e caracterização da elaboração do projeto definiti vo. 

5. Prosseguimento c conclusão da opcracionalização: 
Objetivo: Continuidade do processo iniciado na etapa 3. Mcnsuraçào dos ganhos 
proporcionados pela implantação das novas abordagens. Finalmente. documentação do 
trabalho desenvolvido. proporcionando à empresa uma memória do processo a que foi 
submetida. 

8.2. A EMP RESA 

A organização selecionada para este estudo é uma empresa que atua no setor metal-mecânico. 
estando sediada no município de São Leopoldo. na região metropoli tana de Porto Alegre. de 
onde atende todo o mercado nac ional e a América Latina. exportando freqüentemente também 
para o Canadá. Estados Unidos e Alemanha. 

Trata-se de uma multinac ional com matriz na Alemanha e unidades também nos EUA. 
Austrália e Suíça. A fábrica bras ileira opera desde 1973 e conta. hoje. com um quadro de 630 
funcionários. distribuídos ao longo de dois turnos de produção (alguns setores trabalhando até 
em três turnos). A unidade local é fornecedora mundial ele alguns modelos de produtos 
fabricados pelo grupo. faturando em torno de 60-70 milhões de dólares anuais. sendo 2/3 de 
sua produção destinados ao mercado externo. 

A empresa é detentora de grandes fatias do mercado mundial em toda a sua linha de produtos. 
constituindo-se. sem dúvida. em uma empresa líder nos segmentos em que atua e referencial 
de qualidade e produtividade no Estado e no Brasil. 

8.2.1. HISTÓRICO ORGANIZACIONAL-INDUSTRIAL 

Até 1983. a unidade bras ileira dominava o mercado interno e da América Latina (80%). com 
participação inexpressiva a nível mundial. Hoje (década de 90). ainda mantém a liderança no 
mercado latino-americano. mas a partir de 1984 sua participação em n;vel mundial (mercado 
americano e europeu) modificou-se significativamente e tem crescido ano a ano como 
resultado de uma nova estratégia adotada com vistas a diminuir a dependência do mercado 
interno. extremamente instáve l. 

O objeti vo de competir no mercado mundial em condições ele igualdade com outros 
fabricantes. outras filiais e até mesmo com a matriz. apontou para a necessidade de redução 
dos custos. melhoria da qualidade e redução dos prazos de entrega. 

Alinhada com esse objeti vo c necessidades. em 1984 a empresa ele consultoria Arthur 
Andersen. contando com o assessoramento elo americano Roy Harmon. desenvolveu um 
projeto-piloto num setor da empresa. que envolveu treinamento elos funcionários e rearranjo 
do /ay-ow. tendo como resultado reduções ele ocupação de espaço. tempo de preparação de 
máquina, lead-time e mão-de-obra. A partir dessa experiência, a empresa ampliou os 
conceitos aplicados. começando a rearranjar o lay -out de toda a fábrica. dividindo-a em mini
fábricas (focalização). Este processo se consolidou próximo aos anos 90. sendo a empresa 
hoja composta por sete mini-fábricas. 
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Em 1987. iniciou-se um fone trabalho de redução dos desperdícios e melhorias comínuas. 
reforçado em 1989 com o lançamento do .. Projeto .JJT ... que consistiu na formação de grupos 
em cada área de trabalho (mini-fábrica) que estabelecem suas meras e objetivos. tendo seus 
trabalhos acompanhados e ava liados pelo grupo de diretores e gerentes. 

Em 1990. criou-se o "Plano Diretor de Normatização - PDI"\". que fo rmalizou um processo de 
certificação para os operadores. além de estabelecer a normatização dos processos. auditorias 
no processo e implantação do Controle Estatístico do Processo (CEP). 

Entre 199 1 e 1992. alguns gerentes partic iparam do Curso de Gerenciamento da Qualidade da 
Fundação Cristi ano Ottoni e o Professor Vicente Falconi Campos esteve na fábrica para uma 
visita e orientações. iniciali zando o processo do TQC na empresa. 

Em 1993 . a companhia instituiu o TPM (Total Productivity Maintenance) com o objeti vo de 
reduzir os custos de manutenção. capacitar tecnicamente a mão-de-obra e aumentar a 
conti abilidade dos equi pamentos. 

8.2.2. ESTRATÉGIAS. OBJETIVOS E METAS 

A empresa. dentro de seu programa de TQC, estabeleceu sua missão. a qual é conhecida por 
todos na empresa: 

"A nossa Empresa tem como objeti vo primordial servir os consumidores com produtos e 
serviços de qualidade. Pretendemos distinguir-nos como empresa modelo em termos de 
qualidade. Queremos ser reconhecidos como os melhores no cumprimento de nossas 
obrigações para com os consumidores. revendedores. empregados. fo rnecedores. comunidade 
e acionistas". 

A empresa persegue seus objetivos considerando o cumprimento a nove princípios. que levam 
em conta os seguintes fatores: 
I -Qualidade: 
2 - Linha de produto; 
3 - Posição no mercado: 
4 - Apelo mercadológico: 
5 - Canais de distri buição; 
6 - Lucro: 
7 - Fornecedores: 
8- Pessoal: 
9 - Ambiente externo. 

8.2.3. RECURSOS HUMANOS 

Segundo o depoimento do Diretor Administrativo à Re\·ista Exame (Exame. 1993 ). e 
reforçada pelo Gerente de Recursos Humanos. "a empresa elegeu o fator humano para 
aumentar a produtividade e a qualidade". 

Dessa forma. explicam-se os altos investimentos que a empresa tem dirigido para a educação. 
treinamento e qualificação de seus 630 funcionários. fi nanc iando o estudo supleti vo de 
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primeiro grau. através de um convênio com uma escola local. inclusive dispensando 
transporte c alimentação aos participantes do programa. 

Como benefícios. oferece a todos os funcionários um plano de assistência médico
odontológica. atendido por uma policlínica privada local. seguro coleti\·o. refeitório (refeições 
principais e lanches subsidiados). transporte gratuito e convênio com farmácias. entre outros. 

A empresa possui um plano ele carreira baseado na estrutura em "Y" (carreiras técnica e 
gerencial ). com vinte ní veis. Cada nível da estrutura é composto por cinco steps. com uma 
diferença de salário em cada passo. Entre os níveis existe uma diferença maior de salário e 
diferenças nos benefícios indiretos a partir do décimo-quarto nível. O salario é mantido 30 a 
50% acima da média do mercado regional. 

Desde 1992, desenvolveu-se. através do Programa de Pós-Graduação em Administração 
(PPGA) da UFRGS. uma pesquisa de satisfação dos funcio nários no trabalho e com a 
empresa. que está servindo à empresa como base para o Planejamento da Qualidade de Vida 
no Trabalho. 

O índice de rotatividade (lurn-m'er) da empresa foi de ~ - 5~ 0 o no ano de 199:2. mantendo-se 
em 0.86 % nos anos de 1993 e 1994. 

8.2.4. ADM INISTRAÇÃO 

Com o firme propósito de perpetuar-se como líder de mercado. a empresa adota o TQC na 
gestão global da empresa e emprega concei tos do Just-in- Time no gerenciamento da produção. 

A empresa utiliza-se da estratégia de administrar participatiYamente. através da formação dos 
grupos de trabalho (CCQ e PDCA ). Vale-se. conforme denominação própria. da estrutura 
biológica. onde todos os esforços são somados para a sol ução de problemas localizados. em 
analogia ao que acontece num jogo de futebol infantil: onde estiYer a bola. estarão todos. 

A fábrica foi dividida em sete mini-fábricas. a saber: Fundição: Usinagem de Magnésio: 
Sabres: Pinhão c Cabos: Plásticos: Virabrequins: Montagem. 

As mini-fábricas são administradas independentemente. de modo que os objet ivos 
estabelecidos a cada ano pela diretoria, gerências e participação e discussão com os demais 
funcionários de cada mini-fábrica seJam plenamente atingidos. existindo indicadores que 
atestam o desempenho atingido. 1 

Estes indicadores são perfeitamente compatíveis com o TQC. avaliando qualidade. custo. 
atendimento. moral e segurança. Além disso. são transparentes para toda empresa. 
proporcionando o controle visual. 

Em cada uma das mini-fábricas atua um grupo PDCA. que é formado por funcionários da 
mini-fábrica e de outros setores ou mini-fábricas, de forma que o conceito de cliente -
fornecedor esteja sempre presente. 

I A fábrica brasileira apresenta alguns dos indicadores de maior nivel emre todo o grupo. Por exemplo. o 
indicador de sucata por motor evoluiu 90%. passando deUS$ 14.00 em 1990 para USS 1.40 em 1993. 
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O Programa de Focalização Industrial Total - PROFIT - possui mecanismos de 
acompanhamento e a,·aliação de desempenho ele cada uma das mini-fábricas. Os resul tados 
são avaliados mensalmente. através de um conjunto de indicadores de qualidade. 
produtividade. melhorias c segurança. e semestralmente os funcionários são premiados 
conforme estes mesmos resultados. Se a mini-fábrica atingiu todos os objetivos. os 
funcionários recebem 50 % do salário bruto. e se os objetivos foram superados. o prêmio 
passa para 60 % do salário bruto. Os valores dos objeti,·os são revisados e "apertados" 
periodicamente. Em 1992. foram distribuídos 250 mil dólares em prêmios pelo PROFIT. 

Este programa usa uma lógica de ótimos locais. mas estimula a melhoria contínua e estabelece 
uma competição saudável. não entre as mini- fá bricas. mas sim com cada uma delas 
procurando superar a si mesma. 

Há ainda um indicador de Performance do Mix de Entrega (PME). que inter-relaciona o 
desempenho de todas as mini-fábricas . Neste indicador há a peculiaridade de que os resultados 
vêm sendo sempre I 00%. Algo que está muito bom. de,·e ser olhado com uma visão crítica 
dobrada. Como sugestão. poder-se-ia reduzi_r o período de mensuraçào de mensal para 
quinzenal. por exemplo. já que se notou que acontecem "os milagres de fina l de mês" . para 
cumprir as metas de produção e entrega. 

Além dos objetivos específicos elo PROFIT. cada grupo POCA tem outros 4 objetivos 
estabelecidos anualmente por eles próprios c revisados trimestraln1cntc pelo grupo JIT de 
avaliação (diretores e gerentes). 

O aspecto segurança e limpeza é contemplado pelo Programa ALAS (Arrumação. Limpeza e 
Segurança). que foi instituído com o intuito de destacar como exemplo. os setores ou mini
fábricas que atinjam um nível superior de organização e limpeza. veriticado através de 
auditorias mensais nas áreas de trabalho. Cada funcionário pertencente à área destacada recebe 
um prêmio de :25 dólares. 

8.2.5. ÁREA DE MA TERJAIS 

A empresa trabalha com mais de I 00 fornecedores e objetiva reduzi r este número. Tem 
apenas um fornecedor por item e cerca ele 30% destes fornecedores estão locados no Rio 
Grande do Sul. A promoção da qualidade nos fornecedores certamente trará ganhos a médio e 
longo prazos. já que. com qualidade assegurada. as atividades de recebimento são 
simplificadas. senão eliminadas. 

