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Resumo
Este trabalho insere-se na pesquisa que o autor vem fazendo, no âmbito de recolha

e revisão da literatura contabilística, em geral e, neste particular, no ramo da Contabilidade
de Gestão, relativa ao programa de doutoramento, na Universidade de Vigo, procurando, de
uma forma sintética estabelecer a comparação entre os diferentes métodos e processos
utilizados pela Contabilidade de Gestão e confrontá-los com a “Teoria das Limitações”.

Palavras chave: Restrições, processo de raciocínio, árvores lógicas, inventário,
“throughput”, rendimento, gastos operativos e margem de contribuição.
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A TEORIA DAS LIMITAÇÕES

0. Introdução

No contexto das novas filosofias de gestão tem vindo a ser introduzido no âmbito

académico e empresarial o reflexo das obras de Goldratt e Cox (1984) e Goldratt (1990).

Estes autores apresentam a sua teoria, que denominaram “Theory of Constraints”,1 (TOC)

ou “Teoria das Limitações”, TDL, sob a forma novelística, na primeira publicação “La

Meta”, enquanto que em “Síndrome del Pajar” aprofunda, no contexto técnico-económico

as ideias da novelística. Em, “No es cuestión de suerte” (1995), a sua preocupação é

armazenagem, inventário (existências detidas)2 e estratégia para gerar mais rendimento.

Encontramos, assim, diversos autores que têm vindo a dedicar a sua atenção, através de

trabalhos publicados no âmbito desta nova teoria, de entre os quais citamos Mallo e Merlo

(1995), Kee (1995), Noreen e outros (1996), Iglésias Sanchez (1997 a), Giralt Escobar e

Acosta Santiago (1997), Castelló Taliani e Lizcano Alvarez (1997), Jones e Dugdale

(1998), Clemente e Sousa (1999), Gaudino (1999), Neiva Casanova (2000) e Rodriguez

Valencia (2000). Não estamos, certamente, a esgotar todos os contributos aportados para o

desenvolvimento desta teoria.

A continuidade de uma empresa dependerá do dinheiro que ganhou ontem, ganha hoje

e ganhará no futuro.

A ideia central da Teoria das Limitações (TDL), ou das restrições é que existe, em

qualquer empreendimento, pelo menos uma restrição. Vê a maioria dos negócios como uma

sequência de processos interdependentes na cadeia que transforma as entradas (inventário)

em produções vendíveis (ganho).

A TDL abrange dois grupos principais de técnicas – métodos para tratar das restrições

na produção física, por um lado, e ferramentas genéricas para solução de problemas, de

outro lado, não procurando os óptimos locais para através da sua soma obter o óptimo

global. Interage os diferentes recursos, procura detectar e eliminar constrangimentos que

                                                          
1 Talvez preferíssemos designá-la por Teoria dos Constrangimentos, esta forma de olhar a
organização das empresas, chamando a nossa atenção para a organização do processo produtivo e
colocando em questão algumas formas de medir o custo da produção.
2 Aqui o termo “inventário” aproxima-se mais do investimento total (conceito económico) ou activo
total (conceito contabilístico)
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impeçam a optimização dos fluxos  que geram o objectivo – ganhar dinheiro. Desenvolveu

uma abordagem genérica para diagnosticar e resolver problemas a que denominou

“Processo de Raciocínio”. Este processo conduz à construção de árvores lógicas, com base

nas árvores de decisão, constituídas por diagramas de causa e efeito. Preconiza a alteração

de conceitos tidos por definitivos, como custo do produto, recoloca o conceito de valor

acrescentado, altera formas de medir e processo decisório. As formas apontadas para atingir

o objectivo da empresa, consistem no aumento da produção que gera dinheiro, redução das

existências e diminuição dos gastos operativos. 3

Noreen e outros (1996) no prefácio da edição brasileira, abraçam a Teoria das

Limitações, (TDL), citando a mudança de paradigma balancear o fluxo e não as

capacidades, realçam outro paradigma bloqueador: o custo do produto para determinar o

preço de venda. Entusiasmam-se com a noção de ganho transmitida por Goldratt. Falam

das virtualidades do Regime de Caixa, que dizem ser o mais realista e directriz do negócio,

assegurando a medição de sobrevivência4 – Fluxo de Caixa e a preocupação constante com

a liquidez do negócio. Atribuem ao Regime de Competência a acumulação de riqueza

virtual e privilegia a tributação.

