
Mundo Corporativo N° 12
2° trimestre 2006

Do físico ao
Depois da onda de implementações de sistemas de gestão
nas empresas, os chamados ERPs, as grandes organizações partem
para uma nova forma de integrar seus ativos, reduzindo
custos e melhorando controles

Na segunda metade dos anos 90 e
no início desta década, o universo
empresarial brasileiro se lançou com
força, seguindo a corrente internacional,
à grande onda da implementação
de sistemas de gestão integrada, os
chamados ERPs (de "Enterprise Resource
Planning"). O objetivo dos condutores
daquele processo era visualizar suas
empresas na totalidade, armazenando,
processando e organizando todas as
informações de processos. Estoques,
suprimentos, fornecedores, clientes e
ativos passavam a ter uma única base
de controle. A partir do momento
em que o primeiro projeto de gestão
integrada foi implementado no Brasil -
especificamente em 1996, na Perdigão,
que passou a contar com um sistema
da alemã SAP -, estava inaugurada uma
nova fase na tecnologia da informação
corporativa no País, que presenciaria a
chegada de outros tantos ERPs, como
os das provedoras Oracle, SSA Global,
Baan e IRS, concorrentes futuros de
fabricantes nacionais que surgiriam

no segmento, como Microsiga
e Datasul. Naquela época, a

palavra de ordem era uma só:
"integração".

Hoje, a palavra de ordem
continua exatamente a
mesma. Contudo, as
demandas cresceram
muito e novas prioridades
começaram a bater à
porta dos que registram,

guardam e gerenciam informações.
"Agora, é o momento de se dar um
novo grande passo no controle de
ativos", anuncia o sócio da área de
Corporate Finance da Deloitte, Eduardo
de Oliveira. "No momento em que se
deu a onda de implementações de ERPs,
não houve uma preocupação efetiva,
pelas empresas de capital intensivo, em
mexer adequadamente na organização
dos seus ativos. Hoje a necessidade
daquelas empresas que implementaram
seus ERPs envolve a melhoria e
potencialização do uso desses sistemas
de gestão, especialmente no caso de
corporações que contam com ativos
relevantes e com alta rotatividade",
afirma. Segundo Oliveira, a chave da
transformação que já estaria se iniciando
no Brasil está basicamente no esforço
de ligar dois mundos que, apesar da
proximidade, ainda não falam a mesma
língua na maioria das empresas: o físico
e o contábil. "É preciso amarrar esse
sistema", ressalta.

O fluxo que cada mínimo ativo de uma
empresa percorre, como a milésima peça
de um grande maquinário, é bastante
extenso e envolve áreas que podem
não estar habituadas a se comunicar.
Quando isso acontece, o resultado é
óbvio: um imenso retrabalho causado
pela falta de integração entre as
bases de dados de diversas áreas, da
engenharia à controladoria, passando
pela manutenção. Perde-se, assim, em
receita, custo e competitividade. São



contábil
Mundo Corporativo N° 12

2° trimestre 2006

O ciclo de vida dos ativos
A organização integrada permite controlar melhor cada fase percorrida
pelos ativos na empresa

mais horas extras pagas para gerenciar
e manter esse mundo de ativos tratados
de forma desarticulada, muito menos
precisão na capacidade de compor os
custos de produção e, em casos mais
extremos, interrupções não programadas
nas operações.

O problema ganha dimensões ainda
maiores no caso de grandes indústrias
de segmentos como petróleo, bens de
consumo, mineração, Utilities e tantos
outros que têm como ponto crítico os
seus custos de manutenção. Reduzir
essas despesas se torna prioridade à
medida que os custos de manutenção
de ativos representam de 20% a 40%
do total de custos operacionais de uma
empresa com esse perfil, alcançando,
em todo o mundo, aproximadamente
US$ 1 trilhão ao ano, conforme um

estudo da fabricante de softwares
para gestão MRO. "Esse valor poderia
certamente ser reduzido em cerca
de um terço com a adoção de uma
boa gestão dos ativos operacionais",
afirma Marcos Eduardo Ganut, gerente
sênior da área de Corporate Finance da
Deloitte.

Na prática, como explica Ganut, essa
nova etapa da gestão integrada envolve
uma verificação e catalogação, em
campo, de todos os itens pertencentes
a cada um dos ativos da empresa, que
se tornam alvos de uma nova lógica
de cadastramento. Nesse processo, um
hipotético automóvel deixaria de ser
considerado como tal, sendo entendido
a partir de seus pneus, bancos, motor
e assim por diante. Da mesma forma,
uma máquina de produção de papel,

por exemplo, pode ser vista a partir
de cada uma das suas centenas de
"Unidades Básicas de Imobilizados",
as chamadas "UBIs", forma física que
facilita a comunicação entre o ERP e a
área contábil. Partindo disso, montam-
se as bases de dados para integrar
todas as frentes: ativos, manutenção,
materiais, aprovação de investimentos e
por aí vai. Essa proposta de abordagem
transita por toda a vida do ativo na
empresa: o projeto, a especificação, a
construção, a operação, a manutenção
e, finalmente, a sua desativação. "Uma
organização eficiente desses ativos
precisa envolver as óticas contábil,
fiscal, de engenharia e de manutenção,
facilitando a administração dos dados
pelo ERP que a empresa vir a dispor.
Sem essa adequada gestão dos ativos
e dos projetos em curso na empresa,
perde-se muito pelo caminho", afirma
Ganut.

