
custos

Conheça os seus custos
A atual competição não é apenas empresa contra empresa,

mas entre cadeias

A
CAPACIDADE DE CONHECER E ENTENDER

os custos da cadeia de abastecimento

de uma empresa desempenhará um

grande papel na gestão da sua ren-

tabilidade. O aumento da visibilidade dos custos

dará a essa empresa uma vantagem competitiva

através de subsídios que possibilitarão aos gerentes

tomarem melhores decisões.

Em diversas empresas, os gerentes não dispõem

de uma visão holística dos processos de suas cadeias

de abastecimento e dos gastos associados a eles. A

falta de visibilidade de custos pode comprometer

os resultados do negócio. As estratégias podem ser

conceitualmente brilhantes, porém, se forem

baseadas em informações deficientes sobre o custo

de um produto, provavelmente elas fracassarão no

mercado.

Para tomar decisões que tenham um impacto

positivo na eficiência da operação da cadeia de

abastecimento, os gerentes precisam se conscientizar

dos relacionamentos mutuamente dependentes entre

as variáveis que compõem sua operação. Eles

também requerem informações contábeis que sejam

relevantes aos processos que eles supervisionam.

Os gerentes precisam tomar a iniciativa exigindo de

seus colegas de finanças as informações relevantes

como pessoas, ativos e caixa. Um entendimento do

impacto econômico que a decisão de uma cadeia

de abastecimento terá sobre a rentabilidade, liquidez

e risco de uma empresa, é essencial.

Os gerentes precisam saber quais produtos são

lucrativos e quais não são. Eles necessitam

visibilidade do custo total de cada produto, não

somente os custos diretos - matéria-prima e mão-

de-obra direta - mas também os custos indiretos.

Também precisam de um entendimento do método

usado para ratear estes custos indiretos nos produtos.
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Os métodos tradicionais de rateio das

despesas indiretas com base na absorção

ainda usam taxas arbitrárias baseadas no

volume, muitas vezes desatualizadas e não

mais aplicáveis à forma atual de trabalho.

A natureza subjetiva destes rateios levou a

custos distorcidos dos produtos e contri-

buiu para um elevado grau de subsídios

cruzados. Isto dificulta demais a tarefa de

aval iação dos produtos individuais em

termos de rentabilidade.

Uma outra área importante onde os

gerentes precisam de uma conscientização

e entendimento maiores de custo é com

relação à com-

paração das ativi-

dade dos negó-

cios. Se os ge-

rentes tiverem a

visibilidade preju-

dicada dos custos

associados a uma

atividade, será im-

possível tomar

decisões eficazes

com respeito a

c o m p a r a ç õ e s

entre atividades

semelhantes. Isto

complica também a comparação dos

custos de uma atividade interna com o

preço de uma oportunidade potencial de

terceirização.

Inibidores de visibilidade

Para aumentar a visibilidade dos custos

na cadeia de abastecimento, a empresa

enfrentará vários obstáculos. Estes

obstáculos podem ser classificados em

internos à sua empresa e os que ficam nas

interfaces entre a empresa e seus parceiros.

Internamente, vimos que o uso dos

métodos contábeis tradicionais dis-

torcerão os custos e a rentabilidade. Além

disso, a comunicação deficiente entre

Para aumentar

a visibilidade

dos custos, a empresa

enfrentará obstáculos

internos e os que ficam

nas interfaces

entre a empresa

e seus parceiros

departamentos poderá obscurecer e

obstruir ou até mesmo negar acesso às

informações contábeis apropriadas que os

gerentes necessitam para as tomadas de

decisões efetivas.

Tradicionalmente, os custos indiretos

são rateados aos produtos usando-se taxas

de absorção. Estes métodos hoje são

menos eficientes ao se considerar a

natureza complexa dos processos das

modernas cadeias de abastecimento. Eles

foram desenvolvidos quando a maioria dos

custos associados ao produto eram diretos

e as linhas de produto eram limitadas. Hoje,

este não é mais o caso:

os que apoiam as

técnicas de custos con-

temporâneas concor-

dam com a distri-

buição dos custos

diretos, seja aos pro-

dutos, serviços ou

atividades, porém

discordam no trata-

mento dos custos

indiretos - tais como

custos fixos e custos

comparti lhados. Os

defensores das téc-

nicas de custos contemporâneas, tais

como os custos baseados em atividades e

o custeio direto, têm questionado o

destaque dos métodos de custos tradi-

cionais e sua adequabilidade para medir o

desempenho em termos de atendimento,

produtos e atividades.

