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De acordo com o consultor empresarial Rodrigo José Guerra Leone, as oportunidades de trabalho
na área estão em alta e também
mais disputadas. "O mercado
está exigente, à procura de profissionais proativos que gerem
informações relevantes para a administração."
O profissional de administração, ao atuar no gerenciamento
de custos, sabe que tem uma
dura missão dentro da empresa.
"Existe um conflito histórico entre o departamento de finanças e
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os demais, já que a meta dele é
zelar pelos recursos, mesmo com
outros setores pressionando por
mais verbas", ressalva o administrador André Massaro, professor
de Finanças do Instituto Educacional BM&FBovespa. "A função do
pessoal de finanças é dizer 'não'
quando todos pedem pelo 'sim'",
completa.
Os diferentes grupos e departamentos que compõem a corporação costumam propor metas,
aparentemente,
indissolúveis,
pois muitos desses objetivos necessitam de recursos para serem
atingidos. Para Menezes, "o relacionamento parece até cruel,
já que todos demandam por dinheiro. Mas, por meio de negociação e de orientação estratégica, dá
para definir o que deve compor
um portfólio de investimentos na
organização".
Na hora de sentar-se à mesa de

io
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significam para o funcionamento
da organização", informa Fábio
Frezatti, professor da Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuárias e Financeiras (Fipecafi) e
consultor de fluxo de caixa,

ão

Os estudos de finanças aplicadas
aos custos e orçamentos é um dos
focos de atuação dos administradores. O cenário de competividade
e de estratégias cada vez mais aprimoradas tende a extinguir o corte
indiscriminado de custos dentro
das empresas, ao dar lugar para
uma visão mais ampla das causas
e consequências de cada ação.
"Durante muito tempo, a visão
que se t i n h a sobre a gestão de
custos era meramente técnica e
dissociada das propostas estratégicas. Essa visão, infelizmente,
ainda prevalece entre os profissionais da área, mas tal reducionismo
é anacrônico e desconectado das
crescentes necessidades das empresas em estabelecerem o elo
entre estrutura e estratégia", ressalta o administrador e consultor
financeiro Adriano Gomes.
"A gestão de custos dá embasamento às operações, bem como
dá suporte ao planejamento orçamentário e estratégico para as organizações. 0 grande desafio, nas
empresas, está em investir com
uma base de dados mais próxima
da realidade", explica o coordenador do MBA em Gestão de Projetos da HSM Educação, Luís César
Menezes.
Essa base de informações é
contextualizada dentro da Gestão
Estratégica de Custos (GEC), que
pode oferecer uma visão ampliada
da realidade da corporação, a fim
de dar os próximos passos. Tal prática, denominada Cadeia de Valor,
está presente desde a compra das
matérias-primas, passando pelo
consumidor e, hoje em dia com
a preocupação sustentável, até a
logística reversa do produto. "É
preciso sair da simples apuração
numérica e passar para a interpretação do que esses relatórios
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que permite seu crescimento. Um
bem-feito consegue
estimar o quanto será utilizado em
investimentos para inovação, treinamento de pessoal e tecnologia",
mostra Sabóia, que realiza pesquisas sobre finanças pessoais e os
efeitos acarretados na saúde das
companhias.
Muitas análises trabalham com
tempos longos, já que, além de
identificar o que onera o caixa do
departamento financeiro, é preciso estudar de que forma cada
alteração influencia na cadeia de
produção, seja em operações ou
estratégica. "0 maior desafio do
controle gerencial de custos e orçamento é gerar informações que
sejam relevantes para a tomada de
decisão. Nesse aspecto, é imprescindível saber lidar com os gastos
indiretos, sejam eles custos, despesas, perdas ou investimentos,
além de saber quando o rateio é
indicado e, sendo esse o caso, que
bases utilizar e como mensura-

de

discussões, a capacidade holística dos profissionais de ambos
os lados é colocada à prova. "Por
exemplo, não adianta a pessoa de
vendas insistir que precisa diminuir os preços para alavancar os
pedidos. Se foi bem analisado, o
produto necessita ter aquele valor
de
demonstra Massaro.
"Embora o conflito faça parte das
organizações, todos os gestores
envolvidos devem ter uma mentalidade integrada, pois não dá para
aceitar que um diretor de marketing não entenda o que acontece
em finanças, tampouco um diretor financeiro que não tenha uma
visão do mercado", complementa
Frezatti.

Ao colocar em prática um planejamento de custos, é importante
considerar, também, um consequente aumento na produtividade.
É o que mostra o planejador financeiro Augusto Sabóia. "0 segredo
de qualquer empresa é vender
mais e cortar custos, exatamente o

-las", relaciona Leone, que é autor
do livro
(FGV Editora).
O administrador, ao cuidar dos
custos de uma organização, deve
estar apto a olhar além do cumprimento burocrático das funções e
influenciar positivamente nas decisões da alta direção. "Na maior
parte das vezes, os departamentos

Os 12 Mandamentos da
Gestão de Custos

Resource Planning. "O BSC, se
bem implementado, é um excelente termômetro para que algum
problema seja visualizado antes
que se registre um prejuízo que
poderia ser maior para a empresa.

deve contemplar a implantação e
consolidação de tecnologias que
proporcionem uma maior competitividade nos serviços e produtos oferecidos. "0 diferencial
nos investimentos estruturais de
uma empresa está na tecnologia.
Ganha a companhia que produzir
melhor, mais rápido e mais barato", comenta Sabóia.
Para ele, não basta apenas atualizar processos e ferramentas para
que estejam condizentes com os
praticados pelos concorrentes, é
necessário também a procura de
soluções mais apropriadas para
cada fluxo de caixa, especialmente
em empreendimentos menores. "A
verdade é que muitos pequenos
empresários não querem crescer
ou inovar. É o que Peter Drucker
dizia: 'se você não inovar, seu
rival o fará'".
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financeiros realizam apenas um
dos três grandes pilares necessários: a tesouraria. Para atingir
a profissionalização, a tríade 'tesouraria, controladoria e planejamento' deve compor um todo
orgânico", sinaliza Gomes.
Além disso, o administrador responsável pelo setor de custos e orçamentos deve ser um estrategista
capaz de unir as informações que
recebe da diretoria, colegas de trabalho, clientes, fornecedores e do
contexto em que a empresa está
inserida. "O controle de custos
exige um bom planejamento. Assim, um orçamento com bases participativas sempre auxilia a avaliar
melhor a realidade da empresa",
explica Menezes. Para isso, vale
utilizar as conhecidas ferramentas de medição e controle, como
Balanced Scorecard ou Enterprise
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O ERP, por sua vez, ajuda em todos
os controles operacionais", diz Peterson Pais, gerente de Marketing
da Accesstage, empresa de gestão
financeira.
Com o plano definido, a organização de atividades e recursos

Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 315, p. 6-9, set. 2012.