Essa busca por recuperar o que pode
ter ficado pelo caminho coincide com
a avaliação feita pelo presidente da
Associação dos Usuários SAP do Brasil,
a Asug, José Geraldo Antunes, que
conta com 280 associados, entre
clientes e parceiros credenciados da
SAP. "Houve uma evolução na visão
dos objetivos iniciais da implementação
dos ERPs. Se o que se buscava era adotar
as melhores práticas do mercado, hoje
se procura obter um retorno maior
sobre os investimentos já feitos. Assim,
as empresas estão tentando verificar
oportunidades que foram deixadas
para trás", avalia. "A própria SAP está
ajustando o seu ERP para que se volte
mais para o processo todo, de modo
menos segmentado, integrando-o
melhor. Nas versões do NetWeaver
(plataforma de aplicativos e integração
apresentada em janeiro de 2003 pela
SAP), ele já está bastante avançado",
afirma.
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Ulisses Viveiros, sócio da área de
Consultoria Empresarial da Deloitte,
confirma, a partir de sua experiência
na condução de projetos de ERPs, que
esses esforços para integrar tendem a
ser muito positivos para esses sistemas,
uma vez que as informações sobre ativos
constituem parte importante do volume
de dados inseridos. "Certamente essa
forma de organização de ativos facilitará
a implementação dos ERPs", afirma
Viveiros.

A fórmula da Braskem
O caso da Braskem chega a ser
pedagógico e ilustrativo do porquê
dessa nova forma de tratar os ativos
estar despontando tão claramente no
horizonte. Empresa petroquímica líder
de mercado na América Latina, ela
trabalha com ativos mobilizados da
ordem de R$ 6,2 bilhões para produzir
milhões de toneladas de resinas e uma
diversidade de produtos petroquímicos
básicos e intermediários. São máquinas,
equipamentos e instalações distribuídas
em 13 plantas industriais localizadas
nos Estados de São Paulo, Rio Grande
do Sul, Bahia e Alagoas. O gerente de
Contabilidade da Brasken, Joel Benedito,
conta a razão que levou a empresa
a adotar, desde o final de 2005, um

método avançado de organização de
seus ativos. "A área de contabilidade
mantinha seu banco de dados e o
mesmo ocorria na manutenção e na
engenharia de projetos. Nosso objetivo
foi usar então uma única base de dados.
Ocorre, assim, uma integração desde
a engenharia, no nascedouro do ativo,
até a manutenção do processo",
explica.

A implementação da gestão de ativos
na Braskem obedeceu, segundo
Benedito, os parâmetros do projeto
interno de gestão operacional da
empresa, denominado "Fórmula",
que envolve também a implantação
de um sistema SAP. Ele destaca que
o próprio processo de preparação
para a transformação dos registros
e controles de ativos favoreceu uma
dinâmica de integração entre as áreas
envolvidas. "No desenvolvimento
do projeto de gestão integrada, já
estamos conseguindo fazer com que
os profissionais da contabilidade, da
engenharia e da manutenção se juntem
para definir conceitos, parâmetros
e uma linguagem comum. A gestão
compartilhada requer o respeito às
diferentes visões". Às vésperas do
término do projeto de implementação,

O mapa da gestão integrada dos ativos

o gerente elenca uma série de vantagens
que a empresa deverá obter ao final do
processo. "Ocorrerá uma melhor gestão
do nosso ativo, uma maior sinergia na
sua gestão contábil, uma redução do
retrabalho, maior segurança, confiança e
integração dos dados", aposta.

Há outro fator importante que deve
agilizar a busca das empresas por
integrar a gestão de seus ativos, de
acordo com Eduardo de Oliveira, da
Deloitte. "A exigência do mercado por
maior transparência na demonstração
de seus dados tende a impulsionar
um novo modelo para o controle das
informações", prevê. Joel Benedito,
da Braskem, confirma ser esse o caso
de sua empresa, como representante
do seleto grupo de companhias
abertas do País com ações negociadas
na Bolsa de Valores de Nova York e,
portanto, sujeita às determinações da lei
Sarbanes-Oxley, que estabeleceu, desde
2002, procedimentos de governança
corporativa a todas as organizações que
atuam no mercado de capitais norte-
americano. A seção 404 da lei, por
exemplo, define uma série de controles
internos que precisam ser contemplados,
o que demanda uma avaliação precisa
de todas as informações da empresa.
"Como companhia aberta, temos
compromissos com as informações que
divulgamos", constata o gerente da
Braskem. "Antigamente a organização
de ativos se restringia somente às
necessidades da controladoria, mas a
Sarbanes-Oxley impôs a demanda de
uma gestão integrada", complementa
Oliveira, da Deloitte.