Após um século ou mais de confiança

nos procedimentos contábeis tradicionais

de custeio para dar uma idéia muitas vezes

não tão confiável assim, os gerentes estão

começando a questionar a relevância

destes métodos.

Os sistemas contábeis convencionais

são muitas vezes criticados por agregarem

dados contábeis em um nível muito alto

dentro da empresa; por exemplo, depar-
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custos

tamentos, funções, regiões geográficas

e até mesmo ao nível organizacional.

Este método de coleta de dados

esconde os custos das atividades. Por

exemplo, os custos apropriados na

cadeia de abastecimento muitas vezes

estão contidos em muitos centros de

custos departamentais, tais como

vendas, marketing, distr ibuição,

compras e tecnologia da informação.

É essencial extrair estes custos destes

"silos" funcionais antes de empreender

qualquer forma de análise de custos

da cadeia de abastecimento. Esta falta

de visibi l idade dos dados de custos

no formato apropriado, que muitas

vezes é dificultada pelo acesso aos

dados, restringe a anál ise dos

relacionamentos entre as atividades da

cadeia de abastecimento.

"Os gerentes de logística tinham

visibilidade sobre o custo das funções

individuais, tais como armazenagem ou

transporte; entretanto, eles praticamente

A disponibilidade

e o acesso são outros

obstáculos que afetam

a visibilidade

das informações

de custos da cadeia

de abastecimento

não tinham visibilidade sobre o custo de

todas as atividades contidas na logística".

A citação de um gerente da cadeia de

abastecimento destaca e reforça a

necessidade de representar e comunicar

as informações f i nance i ras da forma

apropriada: "Conseguem me dizer quanto

gastamos na limpeza do armazém, mas

não quanto custa para movimentar um

palete."

A disponibilidade e o acesso são outros

obstáculos que afetam a visibilidade das

informações de custos da cadeia de

abastecimento, conforme ilustrado no

exemplo a seguir. Um sistema abrangente

de custo padrão é utilizado em todo o

processo de produção com custos diretos

e indiretos. Os padrões financeiros e não

financeiros foram acei tos entre a con-

tabilidade geral e os diversos contadores

da fábrica e os gerentes operacionais

envolvidos na fabr icação do produto.

Somente o grupo de contabilidade geral

da empresa tinha total visibi l idade do
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custo do produto durante a sua passagem

ao longo da operação da cadeia de abas-

tecimento. As informações financeiras eram

comunicadas aos gerentes de depar-

tamentos somente quando necessário para

as suas áreas individuais de respon-

sabilidade. Isto impossibilitava os gerentes

de obterem uma visão holística do custo

da cadeia de abastecimento para seus

produtos. Neste caso particular, as infor-

mações relevantes de custos que ajudariam

os gerentes a tomarem decisões in-

formadas através da cadeia de abas-

tecimento não eram reveladas pela função

de contabilidade.

A apl icação de um custo médio na

maioria das circunstâncias não é a prática

mais apropriada. Um custo médio não é

uma representação verdadeira dos custos

reais envolvidos na execução de uma

atividade; por exemplo, na entrega de uma

caixa para um cliente. O uso de custos médios

leva a subsídios cruzados através de uma

linha de produtos ou atividades e dessa forma

obscurece o verdadeiro custo de ambos.

Fatores e obstáculos
externos

Também existem obstáculos externos

que obscurecem a forma da sua empresa

interagir entre as outras empresas com

quem você colabora. As operações das

cadeias de abastecimento de hoje são

geralmente uma rede complexa de

entidades diferentes de negócios e é

importante a confiança entre os parceiros

da sua cadeia de abastecimento, espe-

cialmente em se tratando de informações

de custos sensíveis. A desconfiança entre

os parceiros gera um ambiente onde as

informações de custos da cadeia de abas-

tecimento não são trocadas livremente entre

os parceiros, dificultando muito a avaliação

das iniciativas potenciais que reduzirão o

custo total da cadeia de abastecimento.

O aumento da capacidade dos gerentes

de reconhecerem os custos das cadeias de

abastecimento de suas empresas dá às

empresas uma vantagem sobre suas

concorrentes. Conforme a necessidade, as

informações de custo facilitarão os gerentes

a tomarem melhores decisões com respeito

aos recursos das cadeias de abastecimento

que eles administram para as partes

interessadas das empresas. As recom-

pensas associadas ao aumento da

visibilidade do custo das atividades da

cadeia de abastecimento de uma empresa

poderão causar um impacto positivo sobre

sua rentabilidade.
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