O trabalho ele parceria estende-se até os subfornecedores. na tentativa de incutir-lhes a 
filosofia da empresa e não só tecnologia; há a preocupação. ao menos declarada. com o 
crescimento do fornecedor. 

O desempenho dos fornecedores é medido por 3 notas: 

Qual idade - 40% 
Custo - 25% 
Entrega - 25% 

Os I 0% restantes provêm de um critério subjetivo dos compradores, promotores e 
planejadores. analisando tendência e vontade elo determinado fornecedor se desenvolver. 
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As notas e a posição no runking são apresentadas aos Cornecedores para estes se si tuarem c 
também como estímulo para melhorias. 

Até pouco tempo. a empresa só podia importar da matriz 1 importação indireta) com 30% de 
repasse nos custos desta. Hoje já se trata direto com os fo rnecedores internacionais. porém 
estes são determinados pela matriz. 

A empresa enfrenta um problema com as importações. O desembaraço (burocracia) toma mais 
tempo que o próprio transporte das mercadorias (exemplo: 22 dias de viagem de na\'io 
acrescidas de 25 dias de desembaraço na Receita Federal) . Em vista disso. a empresa está no 
caminho da nacionalização de peças. trabalhando fonemente no desenvolvimento de 
fornecedores. apesar de algumas dificuldades no atingimemo elas especilicações técnicas de 
alguns itens. 

O desenvolvimento de fornecedores próximos. que é a tônica no departamento ele promoção 
ela qualidade. é condição importante para a obtenção. a médio prazo. de entregas JIT. 

Também foi identificada pelo próprio departamento de compras a necessidade de indicadores 
ele desempenho para o setor. monitorando seu desempenho no atendimento aos seus clientes 
in ternos (prod uçào). 

8.2.6. ENGENHARIA 

8.2.6.1. ENGENHARIA DE PRODUTO 

A unidade brasileira não tem autonomia para desenvolver no,·os produtos. Até hoje. um único 
produto foi desenvolvido no Brasil. 

A técnica de Engenharia e Anál ise de Valores é muito usada na Toyota. tanto no 
desenvolvimento de novos produtos (EV) como no aperfe içoamento elos existentes e 
melhorias nas operações e processos (A V). Existem. lá. mais de I 00 engenheiros de ,·alor 
trabalhando em tempo integral em EV I A V. O custo-alvo de um determinado produto é obtido 
através do uso intensivo e extensiv0 desta técnica. 

Na empresa não se fo rmam mais grupos de EV/AV. mas a engenharia de produto utili za 
(individualmente) algumas técnicas. só que não de uma forma sistematizada. Com a demanda 
mundial dos produtos da empresa em queda. a diversificação dos produtos adquire maior 
importância e o uso da EV I A V pode certamente auxiliar na redução dos custos dos novos 
produtos. modelos. ou componentes que a filial brasileira passará a produzir. 

Uma questão que se coloca é em relação à alocação elos custos de P&D. No Brasil. o produto 
projetado aqui é onerado com grande parcela destes custos? Como fica o rateio neste caso? A 
fábrica brasileira recebe alguma parcela dos custos de P&D da matriz. que desenvolve a 
maioria dos produtos? 

Em relação a modificações nos produtos, está se buscando a padronização de peças. 
diminuição do número de componentes e diminuição dos tempos-padrão (custos). Existem 
produtos consagrados que praticamente não exigem trabalho nesta atividade. Que base de 
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rateio (ou chave de rateio. como é denominado na empresa) é uti lizada para alocação dos 
custos desta área aos produtos? 

Neste contexto se insere a discussão atual em torno do activitv-basec..l costin!! (ABC ) como um . ~ 

método menos impreciso que o método dos centros de custos adotado pela empresa. 

É importante ve rificar o quanto representam as áreas indiretas em geral nos custos globais das 
empresas para verificar a representati,·idade destes gastos e estudar-se a necessidade de se 
buscar esta alternativa (ABC). No caso em estudo. a distribuição dos gastos justilica um 
melhor acompanhamento dos custos deste e de outros setores indiretos de apoio. já que os CIF 
ou GGF representam 35% do custo total do produto. 

Em termos de auditoria de qualidade. através de um "Check-li st". o auditor coloca-se na 
posição de cliente e procura identi ficar a existência de algum ti po de defeito. conforme sua 
classilicação: A: Segurança: B: Funcional: C: Insati sfação: D: Estético. 

Este processo de auditoria é realizado em todo o gru po. gerando o ind icador de CIFRA de 
qualidade. que serve para comparação entre todas as fábricas do grupo. Também se verifica a 
evolução muito positiYa deste indicador desde sua implantação na lilial brasileira. garantindo 
os dois primeiros lugares no TOP TE.\' (prêmio instituído pela empresa para os melhores 
desempenhos entre todas as unidades do grupo no mundo) no ano de 1994. 

8.2.6.2. ENGEN HARI A DE PROCESSO 

A produção é fortemente apoiada pela engenharia de métodos e processos. que possui uma 
fone estrutura trabalhando na melhoria contínua da qualidade. na redução ele custos c 
otimização elo emprego dos recursos. Nesta área. o princ ipal objetivo é melhorar a 
confiabiliclade elos processos. 

No que concerne ao estudo do trabalho. pela análise do material pertencente ao Departamento 
de Engenhari a. nota-se que a empresa se enquadra na visão ocidental da produção. na qual 
uma melhoria na operação (micro) certamente melhoraria o processo (macro). Não há a visão 
da produção como uma rede de processos c operações ( TP). 

Quanto à normatização. ao lado de cada máquina existe um documento indicando como o 
processo deve ser - Norma Técnica ele Processo. A partir desta norma é elaborada a Norma 
Operacional. ou seja. como operar (procedimentos). na forma de um manual. que fica 
disponível em cada Mini-Fábrica (MF). A área de Recursos llumanos encaiTega-se do 
treinamento e certificação dos trabalhadores. e os processos são auditados mensalmente pelos 
processistas da engenharia. 

Pode-se utilizar o concei to ele multi funcionalidade no desencadear de todo este processo, já 
que o operador pode ser certi ficado em mais de um centro de traba lho. operando mais de uma 
máquina, porém não simultaneamente. a MF Fundição o operador já realiza duas operações 
desta fo rma. 

A multifuncíonaliclade, num sentido mais amplo (Sistema Toyota ele Produção). poderia 
amenizar. por exemplo. os problemas ergonômicos da linha de montagem. j á que um operador 
realizaria duas ou mais operações. diminuindo a repetiti vidade. Seria um job rowtion, 
di minui ndo inclusive a monotonia do posto simples. 



Em termos de custos. a multiruncionalidade constitui-se numa melhoria na otimização dos 
tempos operacionais. já que a ociosidade de mão-de-obra ( .. tempos mortos .. ) poderia ser 
minimizada. 

No caso elo set-up (preparação de máquinas). há exemplos em que os tempos são elc,·ados. 
Além disso. estes tempos. quando auditados. mostram-se mui to superiores ao que consta nas 
normas. e isto se de\'e principalmente a ajustes e fal ta de organização na troca. como é 
demonstrado nos exemplos abaixo: 

• Caso I: Fresadora TOS 

Tempo= 29.73 min 
30% - ajustes 
39% - buscar um dispositivo 

• Caso 2: F resaclora TOS 

Tempo = -+ 7.05 min 
20% - aj ustes e medições 
I 0% - buscar elementos da troca em outro local 

Soluções simples. como incorporar à máquina algum dispositivo poka-yoke e investir na 
conscientização e treinamento do pessoal. trariam retorno na fo rma ele aumento de produção. 
redução de custo. entre outros. O set-up, neste sentido. desempenha um papel preponderante e 
deve ser encarado como ponto fundamental dos esforços de melhoria no sistema produtivo da 
empresa. 

8.2.7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODuÇÃO 

No PCP. até 1988. usava-se o MRP (COPICS) centralizado no CPD: o sistema era muito lento 
e rodava no período da noite. Um dos problemas era que. a partir ela previsão de vendas. a 
ç,rodução era programada de uma forma (restri ções fabris) e os materi ais eram comprados àe 
outra (sem restrições de produção). 

Foi desenvolvido então o sistema PRO. com a assessoria do Professor Dr. Cláudio Walter. 
que se constitui em um sistema simulador reverso ti po MRP IL mas desv inculado do CPO. 
Este sistema facilitou e otimizou a programação da produção. mas esta atividade ainda é 
prejudicada por contratempos (restrições) da fábrica. 

Os dados de produção. constantes nos cartões de mão-de-obra. são processados em lotes. 
acarretando um atraso de até 2 dias nos relatórios (feedback demorado). Esta questão já está 
sendo estudada (implantação de sistemas on-line). Além disso. este ponto (fluxo de 
informações ágil) é rele\'ante no sentido da melhoria na acurac iclade elos dados de tempos para 
medi r desempenho. 

Um sistema "kanban" poderia fac ilitar ainda mais este trabalho. assumindo a programação e o 
controle (visual) no chão-de-fábrica. 
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8.2.8. FÁBRICA 

8.2.8.1. ATIVIDADES DE PEQUENOS GRUPOS 

A empresa apresenta trabalho em equipe, na forma de grupos de CCQs (há mais de I O anos). 
TPM e PDCA. responsáveis por trabalhos de melhoria na empresa. 

Na Toyota. além das atividades de CCQs. existe um programa de sugestões que. na empresa. 
poderia ser aplicado e estendido a todos os departamentos. mesmo os não ligados di retamente 
à produção. já que o número de sugestões por pessoa pode ser um bom indicador de 
participação e sati sfação interna. bem como o percentual de apl icação destas sugestões. 

8.2.8.2. PRODUÇÃO 

Existe uma segurança de alguns dias para garantir a entrega dos materiais pelos fornecedores 
que. somada a mais uma segurança na produção (uma semana antes da montagem). geram. 
ambas. níveis de estoques desnecessários. segundo os conceitos de perdas do Sistema Toyota 
de Produção. A produção para exportação tem. ainda. uma antecipação de um mês. 

No médio prazo. este período de segurança pode ser reduzido na medida em que se tenha a 
confiabilidacle e o domínio sobre o processo produtivo. 

Como resul tado ela focalização da fábrica. a empresa reduziu a área total utilizada e o número 
de equipamentos. Alguns destes equipamentos foram vendidos ou sucateados mas. em 
algumas operações. existem máquinas stand-by dedicadas a tipos específicos ele modelos ele 
produtos. 

Além disso. e mais significativmente. o Programa de Focalização Industrial Total - PROfiT 
gerou uma redução elo lead-t i me de I 4 a 20 dias para 3 a 4 dias. 

Como conseqüência dos tempos elevados ele preparação de máquina. os tamanhos de lotes de 
produção e de transferência ainda são elevados. A diminuição destes resultaria em melhorias 
no processo (entendido como fluxo de materiais). redução de estoques e de tempos de espera. 
otimizando o atendimento ao cliente.. 

Novamente, ressalta-se a importância da pré-condição de um set-up rápido para viabilizar 
economicamente estes ganhos. 

