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Você já implantou a gerência de qualidade total. .. aperfeiçoou
técnicas de proximidade com o cliente ... desenvolveu estratégias de
gerenciamento com base no tempo. Sua empresa agora é conhecida
pela excelência de seus produtos e serviços. Então por que ainda não
atingiu sua meta de lucros estratégicos e financeiros?

A resposta é simples: você não adquiriu ainda um controle dos
custos, especialmente dos custos indiretos de sua empresa. Este é
um dos grandes desafios com que atualmente se defrontam não só
a sua, como também a grande maioria das empresas em todo o mun-
do. Felizmente, existem métodos de gcrenciarncnto de custos sofis-
ticados, ajustáveis e eficazes que se encontram disponíveis neste

. manual de fácil leitura e aplicação, preparado pelos especialistas da
Ernst & Young ..

Aqui você encontrará o primeiro guia verdadeiramente claro
para implantação do revolucionário método de compreensão da di-
nâmica dos custos - o TCM (Total Cost Management). Seus prin-
cípios e técnicas o ajudarão a desenvolver uma estrutura de
informação que conduzirá sua empresa a uma nova e favorável cur-
va de crescimento.
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Hoje em dia, poucos problemas ameaçam mais as empre-
sas americanas 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. As empresas adotam, fre-
qüentemente, imperativos estratégicos como gerências de qua-
lidade total, de proximidade com o cliente ou gerência baseada
em tempo, mas deixam de desenvolver a estrutura adequada
de informações que inclua informações significativas de cus-
tos, que poderiam ajudá-Ias a atingir essas metas estratégicas.

Esta situação é desastrosa por várias razões. Uma das mais
importantes é que métodos de gestão dos custos mais sofisti-
cados, adaptáveis e eficientes não só existem, mas facilmente
encontram-se à disposição de qualquer empresa que deseje
experimentá-Ios. Esses novos métodos, em seu conjunto, são
chamados de Gestão Total dos Custos (Total Cost Manage-
ment - TCM).

Este livro é uma introdução ao TeM e ao seu potencial
para ajudá-lo a entender melhor a dinâmica subjacente dos
custos, facilitando assim a melhor tomada de decisão com res-
peito a produtos e serviços, fluxos de trabalho e ínvestirncu-
tos de capital, bem como a monitoração diária da sua empresa.
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o Guia da Ernst & Young para Gestão Total dos Custos não
é um guia passo a passo para a implementação do TeM em
sua empresa. Ele é, porém, um exame completo da metodo-
logia de gestão dos custos que, certamente, fará diferença pa-
ra a sua lucratividade corporativa.

O Guia da Ernst & Young para Gestão Total dos Custos
é composto por três partes. A Parte Um é um sumário execu-
tivo geral. Discutindo o TCM em termos mais gerais, esta pri-
meira parte do livro dá uma Oportunidade para que você
entenda as questões sem se aprofundar em detalhes. Os exe-
cutivos podem começar por esse sumário e, a seguir, passar
para as seções mais detalhadas, ou podem delegar essas se-
ções, conforme as necessidades, aos seus gerentes.

Na Parte Dois, examinamos toda a gama de técnicas que
compõe a Gestão Total dos Custos. O TeM possui três com-
ponentes fundamentais: análise de processos de negócios (Bu-
siness Process Analysis - BPA), custeio baseado em atividades
(Activity Based Costing - ABC) e melhoria contínua. Discu-
tiremos esses componentes em detalhe, com ênfase na manei-
ra pela qual cada um evolui a partir do anterior. Essas
discussões fornecerão uma visão em profundidade do TCM,
de como funciona e de como pode fortalecer a vantagem com-
petitiva da sua empresa.

Finalmente, a Parte Três explora como implementar o
TCM em sua empresa.

A Gestão Total dos Custos não é uma panacéia para to-
dos os males e desafios que as empresas americanas enfren-
tam atualmente. Entretanto, é um conjunto particularmente
eficiente de técnicas para a identificação e o controle de cus-
tos, técnicas que as empresas dos Estados Unidos não mais
podem se dar ao luxo de ignorar
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INTRODUCÃO AO SUMÁRIO•
EXECUTIVO GERAL

Poucos executivos ignoram a rapidez com que as pres-
sões competitivas se intensificaram nos últimos-anos. As es-
tratégias para conquistar participação de mercado (entre elas,
inovações em produtos e serviços, ênfase na qualidade e na
velocidade de resposta ao mercado e considerações a respeito
de custos) são mais numerosas c complexas do que nunca. En-
tretanto, muitas empresas continuam a lançar novas iniciati-
vas estratégicas sem analisar ou compreender a provável
lucratividade desses movimentos. Outras empresas estão sa-
tisfeitas com o status quo e deixam de reconhecer as oportu-
nidades competitivas. Não admira que muitas delas acabem
desapontadas com os resultados.

Este livro é uma resposta direta a esta situação. Descre-
vendo as abordagens à contabilidade de custos gerencial de-
senvolvidas nos últimos cinco anos, proporciona aos executivos
a base analítica necessária para que gerenciem melhor a lu-
cratividade de suas empresas.

Novos métodos foram concebidos e testados na prática
para a medição, relato e gerência da lucratividade. A Ernst
& Young denominou sua abordagem a esses novos métodos
de Gestão Total dos Custos (TCM). Apresentamos, a seguir,

15
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uma visão geral da abordagem da Ernst-cc Young, um sumá-
. rio executivo concebido para ajudá-Ia a entender TCM e de-
cidir se serve aos objetivos de sua empresa para análise e
controle dos custos. Essa visão geral tem três capítulos:

Cap: 1. O Ambiente de Negócios Mudou: As Informações
de Custos Devem Mudar. Como as mutações das
oportunidades e dos imperativos do mundo dos ne-
gócios tornaram inadequados os sistemas contábeis
tradicionais. O TCM oferece a alternativa correta .

Capo 2. O TCM em poucas Palavras. - Como TeM forne-
ce conceitos de informações de custos integradas que
ajudam a analisar os processos do negócio, a melho-
rar a base analítica para planejamento e melhorar o
desempenho em toda a empresa.

Capo 3. O Papel do TCM na Sustentação da Vantagem Com-
petitiva. - Como pode ajudar a apoiar processos
fundamentais do negócio, independentemente da
abordagem estratégica.

Passemos agora ao primeiro tópico: Como as informa-
ções de custos precisam mudar para acompanhar as mudan-
ças ocorridas em todo o ambiente de negócios.

16
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