VCP, a pioneira
Outra empresa que partiu para o
desenvolvimento de uma gestão
integrada de seus ativos, tornando-
se referência para o mercado, é a
Votorantim Celulose e Papel (VCP),
terceiro maior empreendimento do
Grupo Votorantim e uma das líderes do
País no setor de celulose e papel.

O pioneirismo da VCP é fruto de uma
história que começou ainda em 1998,
quando a companhia passou a contar
com seu sistema de gestão integrada
SAP, passando a adotar dentro dele,
quatro anos depois, um módulo de
gestão patrimonial. A implementação
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da organização integrada de ativos
propriamente dita ocorreria em 2003,
tornando-se modelo de melhores
práticas para todo o Grupo Votorantim,
que hoje está implantando o mesmo
conceito em todas as suas unidades.

O gerente de Gestão de Contratos
Adriano Martins do Monte, que já foi
responsável pelo gerenciamento da
contabilidade da VCP, descreve uma
série de vantagens que estariam hoje
sendo desfrutadas pela empresa a
partir da nova forma de integração dos
seus ativos, que totalizam nada menos
do que R$ 8,66 bilhões, na soma dos
mobilizados e imobilizados. "Hoje
há uma integração maior entre
a manutenção e o controle patrimonial.
As vantagens são muitas: o controle
mais coerente dos custos, da tecnologia
empregada e da mão-de-obra, a
disponibilização de um tempo maior
para a análise dos dados referentes aos
ativos - devido à diminuição do esforço
necessário a ser dedicado às atividades
operacionais-, uma maior sinergia
dos processos e redução do

retrabalho", afirma. A exemplo
da Braskem, a transparência das
informações é outro elemento
ressaltado por Monte, da VCP.

Impulsionadores da integração
Marcos Eduardo Ganut, da Deloitte,
chama a atenção para um fato
normativo recente que gerará um
grande impulso à organização integrada
dos ativos, especialmente por parte de
empresas do segmento de manufatura
que têm a necessidade de manter
grandes parques industriais. Trata-se
da Interpretação Técnica (IT) número
01/06, do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon), que
determina a adequação, aos padrões
já aplicados internacionalmente, da
maneira de se contabilizar os custos nas
ocasiões de paradas programadas para
manutenção. Faz parte da vida de toda
empresa com ativos em quantidade
relevante paralisar periodicamente
suas atividades para a realização de
atividades de manutenção, ocasiões que
acarretam um custo elevadíssimo para
muitas delas. Duas alternativas eram

aceitas para o lançamento contábil dos
custos envolvidos nessas paralisações:
a empresa poderia prever os custos e
lançar essa estimativa no passivo de
seus balanços, até que este gasto viesse
a ocorrer; ou ainda poderia lançá-lo
como custo realizado, amortizando-o
durante o período entre as respectivas
paralisações.

Seguindo o padrão hoje aceito
internacionalmente, a nova norma do
Ibracon não permite mais o emprego
dessas duas práticas, desautorizando
as empresas a fazer provisões ou
deferimentos com os gastos de
paradas programadas. O ajustamento
das empresas a um cenário em que
não se pode mais haver provisão
ou deferimento dos gastos implica,
conforme Ganut, na adequação
dos sistemas de gerenciamento de
ativos, os quais precisam oferecer
meios apropriados para analisar, de
modo pormenorizado, os custos com
manutenção já ocorridos, adequando
à sua demonstração financeira. "A
gestão integrada representa um
instrumento fundamental para que
essas empresas organizem seus ativos
de acordo com a nova norma do
Ibracon", afirma o gerente.

Outro provável determinante dessa
• busca de uma gestão integrada de
ativos deve estar, como comenta o
sócio Eduardo de Oliveira, relacionada
à cobertura de riscos patrimoniais (leia
reportagem à página 12 desta edição).
"O gerenciamento minucioso dos riscos
aos quais uma empresa está sujeita
e que precisam ser segurados requer
uma base de dados confiável dos seus
ativos e do estado de cada um deles",
afirma. Mais uma situação que tende a
fortalecer esse movimento é a intensa
movimentação, por parte de vários
mercados, rumo à consolidação, com um
número cada vez maior de organizações
se fundindo ou adquirindo outras (leia
reportagem à página 21). "Quando
uma empresa opta pelo crescimento via
fusão ou aquisição, ela parte para um
processo que implica necessariamente
na junção de culturas distintas e bases
de ativos completamente diferentes",
ressalta Ganut, da Deloitte. Tudo
parece convergir para a nova onda da
integração.
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