Na mini- fáb rica de plástico. produz-se a grande maioria das peças da empresa. A capacidade 
de produção das injetoras é de I 00 peças por hora e o tempo de set-up é de aproximadamente 
I hora. Daí a existência de altos estoques intermediários de peças plásticas. 

Na mini-fábrica de fundição. o set-up das injetoras consome de 40 minutos a 2 horas. sendo 
realizados aproximadamente 15 sel-ups por semana. 

Na mini-fábrica de vi rabrequins, considerada o coração da área fabril. os níveis de rejeição 
são menores que os alcançados na própria matriz. O set-up é realizado em aproximadamente I 
hora e a liberação da produção ocorre somente após a produção e verificação dimensional das 
5 primeiras peças pelo próprio operador. Existe na mini-fábr ica de virabrequins a figura do 
preparador de máquinas, que auxilia o operador nas preparações mais demoradas e complexas. 
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O sistema "Kanban" é utilizado entre as mini- fábricas de montagem e virabrequins. fazendo 
uso de um estoque intermediário correspondente a 3 turnos diários de produção (I 000 a 1200 
,·i rabrequins). A capac idade de produção elos virabrequins é ele 400 peças/turno e a capac iclaelc 
de montagem corresponde a 300 peças/turno. 

Os diversos modelos de produtos são montados em 4 linhas de montagem que não operam 
simultaneamente. pois o número de funcionários é reduzido. Estes funcionários são 
deslocados de uma linha para outra. conforme a demanda ex igir. Os picos de demanda são 
atendidos. basicamente. através da utilização de horas-ex tras. 

O tempo médio de montagem do produto final é de 7 minutos. Em cada uma das quatro linhas 
de montagem existe um quadro (A nd(m) indicador da condição da linha. 

Apesar da ótima evolução do indicador de cifüt de qualidade nos últimos sete anos. a MF 
Montagem tem seus maiores problemas com o retrabalho. tanto de peças compradas quanto 
fabricadas. bem como conjuntos e motores (máquinas) prontos. Este fato constitui-se numa 
séria restrição que aponta para a questão da qualidade assegurada. pré-condição para o bom 
funcionamento da linha. 

Na mini-fábrica Montagem. o conceito de pré-montagem é utilizado na alimentação de postos 
específicos de trabalho. Operações automatizadas são utilizadas para montagem de sub
conjuntos e teste ele estanqueiclacle I 00 %. 

Na linha ele montagem. pode-se pensar em alguns tipos de disposi ti vos poka-yoke, 
aproveitando-se a experiência dos processistas e projeti stas. Estes dispositivos garantiriam. 
por exemplo. a não ocorrência de problemas causados pelo fato da estrutura ele produto não 
contemplar catálogos e etiquetas particulares a determinados mercados ele destino. 

Os operadores da empresa são capacitados para trabalharem em qualquer posto de trabalho. 
mas não operam mais ele uma máquina simultaneamente. 

Uma preocupação atual da MF Montagem é referente a questões ergonômicas. como a al ta 
incidência de tenossinovite. Neste ponto. alén·, elas medidas que a empresa já está tomando 
para resolver o problema. o conceito de multi funcionalidade elo Sistema Toyota de Produção 
deve ser bastante explorado. 

8.2.8.3. MANUTENÇÃO 

A empresa tem um programa ele Manutenção Produtiva Total. com a conscientização geral ele 
toda a área industrial para com esta questão. Os resultados deste trabalho já se evidenciam nos 
indicadores da empresa. O TPM também foi incluído no PROFIT. aumentando e garantindo a 
motivação do pessoal das diversas minifábricas. 

Antes da implantação elo TPM, a empresa gastava cerca de 2 milhões de dólares por ano com 
manutenção dos equipamentos, a eficiência era baixa e faltava domínio sobre os 
equipamentos. Através do TPM. a empresa pretende reduzir os custos de manutenção de 2 
milhões para 1.2 milhões de dólares. 
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A manutenção dos equipamentos é realizada pelos próprios operadores. e intervenções mais 
específicas são realizadas pelos mecânicos e/ou eletrecistas locados (localizados) em cada 
uma das mini-fábricas. 

Os grupos de CCQ de cada setor desenvolvem diversos trabalhos de melhorias nos 
equipamentos que forem apontados como problemáticos pelos operadores. atuando como 
suporte ao Programa TPM. 

8.2.9. VENDAS 

O grupo tem fábricas em 5 países. com produção diversificada: 
• Suíça Correntes 
• Austrália 
• Alemanha 
• EUA 
• Brasil 

Montadora 
Produtora e Montadora 
Produtora e Montadora 
Produtora e Montadora 

A filial brasileira exporta para todo o grupo. além de outros países da América Latina e 
Canadá. basicamente. 

A fa lta de flexibilidade de rnix de produção na linha de montagem (produção em grandes 
lotes) traz problemas de estoque excessivo no almoxari fado da expedição e. às vezes. fa lta de 
um ou outro modelo. obrigando a filial (cliente) a pagar dois fretes. por exemplo. 

O atendimento ao mercado de peças de reposição é preterido em relação ao dos motores. pois 
não há previsibilidade nem estabilidade da demanda de peças de reposição. 

8.3. ANÁLISE COMPARATIVA 

No que se refere aos tópicos apresentados nos capítulos 2 e 3. procede-se uma análise 
comparativa. identificando-se (ou não) alguns pontos comuns entre a empresa e os diversos 
modelos de organização industrial. acrescentando-se. também. características do STP 
verificadas (ou não) na empresa em questão. 

8.3.1. EMPRESA & TAYLORISMO 

Quanto às questões centrais do Taylorismo. há a preocupação clara da empresa com: 
• desperdício 
• treinamento e formação 
• visão sistêmica (sistema) 

Para a empresa. a prosperidade do empregado não se alcança apenas com altos salários. 
conforme Taylor. Por isso. investe pesadamente na estrutura de recursos humanos. 

A idéia da produtividade de Taylor como diferencial se faz presente no sistema de indicadores 
da empresa, colocando-a, em alguns destes, à frente da própria matriz. As causas da 
resistência ao aumento de produtividade. apontadas por Taylor. não são identificadas na 
empresa. ao menos no nível de análise deste trabalho. 
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A empresa pode ser considerada como estando num estágio pós-taylorista. Portanto. algumas 
nuâncias dos princípios fundamentais da administração científica são apontadas. mesmo que 
de uma forma diferenciada (evoluída) daquela pregada por Taylor. Já em termos de clememos 
do mecanismo da administração científica. estes aparecem fortememe no meio industrial da 
empresa. 

As questões referentes às perdas no trabalho são fru to de estudo dos grupos ele trabalho (CCQ 
e/ou PDCA) em cada mini-fábrica. Deve-se ressaltar que não ocorre a avaliação de tarefas 
individual. conforme a definição de Taylor. O grupo de cada célula e/ou mini-fábrica é 
avaliado. 

8.3.2. EMPRESA & FORDISMO 

Guardadas as devidas proporções. e com enfoque diferente. a empresa. a exemplo de Ford. 
também utili za-se de uma política de remuneração de altOs salários. Nota-se a presença ela 
linha de nwntagem tradicional de Ford na empresa. 

A concepção individualista de Forcl a respeito do trabalho humano é totalmente contestada 
pela empresa que acredi ta e investe no trabalho em grupo. 

A empresa não pretende um trabalhador intercambiável como Ford. A possibilidade do uso de 
mão-de-obra pouco qualificada para atenuar o problema do elevado turnover da força ele 
trabalho (Fordismo) não é verificada na empresa. já que a rotatividade é baixíssima (inferior a 
I%) e a estrutura de recursos humanos contempla grandes investimentos em educação e 
treinamento. Ou seja. não é desta forma que a empresa busca redução de custos. 

De uma forma geral. identificam-se na empresa. mesmo que superficialmente. as 
características da produção fordista, salvo algumas exceções em que não há similaridades. 
principalmente na questão da integração progressiva ela produção. Ao invés ele buscar a 
integração vertical da produção (Ford). a empresa está investindo fortemente na capacitação 
de seus fornecedores. 

8.3.3. EMPRESA & OHNOÍSMO 

A empresa, por ser uma empresa alemã. apresenta uma certa resistência à expressão "modelo 
japonês". Entretanto. está empenhada nos conceitos do lecm production. termo que se constitui 
no re-batismo do Sistema Toyota ele Produção. 

Das três dimensões que caracterizam o "modelo" japonês. a organização elo trabalho transpõe
se à empresa. ressalvando-se o nível ele multifuncionalidade. que não é compatível: há uma 
grande similaridade em termos de relações industriais:. e a grande preocupação atual da 
empresa com o desenvolvimento dos fornecedores se caracteriza na terceira dimensão. 
relações inter-empresas. apesar da configuração bastante diversa e do estágio preliminar em 
relação à estrutura de cadeia produti va do "modelo" japonês (Keiret:su). 

A empresa. na busca da produção flexível. também busca o operador multifuncional. mas está 
num estágio em que este. após passar por um processo de certificação. opera várias máquinas. 
mas não simultaneamente. como ocorre no Sistema Toyota ele Produção. 
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A empresa tem preocupações com a parte técnica (troca rápida de ferramentas. pequenos lotes. 
Kanban. melhoria da qualidade) e com a parte sócio-organizacional (grupos. participação. 
cooperação. desenvoh·imento de fornecedores). 

Atualmente. a empresa usa o Kanban somente entre duas ou três mini-fábricas. mas .iá há um 
projeto de implantação em toda a fábrica para. posteriormente. extrapolá-lo aos fo rnecedores 
(Kanban externo). 

Também nota-se. tal\'eZ não no mesmo nível. as características ele emprego estáve l (vitalício 
no Japão). pagando por tempo ele serviço e pagamento de bônus. vinculado à rentabilidade da 
empresa c ao desempenho elas mini-fábricas. tudo isso dentro da fone estrutura de recursos 
humanos da empresa. 

Também existe a mobilização em torno da qualidade. implicando em intensificação c 
extensificaçào elo trabalho. só que isto se dá muito mais em nível de corpo gerencial e 
diretivo. 

Na empresa. ela mesma forma que na Toyota. as tarefas ele limpeza. manutenção c controle de 
qualidade são atribuídas aos grupos. 

8.3.4. EMPRESA & MODELO SUECO 

A exemplo elo caso sueco. na empresa também se descobriu a relação direta existente entre a 
qualidade de vida no trabalho e a produtividade. buscando-se a satisfação total do trabalhador 
(condições adequadas e um ótimo ambiente ele trabalho). 

A divisão da área industri al da empresa em 7 mini-fábricas vem atender a questão da 
flexibi lidade. descentrali zando e cri ando uma certa autonomia na gestão. apesar de se 
manterem várias decisões central izadas. De certa forma. há a introdução dos grupos semi
autônomos da proposta sócio-técnica. como forma de organização elo trabalho. 

As características dos grupos semi-autônomos. que config uram a experiência sueca de 
organização do trabalho, podem ser tranqüilamente transpostas à empresa. Já a experiência de 
produção em docas não é replicada. 

8.3.5. EMPRESA & MODELO ALEMÃO 

A empresa acompanha o consenso de racionalização baseada na mudança de trato com o 
trabalho humano. na remoção ela div isão do trabalho e na ampliação elas competências. 
sempre levando em consideração as especificidades de sua fábrica. necessidade esta alertada 
por Schumann ( I 991 ). 

Dentre as medidas adotadas pela indústria automobilísti ca alemã. há algumas similaridades na 
empresa. excetuando a parte de inovação tecnológica "hcml ' como CIM e automação flexível. 

Ao contrário da Alemanha, na filial brasileira já está resoiYida a situação de conflito, bem 
como estão visíveis os ganhos proporcionados pelo trabalho em grupo. Assim. as mudanças 
na unidade local ocorrem mais facilmente que na matriz alemã. até porque lá existe uma força 
sindical muito atuante. um nível de automação rígida bastante grande e uma miscelânea de 
raças diferentes compondo a força de trabalho. o que cria algumas dificuldades. 
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8.3.6. EMPRESA & PRODUTIVIDADE 

De forma análoga à que a qualidade se impôs no Japão. a produtividade se fez nn filial 
brasileira. Vista como o "patinho feio" do grupo. poderia ter sua planta desativada com a 
abertura do mercado brasileiro. Ou seja. os indicadores de desempenho atuais. superiores ao 
da matri z alemã. são frutos da necessidade ele sobrevi,·ência da empresa. o que desencadeou 
todo o movimento ele melhoria na filial local. 

Guardadas as devidas proporções. como já mencionado. a necessidade é a causa da 
competitividade elo Japão perante o mundo e da unidade rabril estudada em relação do grupo. 

Em termos de qualidade e produtividade. a empresa adota uma lógica de melhoria contínua 
sistêmica global. melhor definida pelas palavras de seu Diretor Industri al: "Queremos 
melhorar I% em tudo (I 00%) ao invés ele melhorar I 00% em pouco (I%)". 

Os processos ele cert iticação dos trabalhadores da empresa consideram algumas questões ela 
definição ele produtividade de Taylor (Tempos e Rotinas). 1\ las esta defini ção não é usada para 
analisar e controlar a eficácia ele todo o sistema produti vo da empresa. 

No tocante à tra,ietória de racionalização do trabalho. a empresa caminha em busca da sinergia 
entre a especiali zação e a multi funcionalidade elos trabalhadores. posicionando-se num espaço 
intermediário entre o oc idente e o Japão. 

Pode-se dizer que na empresa reaparece. sob nova forma. o método da iniciativa e incentivo. 
combatido por Taylor. para aumentar o rendimento dos operarias. já que estes são avaliados e 
premiados baseando-se nos indicadores de desempenho da mini-fábrica a que pertencem. 

A empresa também se insere no contex to da "mobilização da qualidade e produti vidade". 
configurada nos anos 90. E apresenta os pontos em comum na busca da qualidade e 
produtividade. apontados por fleury (1993). A empresa pode ser considerada como um 
modelo organizacional qualificante. por contemplar todas as características inerentes ao 
modelo. 

A filial bra3ileira tinha como benchmarking os indicadores de desempenho da matri z e do 
grupo como um todo. No momento atual. a empresa de São Leopoldo passou a ser o 
benchmarking do grupo. O que a empresa fez? Estacionou: :-Jão. O parâmetro de referência 
passou a ser outro. Além de não deixar as outras empresas do grupo retomarem a frente 
novamente. a filia l brasileira busca agora níve is de qualidade e produtividade nos moldes das 
empresas japonesas. Outro objetivo constitui-se na obtenção do Prêmio Nacional de 
Qualidade (PNQ). Ou seja. a empresa está também com a "Epidemia de Competitividade". 
apontada por Ruas ( 1992). 

O PQP da empresa preenche todos os requtsnos apontados por Ruas ( 1992). inclusive o 
envolvimento e a mobilização dos trabalhadores. atacando de frente os maiores obstáculos a 
esta estratégia ele relações de trabalho da seguinte forma: 
• Estabilidade de emprego: 
• Ambiente favorável de trabalho; 
• Plano de benefícios diretos e indiretos: 
• Salários elevados (em relação à média regional): 
• Transparência na gestão. 
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Cenameme. e até coerentemente. a empresa. hoje. tem dado também atenção particular :1 
questão de redução de custos. Porém. desde cedo se preocupou com a racionalização. :\ 
ampliação da capacidade produtiva da empresa veio justamente da racionalização do uso elos 
recursos. especificamente das máquinas, muitas delas sucateadas na Alemanha. Portamo. no 
PQP da empresa. a preocupação com custos não é recente e a ampliação das capacidades não 
se deu por im·ersào de capital na compra de novos cqui pamemos. 

A empresa acompanhou a .. onda .. de implamaçào de Círculos de Controle de Qualidade nos 
anos 80 e os mantém até hoje. A principal estratégia de modernização da empresa centrou-se 
na inovação organizacional c somente agora. na década de 90. mais especificamente a partir 
ele 199-L pane para investimentos mais signilicativos em tecnologia (equipamentos) -
inovação tecnológica. 

8.3.7. EMPRESA & SINDICATOS 

A carreira em Y. adotada na empresa. apoma para um certo grau de flexibilidade na estrutura 
de cargos e salários. 

O problema da sazonalidade (natureza cíclica) da indústria é atenuado pela exportação. que 
responde por mais ou menos 70% da produção. abrangendo os dois hemisrérios do planeta. 
Com isso. diminuem-se os problemas de demissões e conseqüentes movimentos sindicais. 

Implicitamente. a empresa apresenta um caráter antisindical. não dando condições para os 
mesmos atuarem, principalmente por causa do envolvimento do runcionário (colaborador. 
como é chamado). ressaltando-se o exemplo de um caso em que havia piquetes na entrada da 
empresa e. mesmo assim. todos os funcionários entraram para trabalhar. 

O próprio sistema de indicadores força a participação e a cooperação. ou seja. o envolvimento 
de todos os trabalhadores. já que o desempenho de uma mini-rábrica depende da outra. Desta 
maneira. forma-se um elo muito grande de interesse c a busca da rac ionalização emerge de 
rorma natural (ou intrinsecamente forçada ) deste sistema. 

A seguir. mostra-se de que forma estas evoluções refletiram na questão de controle e custeio~ 
como a empresa se posicionou rrente a esta problemática. 

8.4. CONTROLE E CUSTEIO 

A filia l brasileira está conseguindo alguns resultados expressivos em redução de custos. em 
função de aumento de efi ciência, enxugamento do quadro de pessoal. aumento do volume de 
produção e melhoria na qual idade. Isso. aliado a um marketing bem feito junto à matriz para 
"vender" a fábrica brasileira. está fazendo com que a matriz mude sua postura estratégica. No 
início da década de 90. a fábrica elo Brasil só produziria produtos em final de ciclo de ,·ida c 
em pequenas escalas: hoje. estão entrando em linha novos modelos de produtos para produção 
local. além ele peças e conjuntos que serão fabricados em maior escala. abastecendo todo o 
grupo. 

Esta conquista da fábrica elo Rio Grande do Sul certamente está aumentando a complexidade 
ela estrutura fabri l. o que tem efeitos diretos nos custos ela empresa (custos de complexidade). 
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No ano de 1993. dentro do conceito de produção mundial. sem fronteiras. a filial brasileira 
conectou-se ao sistema gerencial de custos do grupo. que tem por finalidade cumprir duas 
funções básicas: 
• permitir a comparabilidade do desempenho das diversas unidades do grupo no mundo ele 

forma homogênea (sob a mesma base de dados); 
• determinar os custos dos produtos em cada unidade. 

Estas informações. somadas a considerações estratégicas. orientam o destino dos 
investimentos dentro do grupo. 

Embora não seja este o seu objetivo, o sistema acaba sen·indo. bem ou maL também para 
alimentar de informações de custos os setores produtivos da empresa. Também permite a 
visualização dos custos de transferência. já que cada unidade do grupo pode exportar tanto 
peças e conjuntos montados, como produtos acabados. 

O sistema emprega como filosofia de custeio uma combinação do Custeio Total com o 
Custeio por Absorção. Quando avalia o uso dos equipamentos (ativo fixo) de produção. ele 
estabalace 20% de "ociosidade estratégica ou normal" e. a partir da nova capacidade produtiva 
corrigida (80% da máxima teórica), considera somente o uso eficiente dos recursos. No 
restante a filosofia utilizada é a do Custeio Total ou Integral. Por exemplo, a parcela de mão
de-obra ociosa é alocada aos produtos. Este tratamento pode ser entendido como um pseudo 
Custeio por Absorção. 

O método de custeio que embasa o sistema da empresa é o dos Centros de Custo. sendo a 
empresa dividida em 87 Centros de Custo, assim distribuídos: 
• 14 Gerais; 
• 12 Apoio à Produção; 
• 25 Produtivos; 
• 06 Materiais: 
• 03 P&O de Produtos; 
• 05 Administração Geral; 
• 17 Comercialização: 
• 05 Temporários ou Redefiníveis. 

O sistema aumenta o detalhamento, estabelecendo uma subdivisão dos Centros Produtivos em 
Centros de Trabalho que. no limite, pode ser um ún ico equipamento. 

O uso de hora de mão-de-obra direta (HMOO) e hora máquina (HMAQ) como base de rateio 
faz com que se trabalhe muito na redução de tempo de ciclo, o que, ao contrário da 
expectativa do pessoal da área de produção, não traz retorno direto e imediato nos custos 
informados. 

No sistema de custos da empresa. o mapa de localização de custos (BAB) compreende: 
a) BAB Orçado - é o orçamento anual, com revisões ao longo do período. elaborado pelo 

gerente responsável para cada um dos Centros de Custo e Centros de Trabalho. devendo ser 
aprovado pela diretoria; 

b) BAB por Responsabilidade - é um relatório mensal. comparativo entre os valores orçados e 
os realizados nos diversos centros de custo, para fins de gerenciamento (O indicador 
CONTRIBUIÇÃO do PROFIT reflete o resultado deste relatório: quanto o gasto de cada 
Centro de Custo ficou próximo à verba a ele destinada); 

ESCOLA DE ENGENHARIA 



1 8~ 

c) BAB de Custeio - refere-se à alocação dos custos diretos e aos rateios dos custos indiretos 
pelos Centros de Trabalho. 

A Figura 23 esquematiza os arquivos de informações que al imentam o sistema. 

Estrutura de Roteiro de Planos de Calendário 

BAB de custeio 

SEK 
Custos de 

Materiais 

PRO-Planejamento 

Plano de pessoal 

TA\.-\S DE CUSTEIO 

Custos-hora (Homem-Máquina 

~-----------~ SISTEMA DE CUSTEIO 

Figura 23. Elementos básicos do sistema atual de custos da empresa. 

Onde: 

a) Estrutura de Produto - define a composição do produto item (componentes. procedência. 
quantidades. seqüências e datas de validade); 

b) Roteiros de Fabricação - define o processo produtivo (fase. centro de trabalho. tempos. % 
de sucata. ferramenta!. ... ): 

c) Custos dos Materiais - define o custo dos materiais adquiridos (procedência. preço. 
impostos. frete. despesas de alfândega .... ); 

d) SEK- define a amortização do ferramenta! empregado no processo produti vo: 
e) Taxas de Custeio - definem os custos de fabricação internos a serem apropriados aos 

produtos. os custos-hora de homens e máquinas. que são gerados a partir do Carga
máquina e do BAB de custeio. O Carga-máquina é um programa que calcula a ocupação 
dos recursos produtivos e determina as necessidades de mão-de-obra para uma dada 
previsão de produção (anual). O BAB de Custeio. já apresentado anteriormente. faz a 
apropriação de todos os custos incorridos direta ou indiretamente pelos Centros de 
Trabalho. 
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8.4.1. A NECESSIDADE DE MUDANÇA 

O fato de se conceber um sistema gerencial de custeio (paralelo ao sistema tradicional 
contábi l-financeiro). já mostra que o grupo estava consciente da obsolescência dos sistemas de 
custos tradicionais. que não acompanharam a evolução dos sistemas produtivos a que eles 
servem. 

A área financeira da empresa vem desenvolvendo trabalhos de TQC desde 1992. Dentro da 
visão cliente-fornecedor presente na abordagem da qualidade total. foi identificada uma certa 
insatisfacão da área industrial (clientes internos da controladoria financeira) em relação às 
informações gerenciais que o sistema gerencial de custeio fornecia. 

a realidade. a área industri al queria usar o sistema para gerenciamento operac ional. enquanto 
o referido fora concebido para medição e comparação do custo dos produtos ao níve l do 
grupo. com pressupostos coerentes entre todas as unidades espalhadas pelo mundo. Neste 
ponto vale lembrar que Kaplan ( 1988) coloca que os sistemas de custeio devem atender a três 
funções diferentes: avaliação de inventário para fins finance iros. controle operacional c 
custeio de produtos. 

Na falta de um instrumento mais adequado. ele tem procurado atender à Area Industrial. 
fo rnecendo um certo nível de detalhamento. Porém. utiliza-se de sistemáticas internas que 
oneram os produtos. prejudicando decisões do tipo make or huy. São exemplos disto o uso da 
ociosidade estratégica de 20% e a depreciação em tempo reduzido dos equipamentos (7 anos). 

Assim. passou a existir uma demanda da área industri al (cliente da área financeira -
controladoria) por um sistema que melhor a atenda. Esta questão começou então a ser 
encarada ele uma forma mais pormenorizada, devido a sua relevância no atual ambiente 
competitivo. 

8.4.2. HISTÓRICO DO PROJETO 

Pela avaliação do projeto global submetido à empresa ao final do ano de 1993 (Proposta de 
Trabalho de Campo )2. ficou definido como necessidade ela área industrial um sistema 
gerencial de custos mais adequado a suas características operacionais e informações 
requeridas. 

Após um período de integração na empresa, que culminou com a apresentação de um relatório 
(Visão Geral da Empresa), elaborou-se um plano de ação mais detalhado. contemplando 
algumas etapas do que se chamou "PROJETO CUSTOS". Este plano de ação foi apresentado 
à diretoria da empresa. ocasião na qual ficou aprovada. como pré-condição para a 
continuidade do projeto, a rea li zação de um "WORKSHOP DE CUSTOS". com o objetivo de. 
a partir deste fó rum de debate. chegar-se a um consenso acerca do "Modelo" de 
gerenciamento de custos da empresa. 

2 A proposta preliminar contemplava: 
• compreender e analisar criticamente a estrutura do processo produtivo da empresa. à luz dos conceitos c 

princípios do Sistema Toyota de Produção: 
• aval iar criticamente os indicadores de desempenho da empresa, incorporando. de urna forma efet iva, novos 

conceitos e idéias de custos. 
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8.4.3. WORKSHOP DE CUSTOS 

Isto posto. verificou-se a necessidade de uma discussão ampla acerca destas circunstâncias. 
delineando-se um projeto de atuação nesta área na empresa. 

Decidiu-se pela realização de um fórum aberto de debates. com a participação da alta di reção 
e do corpo gerencial da empresa. e estruturou-se um JForkshop com os seguintes propósitos: 
• discutir a problemática atual de custeio: 
• nivelar conhecimentos básicos de custOs entre as áreas envolvidas. especialmente industrial 

e financeira: 
• apresentar e anali sar criticamente os princípios e métodos de custeio mais usados: 
• apresentar as alternativas atuais à problemática de custeio (ABC c UEP): 
• conhecer o sistema de gerenciamento de custos da empresa: 
• discutir o "modelo ele gerenciamento ele custos" mais apropriado à realidade da empresa. 

Como resultado deste Workshop, teve-se o seguinte: 

• Antes ele se estabelecer o método de custeio a ser adotado na empresa. seri a necessário 
definir-se os princípios sobre os quais ele repousari a. Neste sentido. o princípio de custeio 
que a empresa, gerencialmente. deveria adotar é o custeio por absorção. por permitir toda 
uma análise de perdas. 

• Nas áreas administrativas e indiretas em geral. foi unânime a necessidade e a prioridade de 
um gerenciamento de custos mais apurado. pois a empresa tinha poucas informações sobre 
este ponto e. além disso. a distribuição dos custos apresenta: MP = 45%: MOD = 20% 
(incluindo pessoal indireto focalizado): e CIF = 35%. O método ABC foi apontado como a 
melhor opção para a empresa. 

• Concluiu-se também pela necessidade de melhoria nas informações gerenciais ele custo na 
ou para a área industrial. fazendo-se adaptações no atual sistema da empresa. 
"caminhando" no sentido do método da UEP. 

A partir dos itens anteriormente discutidos. elaborou-se uma proposta com os projetOs. os 
quais seriam conduzidos de forma mais ou menos simultânea. Submetida à empresa. esta 
proposta foi posteriormente reavaliada. dividindo-se o projeto em 2 projetOs separados: um 
contemplando a necess;clacle das áreas indiretas (ABC nas Áreas Indiretas) e outro para a área 
industrial. 

Este trabalho enfatiza o aspecto produção. Portanto. será mostrado o desenvol vimemo e 
resultados elo projeto ·'Reavaliação elo Sistema Gerencial ele Custos Industriais ... 

8.4.4. PROJETO-PILOTO 

Como questionamento preliminar surgiu o seguinte: que caminho seguir? Partindo do sistema 
atual. buscar a melhoria das informações ele custos. traduzindo-a para uma linguagem fabri I? 
Ou desenvolver um sistema paralelo? 

A resposta foi baseada na literatura e em experiências práticas. Foi desenvolvido então um 
projeto-piloto para implantação elo método da UEP. com o objetivo geral de. a partir elos 
resultados obtidos. reavaliar e aperfe içoar o sistema gerencial de custeio. buscando a 
otimização do gerenciamento e controle na estrutura produtiva da empresa, de forma a obter
se incrementos contínuos nos índices de qualidade e produtividade. 
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A área escolhida para o piloto foi a minifábrica plástico {!VIF 04). devido à diversidade de 
produtos, questões de terceirização e pela demanda em redução de custos representada pelos 
trabalhos que os grupos PDCA e CCQ vinham desenvoh·endo. O layout e os centros de 
trabalhoJ da Mf 04 estão mostrados na Figura 24. 

fv1F PLÁSTICO 

14 

lO 13 
15 

8 9 li 13 

12 

No DESCRIÇAO Centro de Trabalho 

I Injetora 400 t 36 1 10 
2 Rebarbação 
.... Ferramentas/Moldes .) 

4 Injetora 180 t 36 1 OI 
5 Rebarbação 
6 Injetora 60 t 36 1 o~ 
7 Rebarbação 
8 Soldagem p/ vibração 36 1 04 
9 Impressão Serigráfica 
IO Máq. de usinar fl ange 36 1 03 
I I Teste Estanqueidade 
12 Sauna (Higroscopia) 361 05 
13 Estoque de MP 
14 Supervisão/Descanso 
15 Ponte-rolante 

Embalagem 36 1 07 
Trabalhos complem. 36 1 09 

Figura 24. Layout e centros de trabalho da área-piloto. 

3 Centros de trabalho são as unidades de acumulação de custos que o sistema da empresa detalha para os centros 
de custos produtivos. 
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O projeto teve como tàcilitador o di retor industrial. cabendo a coordenação dos trabalhos ao 
encarregado de PCP. Compondo j unto com o coordenador. fo i constituída uma equtpe 
multi funcional. com representantes da controlaclori a. PCP e produção. 

Com a participação de todos os envolvidos. rea li zou-se uma reun ião introdutóri a de 
apresentação do projeto ao grupo. Posteriormente. a equipe reuniu-se para um conhecimento 
geral elo método da UEP. oportunidade em que foram apresentadas as linhas gerais do 
sistema. Foram também solicitados e agendados treinamento e visita a uma empresa que já 
tinha o sistema implantado. 

Em seguida. fez-se o detalhamento do plano de trabalho. ou seja. todo o planejamento das 
atividades necessárias para a implantação-piloto. Feito isso. apresentou-se este plano à 
diretoria industrial. recebendo o aval para o prosseguimento dos trabalhos planejados no 
cronograma. 

Depois de seis meses. devido ao atraso no envio de dados por parte das áreas solicitadas. este 
cronograma fo i reavaliado. sendo apontadas as pendências. resultando num segundo 
cronograma. definiti vo. com prazos esti pulados com maior elasti cidade. 

8.4.5. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE CUSTOS 

O sistema atual considera 8 centros de trabalho. sendo que o 36 1 07 recebe somente a 
incidência de custos de MO. Num primeiro momento. na UEP. considerou-se uma abertura 
desta estrutura em 22 postos operativos. aumentando o detalhamento das informações. 

No Anexo I é mostrada a estrutura do sistema atual de custos para a mini- fábrica Plástico. 

Na implantação-piloto. foram defini dos alguns postos operati vos improdutivos. como citado 
por Bornia ( 1995). permitindo algumas mensurações de perdas. 

Uma grande di fe rença entre os do is sistemas é que o atual é um método de cima para baixo 
(rateios) e a UEP é de baixo para cima (parametri zação). 

Outra consideração importante é que. no sistema atual de custos da empresa. os gastos são 
distribuídos pelas horas planej adas para um determinado nível de produção (horas 
necessárias). gerando uma certa distorção. 

Isto retoma a discussão de capacidade. que é bastante pertinente nos dias atuais. O rateio 
deveria se dar sobre as horas disponíveis. E quais são elas? Qual seri a o níve l de ati vidade 
considerado normal. ideal? 

Os itens de custo (as contas) que o sistema de custos atual da fábrica elo plástico apresenta são 
2 1. Na UEP, tem-se 14, sendo estes dados obtidos e tratados de forma di fe renciada. 

No atual sistema, convencionam-se algumas contas como I 00% fi xas. outras I 00% variáveis 
e outras 90% variáveis e 10% fixas. Na implantação da UEP. não está se considerando esta 
separação, ficando isto para um momento posterior. 

O Anexo 2 mostra uma comparação entre o sistema atual e os Foto-Índices dos Postos 
Operativos (FTPO). apontando uma certa di storção nos custos dos processos. já que houve 



variações signi fica ti\·as nos valores. na maioria dos casos negativas. Ou seJa. os custos 
estavam superesti macios. 

Como exemplo. no caso da máquina de usinar flange (CT 03 1 PO 18 ) e da soldadora Bramson 
(CT 04 I PO 14. 15 e 16). onde a comparação é direta. a dife rença chega a 76% e 64°/o. 
respectivamente. No CT 2 I PO 5 e 6. verifica-se o resultado ele um nível de detalhamento 
maior proporcionado pela UEP em relação ao método dos Centros de Custos. este apontando 
para uma média. enquanto aquele identificando diferentes condições de uso para um mesmo 
Centro de Trabalho. 

A variação nos custos dos processos acarreta distorção nos custos de produtos entre o sistema 
atual da empresa e a UEP. No projeto-pi loto. verificaram-se alguns produtos deficitários e 
outros muito lucrativos. Alguns exemplos podem ser visualizados no Anexo 3. 

Quando se comenta acerca da estabilidade dos va lores dos produtos em UEP no decorrer do 
tempo. há uma certa incredulidade por parte do meio empresarial. Na empresa em que foi 
desenvolvido o projeto-piloto. a regra se manteve. Para dirimir a dúvida. montou-se um 
exemplo com dados da própria empresa. sob condições ele \·ariação nos itens de custo bastante 
radicais (muito difíceis de acontecerem na prática). e só então houve o entendimento e o 
convencimento elas pessoas na organização em questão. Este exemplo é mostrado nos Anexos 
4A e 48. 

O maior diferencial ele todo o trabalho foi a constatação por parte elos gerentes da empresa das 
potencialidades e facilidades de aplicação/uso do sistema. Isto deve-se à própria característica 
da UEP que. unificando a produção. simpl ifica a gestão; mas também se deve à fo rte demanda 
destas pessoas por um sistema que ·'pudessem entender ... já que o sistema existente não tem 
uma linguagem fabriL sem contar o fato de ser desenvolvido na Alemanha e apresentar muitos 
dados na lingua germânica. Alguns exemplos ele aplicação na empresa constam nos anexos 
SA. ss. se e so. 

8.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de produção da empresa apresenta muito mais similaridades com o modelo japonês 
do que com o modelo taylorista-fordista. analisando-se todos os critérios de avaliação. À 
primeira vista. pouco ou quase nada há de semelhança entre o modelo italiano e o sistema 
produtivo da empresa. 

De uma fo rma geral. todos os pontos fortes em comum dos modelos de organização industrial. 
e considerados aspectos-chave para o caso bras i lciro. estão sendo continuamente buscados e 
alcançados pela empresa. culminando no reconhecimento internacional ela empresa pelos seus 
resultados. 

Em termos de sistema produtivo. percebem-se alguns elementos e técnicas similares às 
presentes no STP, tais como Kanban (aplicado somente entre as mini-fábricas de virabrequins 
e montagem). Poka-Yoke (aplicado na linha de montagem e teste de estanqueidade), Shoninka 
(utilização da mínima quantidade de mão-de-obra na montagem). "Melhoria das Atividades 
por Pequenos Grupos" (grupos CCQ e PDCA). utilização de quadros Andon (nas linhas de 
montagem) e "Padronização de Operações" (pela aplicação do Plano Diretor de 
Normatização). Estão presentes no modelo de produção da empresa. o TPM e o conceito de 
fábrica focalizada (mini-fábrica), que não é apresentada por Shingo ( 1981) no STP. 
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A eliminação das perdas através da minimização dos estoques intermediários e a redução dos 
tempos de set-up são elementos importantes no STP. que não foram verificados com a mesma 
intensidade no sistema de produção da empresa. visto que estoques de produtos semi
acabados correspondentes a vários dias de produção e tempos de preparação de máquinas de 
até 2 horas. são ainda relati vamente comuns. 

O que se depreende das análises fe itas é que a empresa apresenta similaridades com o modelo 
japonês de organização industrial e procura implementar ,·ári as idéias e técnicas do STP. 
mesmo que sem uma compreensão geral das relações entre elas. Na rea lidade. o que garante o 
sucesso do STP é todo o encadeamento entre princípios. conceitos c técnicas. 

Independentemente se foi baseado no modelo japonês/STP. a empresa passou por um 
processo de profundas reformulações no seu ambiente produt iYo e organizacional. chegando a 
um estág io de evolução que a coloca em posição de destaque no meio empresarial. em termos 
de qualidade e produti,·idade. entre outros. 

Apesar de não terem sido anal isados profundamente. nota-se que a empresa possui um quadro 
de indicadores. incorporando medições fís icas. de fácil compreensão e VISUaiS. 
prioritari amente na área industrial. 

Da mesma forma que o sistema de custos atual da empresa contempla apenas a área industrial. 
não se constata um uso significante de indicadores de desempenho nas demais áreas. Há. 
inclusive. uma demanda da área de compras por um sistema de medição de desempenho. 
desejo este também demonstrado pela área. de engenharia.. 

Quanto ao processo de encaminhamento das proposições de melhorias no sistema de custeio. 
ficou evidenciada a necessidade de uma ampla discussão em todos os níve is da empresa para 
que o processo de mudança não seja bloqueado num momento posterior. 

Uma barreira que deYe ser quebrada é a fronteira ex istente entre a área industrial. onde são 
gerados os custos e de onde partem os dados que vão alimentar o sistema de custeio. e a área 
financeira. onde são processados os dados e confecc ionados os relatórios gerenciais. Uma boa 
comunicação entre ambas é primordial para melhor agilidade e precisão dos números gerados 
nos relatórios gerenciais de custo. 

Neste ponto, a idéia do Workshop serviu até como um fac ilitador, pois asssim a proposta do 
novo modelo partiu da própria empresa, na forma de um consenso entre as áreas interessadas. 

Apesar de se ter um sistema gerencial separado do contábil-financeiro. sabe-se que o método 
dos centros de custos apresenta algumas limitações e distorções. e que abordagens mais 
modernas. como UEP e ABC. são opções indicadas (na maioria dos casos) para 
gerenciamento de custos dos processos produtivos e indiretos em geral, apesar de. num 
primeiro momento. o sistema atual continuar a ser usado como comparativo de custo de 
produto para todo o grupo. 

A contribuição do piloto desenvolvido se deu em dois momentos na empresa: 
• Primeiro. quando do levantamento de dados. houve um grande questionamento acerca da 

estrutura produtiva e da base de dados que alimentam os sistemas da empresa; 
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• Segundo. no final do projeto-piloto. quando os gerentes reconheceram as potencialidades e 
facil idades de uso do sistema. 

O ABC nas áreas de apoio traria mais benefícios em termos de geração de informações de 
custos do que propriamente o método da UEP implantado no projeto-piloto. já que nas áreas 
administrativas. financeiras e comerciais. há somente um sistema de orçamento por centro de 
custo. Estes custos de o1•erhead representam na fàixa de ~5 a 30% no custo dos produtos. 
merecendo. ponanto. uma compreensão mais detalhada. Os ganhos monetários marginais de 
um processo de redução de custos. apoiado pelo ABC. nestes departamentos seri am maiores 
que na área industrial. onde já houve um processo de racionalização bastante intenso. 

O caso estudado c\·idenc ia a relevância do assunto deste trabalho. já que uma empresa que é 
referencial de liderança em qualidade e produtividade no Rio Grande do Sul e fora de suas 
fronteiras. após todo um processo de reorganização interna. \·iu-se desprovida de informações 
que pudessem subsidiar o gereciamento efeti vo ela produção. situação esta que. no limite. 
pode prejudicar o andamemo elos processos ele melhoria ou. o que é pior. direcionú-los 
equivocadamente para caminhos não-desejáveis. 

Se as empresas líderes estão questionando esta inadequação dos sistemas de comrole e custeio 
no atual ambieme. pode-se concluir que esta situação tomará atenção de várias outras que vêm 
trilhando o caminho dos programas de qualidade e prodmi\·idadc. Se as mesmas tiverem a 
compreensão maior das questões discutidas neste trabalho. poderão se antecipar c buscar a 
melhoria de seus sistemas. antes dos problemas acontecerem. 

Finalmente, e conforme conclusões do capítulo 7. com a incorporação de princtp!Os do 
modelo japonês/STP. alterações estão se impondo também na área de custos. na busca de 
informações gerenciais que compatibilizem melhor as ati,·idades de planejamento e controle. 
e desta forma aperfeiçõem o processo de tomada de decisões. 



CAPÍTULO 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOM ENDAÇÃO PARA 
TRABALHOS FUTU ROS 

9.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O gerenciamento de custos deYe ser entendido dentro de um contexto mais amplo de 
gerenciamento empresarial. A avaliação de custos não constitui um fim em si mesma. mas um 
meio que. usado de modo eficaz, pode auxiliar a empresa no caminho das melhorias 
necessárias para alcançar a competitividade. 

Partindo das condições de competitividade impostas pelos mercados com os quais a empresa 
interage (necessidade de nexibi lidade. custos baixos. qual idade etc.). é imprescindíve l a 
definição de um objeti vo e de uma estratégia que permita sua sobrevivência e oriente seu 
desenvolvimento. 

Para que se alcance com eficácia a opcracionalizaçào desse objeti vo. torna-se necessário o 
estabelecimento prévio de uma filosofia ou princípio (modelo ele oganizaçào) que balize a 
escolha das técnicas a serem util izadas, bem como das lógicas de gerenciamento das mesmas. 
Isto impl ica, em outras palavras. no desdobramento dos objetivos globais ao nível dos 
processos internos ela organização. sempre levando-se em conta o contexto competitivo no 
qual a empresa está inserida. 

9.1.1. REFERENTE AOS MODELOS DE ORGANIZAÇ..\0 INDUSTRIAL 

Nesse sentido. nota-se claramente nos modelos de organização industrial descritos neste 
trabalho que houve a incorporação da cultura ele cada país. 

O trabalho mostra que os modelos analisados não são totalmente concorrentes entre si. 
existindo uma complementaridade em alguns aspectos e possibi lidade de conjunção de pontos 
fortes dentre as alternativas existentes. na busca de uma configuração adaptada à empresa. 
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O modelo de Olmo pode ser considerado como uma evolução dos modelos ele Taylor e Ford. 
com·enientemente adaptado às condições inerentes ao ambiente japonês. 

Outrossim. dentre todos os modelos estudados. o Modelo Japonês I istema Tovota ele 
Produção pode ser considerado hegemônico. por preencher em grande pane as necessidadc:s 
~mpresariais para o gerenciamento efeti\'o da produção adaptado às maiores exigências dos 
cl ientes. 

Os elememos característicos da alternati,·a sueca despertam interesse. na medida que se nota. 
até mais forte que no modelo japonês. uma "quebra" (montagem em docas) em relação ao 
paradigma taylorista/fordista. Também se nota que nas empresas suecas os trabalhadores 
gozam de maior autonomia que nos outros modelos. 

Em termos de transposição desses modelos de organização industrial para a realidade 
brasi leira. deve-se considerar que a difusão dos PQPs no Brasil é fruto da necessidade das 
empresas de competirem nac ional e internacionalmente. concorrência esta detlagrada pela 
abertura do mercado interno. bem com pela sua retração de consumo. 

O Brasil está trilhando o caminho da modern idade na busca da excelência empresarial. talvez 
não tão rapidamente quanto deveria. mas avança impulsionado pela "epidemia de qual idade c 
produti\'idade". O setor privado já deu provas disso com alguns resul tados bastante 
favoráveis. mesmo sob um ambiente sócio-político-econômico totalmente instável c 
imprevisível. 

No entanto. algumas ressalvas devem ser feitas. no tocante às estratégias de implantação 
destes programas. 

1ão deveria existir um modelo prescritivo (" receita de bolo") para a implantação de um PQP. 
Algumas ponderações deveriam ser fe itas num momento precedente à implantação. com 
,·istas ao sucesso desta. 

Como premissa básica. deve-se adotar uma postura crítica em relação a possí ,·eis "pacote." 
que. porventura. estejam em voga numa determinada época. ou seja. deve-se estar atento para 
não acompanhar meramente um moC: ismo. sem fundamentar bem o problema. 

Para tanto. uma visão sistêmica. ampla. torna-se necessária. permitindo avaliar os vanos 
"efeitos colaterais" que a adoção de uma determinada medida (filosofia. princípio. técnica. 
etc.) possa provocar. bem como questionar se a conj untura da empresa e do ambiente em que 
ela está inserida oferecem condições propícias para a implantação em questão. Uma análise 
restrita e pontual do negócio certamente pode ser considerada como uma das causas principais 
dos insucessos de algumas iniciativas nas empresas brasileiras. 

Outra questão importante se refere à inovação. no aspecto tecnológico e organizaciona l. Esta 
deveria preceder àquela. dependendo. obviamente. do estágio em que a determinada empresa 
se encontra. Esta argumentação está baseada na lógica de primeiro arrumar a casa e não cair 
no erro de simplesmente automatizar a desorganização. por exemplo. 

Como consideração final no tocante aos modelos de organização industrial. ressalta-se o fato 
de que não se recomenda. ou não se deveria adotar. um modelo de organização industrial 
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como o melhor ou como o que \'ai solucionar todos os problemas. Ccnamentc. cada modelo 
tem pontos fones. que devem ser ressaltados. c fracos. que de,·em ser combatidos. 

A habilidade dos gestores das empresas está na capacidade de coletar. dentre os ,·anos 
modelos. aqueles aspectos que melhor wnfiguram uma determinada organização num 
determinado ambiente de inserção. transpondo-os para a sua realidade particular. Ou seja. 0 
preciso conhecer. critica r e criar! 

9.1.2. REFERENTE AOS SISTEMAS DE COI'\TROLE E CUSTEIO 

Em função do modelo de organização da produção escolhido. e associado às têcnica:-. 
operacionais com ele compatíveis. é possível determinar-se qual é a li losofia de custeio mais 
adequada para auxi liar nos diversos níveis ele gestão c. finalmente. para que estas fi losofias de 
custeio possam ser eficientemente operac ionalizadas. cle,·em existir métodos ele custeio para 
operacionalizar a distribuição dos custos. 

As empresas não têm muito clara a necessidade de distinção entre princípios c métodos de 
custeio. muitas ,·ezcs preocupando-se com o ratt:io das despesas. sem se questionar sobre a 
parcela ele custos que deveria ser alocada. 

As novas fo rmas de organização da produção caracteri zam-se por uma forma de racionalizar o 
trabalho. buscando reduzir custos. ganhar ncxibi I idade e expor os problemas da empresa. 
tornando-os visíveis. a fim de que sejam solucionados. Entretanto. sem o suporte de um 
sistema de gestão estratégica de custos. dificilmente a empresa conseguirá incorporar em sua 
cul tura organizacional a filosofia de excelência em manufatura. para tornar-se uma produtora 
de classe mundial. 

o atual ambiente competitivo, precisa-se. portanto. de um sistema de controle que premie 
nível de seiYiço. não volume: que puna atraso de entrega. c não eventuais ociosidades de 
produção: que distri bua custos pelos verdade iros utilizadores destes custos em vez de admi tir 
fórmulas de rateio nem sempre justas. 

Para que a excelência buscada seja efetivamente atingida. tOrna-se necessário evidenciar etou 
individualizar as atividades que caracteriza,n perdas produtiYas. Para que isto possa ser feito. 
duas possibilidades gerais se apresentam: 

• adaptar os métodos tradicionais de custeio existentes a essa nova realidade: 
• usar novos métodos de custeio. integrados às fi losofias ele custeio e aos princlp!os de 

organização da produção utilizados. Isto é. criar um processo de custeio adaptado ao 
processo de gerenciamentO adotado. 

Esse novo contexto estrutural obriga as empresas a buscarem sistemas de custeio que primem 
simultaneamente pela simplicidade na sua operacionalizaçào e pelo detalhamento na sua 
implantação. 

Este sistema não será contábi I. e nem poderá sê-lo. Durante um certo período de transição. 
provavelmente haverá dois sistemas coexistindo nas empresas rcaln1ente competit ivas. 
fo rnecendo resultados nem sempre compatíveis. Um. para fins fiscais (estritamente contábeis). 
Outro para servir de base a tomadas de decisão. Desta forma poder-se-á competir melhor com 
os concorrentes internacionais. 
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Johnson & Kaplan ( 1993) recomendam o uso de três sistemas de custeio paralelos em 
funcionamento nas empresas (contabiliade. controle de processos e custeio de produtos). Na 
realidade. entende-se o custeio de produtos como decorrência do custeio dos processos. já que 
aq ueles se utilizam destes. consumindo os recursos engajados. Portanto. concorda-se até certo 
ponto com os autores - na separação do sistema gerencial da contabi I idade e sugere-se o uso e 
dois sistemas apenas. 

As empresas estão se reorganizando. tentando compreender melhor seus processos. 
Qualidade TotaL Reengenharia e Sistemas da Qualidade (ISO) têm em comum esta visão 
(processos). Os métodos de custeio trad icionais são incompatíveis com esta nova postura . .Já o 
custeio de processos é o conceito vigente por tn1s dos métodos ABC e UEP. o que mostra uma 
adequação destes frente às mudanças que ocorrem nas organizações. 

Porém. se a empresa não tem incutida internamente esta visão de processo. certamente a 
tentati,·a de implantação de custeio de processos fa lhará. Não devido ao método. mas pela 
estrutura da empresa que não está compatível com aquele. 

É necessária. até certo ponto. uma hierarquização. A melhoria do gerenciamento da empresa 
pode contemplar simultaneamente as melhorias na organização e nos sistemas de controle e 
custeio. mas a prioridade deve ser a melhoria dos processos organizacionais. É incorreto 
inicializar este programa de melhorias pela parte de controle. 

No momento em que se tenha un1 sistema adequado. pode-se usá-lo para planejamento de uma 
nova postura estratégica. Por exemplo. a melhoria nas informações de custos pode indicar 
para um mercado no qual a empresa não atuava, por pensar não ser competitiva em termos de 
preço. A partir da identificação da situação dos custos. atua-se na estratégia da empresa. 

E os japoneses. eles têm resolvida a questão de controle? Este trabalho mostrou que não. No 
Japão. por haver uma ênfase maior em planejamento. o controle é menos apurado que no 
Ocidente. onde a falta de planejamento exige um maior nível de controle. daí seu maior 
desen\·OI\'imento e ··cietalhismo ... 

Questiona-se a relação custo/benefício do esfor.;:o de detalhamento. Até que ponto. dado que 
custos são meios? Se as informações forem usadas para melhorias nos processos. o esforço 
compensa. principalmente nas áreas indiretas: se for só para custeio de produto. tah·ez não se 
justifique muitos detalhes. 

A globalização elos mercados e a competição em níveis cada vez mais apurados, porém. está 
despertando o Japão para melhorias em seus sistemas de controle c custeio. Já no Ocidente. as 
ações de controle estavam dissociadas de uma lógica ele planejamento. Identificado isto. 
procurou-se incorporar uma visão de mais planejamento e o problema passou a ser a 
compatibilização das sistemáticas de controle com o planejamento para esta nova realidade. 

Portanto. o Japão e o Ocidente estão vivenciando a problemática de planejamento e controle 
sob perspectivas bastante diversas. A análise de uma situação brasileira real referendou esta 
situação pelo lado ocidental. 
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9.2. RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Pelo exposto ao longo do trabalho. sugere-se para futuros trabalhos de pesquisa: 

• O estudo mais aprofundado sobre a forma de organização industrial na Suécia. utilizando
se. se possível. de um estudo de caso prático: 

• A estruturação de um sistema de gerenciamento empresarial. compatibilizando 
planejamento estratégico. medição de desempenho c custeio de processo: 

• O estudo mais aprofundado acerca da questão de indicadores no Japão: 
• Um estudo de como a Toyota especificamente está vivenciando esta problemática de 

controle e custeio: 
• Uma pesquisa de campo sobre a si tuação atual das empresas do Estado. no tocante aos 

assuntos abordados neste trabalho. já que não há dados representativos das reais 
deficiências dos sistemas de controle e custeio. 
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ANEXO I 
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ANEXO 2 
VARlACAO PERCENTUAL - UEP I SISTEMA ATUAL DE CUSTOS DA EM PRESA 
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ANEXO 3 

LlJCR/\TIV ID/\DE DOS PRODlJTOS 

DESCRIÇÃO 

CORREDIÇA AFOGADOR 

CJ FLANGE INTERM EDIÁRIO 

BOTÃO MEIA ACELERAÇÃO 

CJ Mt\NÍPULO REGULt\GEM 

PEÇA DE FIXAÇÃO 

t\ RR lJELA VEDA('ÃO 

PEÇA DE ENGATE 

TELA 

ALAVANCA ACELERADOR 

BUJÃO AMORTECEDOR 

POLIA 

PROTEÇÃO DA MÃO 

TAMPt\ 

BUCHA 

PEÇA GUIA 

PE(A DE ENGATE 

CJ CA RCAÇA TANQUE 

CJ TANQUE MB P835 

C.J TANQUE MB P840 

ADA PTADOR 1.1 /4" 

ADAPTADOR 2" 

MP 

US$ 

0.0 1 

0.73 

0.00 

0.50 

0.00 

0.01 

0.02 

0.00 

0.02 

0.0 1 

0.26 

0.66 

0.18 

0.00 

0.02 

0.01 

3. 13 

9.2 1 

9.04 

0. 13 

0.24 

SEK 

US$ 

0.0 1 

0.0 1 

0,02 

0.06 

0.01 

0.02 

0.0 1 

0.10 

0.02 

0.0 1 

0.08 

1.30 

0. 11 

0.03 

0.06 

0.01 

1.04 

0.74 

0.46 

0.24 

0.59 

CUSTO 

TRANSf. CUSTO DESPESA TOTt\1. 

USS US$ ESTRUT. USS 

0.03 0.05 0.0 1 0.07 

0.28 1.03 O. l.f 1.1 6 

0,02 0.04 0.01 0.05 

0.17 0.73 0.08 0.81 

0.03 0.04 0.01 0.06 

0.03 ().0 5 0.01 0.07 

0.04 0.07 0.02 0.09 

0.04 0.14 0.02 0. 15 

0.08 0 .1 2 O.O.f 0 .1 6 

0.04 0.06 0.02 0.08 

0.26 0.60 0 .1 2 0.72 

0.72 2.68 0.35 3.03 

0.2 1 0.50 0. 10 0.60 

0.03 0.06 0.01 0.07 

O.O.f 0.1 2 ().02 O.l .f 

0 .02 O.O.f 0 .01 0.05 

1.87 6.04 0.90 6. <).f 

3.86 13.81 1.85 15.66 

3.62 13.12 1.74 14.R5 

0.13 0.51 0.06 0.57 

0.3 1 1.1 4 0. 15 1.28 

PREÇO LUCRO 

VENDI\ l JN I"I Á RI O 

LÍQUIDO USS 

0.1 0 0.03 

3.70 2.54 

0.10 0.05 

1.80 0.99 

0.13 0.07 

0.1 5 0.08 

0.1 1 0.02 

0.1 5 (0.00) 

0.2 1 0.06 

0.28 0.20 

1.83 I. I I 

5.04 2.01 

2.50 J.<) () 

0.57 0.50 

0.18 ().O .f 

0.20 0 .1 5 

17.42 I 0.4S 

23 .59 7.93 

25.90 I I .(J5 

1.05 0.48 

1.00 (0.28) 

OBS: OS CUSTOS DAS MA 11~RIAS-PRIMAS E "SEK" FO RAM EXTRA ÍDOS DO SIS rEM/\ ATUAL DE CUSTOS DA EMPRESA 



ANEXO 4A 

ESTABILIDADE DA UEP NO TEMPO 

SUPONDO-SE QUE EM UM DETERMINADO MÊS HAJA UM AUME NTO DOS SALÁRIOS BEM SUPERIOR 

AOS OUTROS COMPONENTES DE CUSTOS. OS CÁLCULOS QUE SEGUEM MOSTRAM A GRANDE 

ESTABILIDADE DOS CUSTOS EM UEP DOS PRODUTOS. 

CÁLCULO DEMONSTRATIVO 

AS CONDIÇÕES DE VARIAÇÃO: 

PRIMEIRA CONDIÇAO 

SEGUNDA CONDIÇAO 

TERCEIRA CONDIÇAO 

AUMENTO DE SALARIOS 1 00°/o 

AUMENTO DE OUTROS COMPONENTES 0% 

AUMENTO DE SALARIOS 1 00°/o 

AUMENTO DE OUTROS COMPONENTES 30°/o 

AUMENTO DE SALARIOS 1 00°/o 

AUMENTO DE OUTROS COMPONENTES 65% 



ANEX0 4B 

ESTABILIDADE DA UEP O TEMPO 

ALTERAÇÃO i OS POSTOS OPERATIVO . 

POSTO CONOIÇAO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA 

OPERATIVO ATUAL CONDIÇÃO CO lDIÇÃO CONDIÇÃO 
OI 14.47 19.73 17.82 16.10 

01 29.66 3 1.03 30.67 30.4 1 

03 14.05 17.38 16. 19 15.1 5 

04 11.89 14.25 13.42 12.69 

09 87.39 80.29 83.43 86..53 

12 2-L54 '25.79 25.45 25.20 

21 19.00 !.5.65 , ... , ... 
--'·--' 21 .07 

PRODUTO "A" - 11 17 792 9105- PROTEÇÃO DA MÃO 

POSTO TEMPO CONDIÇAO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA 

OPERATIVO HORAS ATUAL CONDIÇÃO CO DIÇÃO C01 DIÇÀO 
OI 0.0011 0.0 16 0.022 0.020 0.0 18 

02 0.0 11 7 0.346 0.362 0.358 0.355 

03 0.0002 0.003 0.003 0.003 0.003 

04 0,0003 0.003 0,004 0.003 0.003 

09 0.0 136 1. 189 1.093 1.1 35 1.178 

12 0,0094 0.23 1 0,243 0.240 0.237 

2 1 0.0008 0.01 5 0.020 0.0 18 0.0 17 

TOTAL DE UEPs 1.803 1,747 1.777 1.81 o 
DESVIO MAXIMO - 3. 10% 1.40% 0.3Ç% 

PRODUTO "B" - 4702 080 1800- TAMPA DO VE TILADOR 

POSTO TEM PO CONDIÇAO PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA 
OPERATIVO HORAS ATUAL CONDIÇÃO co DIÇÀO CO lDIÇÀO 

OI 0.0011 0.016 0.022 0.020 0.018 

02 0.0 11 8 0.35 1 0.367 0.363 0.360 

03 0.0003 0.005 0.006 0.006 0.005 

04 0,0010 0.0 12 0.0 14 0.013 0.0 13 

09 0,0185 1.6 13 1.481 1.540 1.597 

12 0,0073 0. 179 0, 188 0.185 0.183 

2 1 0.0006 0.011 0.0 15 0.014 0.012 

TOTAL DE UEPs 2.186 2.093 2. 140 2.188 

DESVIO MAXlMO - 4.20% 2. 10% 0.09% 



ANEXOSA 

DEFINIÇÃO D/\S MÁQU INAS E DO PESSOAL NECL:SSÁRIO 

PLANO DE PRODUÇAO: 

PRODUTO "A" 

PRODUTO "8" 

PRODUTO "C" 

PRODUTO "A'' 

PRODUTO "B" 

PRODUTO "C" 

POSTO lO 

0.76 X 350 = 

I, 18 X 500 = 

I ,32 X 150 = 

TOTAL 

350 UNIDADES 

500 UNIDADES 

150 UNIDADES 

266 UEP 

590 UEP 

198 UEP 

1.054 UEPIDI/\ 

CONSI DERANDO liMA IT ICIÊNCI/\ DF. 92 %: 

1.05-t I 0.9'2 l.l-t6 UEPIDI/\ 

1.146 I 54.6 = 20.99 IIORAS I POSTO 

20,99 I 22.58 = 0.93 

=O I MÁQLJIN/\ EM TRÊS TURNOS. 

OS PRODUTOS PASSAM POR DOIS POSTOS OPERATIVOS: 

POSTO 10 

POSTO 20 

POSTO 

10 

20 

INJ ETOR/\ 

REBARB/\ÇÃO 

54.6 UEP/ IIOR/\ 

3.-t2 UF.PIHORJ\ 

GAMAS DE OPI: RA('OES DOS PRODl iTOS: 

PRODUTO"/\" PRODUTO "B" PROD UTO "C" 

UEP UCP UE J> 

0.76 1.18 1.3'2 

0.22 0.38 0.62 

POSTO 20 

PRODUTO"/\" 0.22 X 350 = 77 UEJ> 

PRODUTO "8" 0.38 X 500 = 190 UEP 

PRODUTO "C" 0.62 X 150 93 lJEJ> 

TOT/\1 . 360 LJL PI[) I/\ 

CONSIDERA NDO liMA fT!C1t. NCI/\ DF Ró % : 

360 I O.X6 -l19l ii·: P/Di t\ 

419 I 3.4'2 = 12'2.52 110R/\S I POSTO 

122.52 I S,S = 13.9 

= 14 Hüivi 1·:NS 1: tvtll!\ l TURNO Oll 

16 HOM ENS Etvl TRÊS TURNOS. 



I I 13 792 91 03 

POSTO OPERAr. 
OI 

03 

04 

05 

03 

12 

03 

21 

03 

ANEX0 58 

CONTROLE SOBRE O MATERI AL SUCATADO 

PROTEÇÃO DA MÃO 

OPERAÇÃO 

REC/ARMAZEN 

TRANSPORTE 

SET-UP 
INJETAR 
TRANS PORTE 
1-IIGROSCOPIA 

TRANSPORTE 

EMBALAR 
TRANSPORTE 

TOTAL 

UEP 
0.0067 

0.0005 

0.0029 

0.4428 

0.0004 

0.0245 

0.0004 

0.0080 

0.0010 

0.4872 

······································································· 

O CUSTO-VALOR DA UEP NO MCS DE ABRIL (US$): 

O CUSTO DA MATÉRIA-PRI MA (US$/KG): 

0,4529 UEP X US$ 0.50 = 
0.077 K(i X US$ 3.72 = 
O CUSTO DA PEÇA SUCATADA FOI DE: 

ALÉM DO CONTROLE DO VALOR MONETÁRIO DAS PEÇAS SUCATADAS. PODE-SE CONIIECER OUTRAS 

RELAÇÕES: 
TOTAL DE UEP PERDIDAS I TOTAL DE UEP PRODUZIDAS 

TOTAL DE UEP PERDI DAS I TOTAL DE UEP DE PEÇAS BOAS 

0.4529 

0.50 

3.72 

0.23 
() .2 () 

O.-t9 



ANEXO 5C 
COMPARAÇÃO DE PROCESSOS 

CONSTRUÇÃO DE UM MOLDE NOVO, COM UM CUSTO 20 % MENOR AO ATUAL E UM AUMENTO NA PRODUÇÃO 

HORÁRIA EM 30 %. PEÇAS PRODUZIDAS ATUALMENTE NA INJETORA 300/180, PASSANDO, COM 

O PROCESSO NOVO, PARA A INJETORA DE 400 T. 

1108 792 9106- PROTEÇÃO DA MÃO 

POSTO FOTO-CUSTO FOTO-CUSTO 

OPERATIVO DESCRIÇÃO ATUAL PROPOSTO 

01 RECEB/ARMAZ 0,0113 0,0113 

03 TRANSPORTE 0,0027 0,0027 

04 SET UP 0,0019 0,0019 

07/09 INJETAR 0,4727 0,6155 (07) 46,98 UEP (09) 87,39 UEP 

12 SAUNA 0,0302 0,0302 

21 EMBALAGEM 0,0150 0,0150 

TOTAL EM UEP 0,5338 0,6766 

UEP MÊS DE ABRIL= US$ 0,50 

TOTAL EM US$ 0,2669 0,3383 

SEK O, 1100 0,0880 

TOTAL US$ 0,3769 0,4263 13,1% 



ANEXO 50 

VIABILIDADE DE AQUIS IÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS 

SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DE USINAR FLANGE POR UMA QUE APRESENTA UMA PRODUÇÃO 50% 

MAIS ALTA E SEM OPERADOR. 

PRODUÇÃO ATUAL 111 PEÇAS/HORA. CUSTO EQUIP. ATUAL 10.700,00 VIDA ÚTIL 12 ANOS 

PRODUÇÃO PROPOSTA 166 PEÇAS/HORA. CUSTO EQUIP. PROPOSTO 22.000 ,00 VIDA ÚTIL 10 ANOS 

CUSTOS: ATUAL PROPOSTO 

AMORTIZAÇÃO (UEP/H) 1,06 2,62 

MÃO-DE-OBRA DIRETA 11 ,05 o 
CUSTO DEMAIS INSUMOS 13,25 27,94 

(MANUT. MAIS CARA) 

(MAIOR CONSUMO E.E.) 
(M.O.I. MAIS QUALIF .) 

TOTAL 25,36 30 ,56 

PRODUÇÃO 111 166 

CUSTO PEÇA 0,23 0,18 
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