Esta crise foi particularmente identificada por Porter (1985), Johnson e Kaplan (1987)

que sublinham a inadequação dos sistemas contabilísticos existentes.

Para Goldratt a questão de gastos operativos coloca-se em último lugar, porquanto a

melhora do ritmo, com o qual se gera dinheiro, contínuo não tem limites5. Atribui à

Contabilidade de Custos o fracasso da valorimetria.

A Teoria das Limitações (TDL) (TOC) consiste em dois métodos: um, que trata de

resolver os constrangimentos (limitações) físicos – restrições internas do sistema e outro

que procura a resolução de constrangimentos de ordem política exteriormente à empresa. A

TDL é incompatível com os sistemas contabilísticos convencionais, porque estes criarão

incentivos para o aumento das existências. (Iglésias Sánchez, 1998b).

                                                          
3 Escobar e Santiago (1997, p. 408), referem que estas três formas se denominam objectivo táctico,
designando-as por :

a) Reconhecer as restrições do sistema empresarial e eliminá-las
b) Redução de inventários
c) Racionalizar os custos operativos.

4 A empresa não deverá assegurar a sua sobrevivência, deverá sim, assegurar a sua continuidade,
mantendo o potencial económico, pelo menos, melhorando-o, quando possível, como defende a
Teoria Orgânica (Peumans, in Fernandes Ferreira, Gestão Financeira, Vol. I, p. 67-76).
5 Ritmo de produção continuadamente melhorada é finalidade de qualquer organização, todavia, nesta
afirmação, Goldratt esquece que os “gastos operativos” não podem colocar-se em último lugar,
porquanto a melhoria do ritmo, sem aumento de quota de mercado, não tem nexo.
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Passando em revista o conteúdo desta teoria, o rendimento é designado por

“throughput”, e resulta da margem de contribuição, isto é a diferença entre o preço de

venda e os gastos operativos, assemelhando-se ao conceito de margem no sistema de

custeio variável (Giralt Escobar e Acosta Santiago, 1997, p. 408). Como “inventário” refere

todo o dinheiro investido na empresa na aquisição de bens e serviços, que a empresa

pretende revender, incluindo, naturalmente o imobilizado. Definem-se “custos operativos”

o conjunto de custos suportados para converter o inventário em reembolsos (proveitos).

No que concerne a medidas, resultados e Contabilidade de Custos, o “sistema

contabilístico” de Goldratt (1994, p. 25-28) é formado por três blocos6:

- Ganho (Proveitos)

- Despesa Operacional (Custos Operacionais)

- Inventário (Imobilizado e Permutável)

O autor considera a existência de três medidas. O “benefício líquido” traduzido pela

diferença entre os reembolsos (proveitos líquidos) deduzidos dos denominados pelo autor

de “gastos operacionais”. Se dividirmos esta diferença pelo “inventário” temos o

rendimento do investimento total, já nosso familiar. Outras relações poderiam ser

estabelecidas, como o quociente entre o “rendimento liquido” e os “custos operacionais”

(no sentido de custo complexivo), teríamos a produtividade. Ao quociente entre o

rendimento líquido e o inventário, teríamos a rotação das existências7.

Neste trabalho, propomo-nos, com a “restrição” espaço de que dispomos, efectuar

uma breve comparação entre os diferentes métodos e processos de determinação dos custos,

ditos “tradicionais”, ainda que de uma forma sucinta, inserida na pesquisa de um trabalho

em curso.

1. A qualidade total e a teoria das limitações

A Gestão de qualidade total (GQT) (Total Quality Management – TQM) é

reconhecida como um conceito chave de concorrência entre as empresas, um produto dir-

se-á de qualidade quando satisfaz plenamente as utilidades dos clientes.

                                                          
6 Goldratt (1994, p. 25) designa as três medidas por: Proveitos líquidos (PL), (ingresos líquidos) (IN),
custos operacionais (CO) (gasto operativo) (GO) e imobilizado + permutável (IP) (inventário) (I).
7 Aqui referimos a rotação das existências, quando efectivamente estamos a considerar a quota parte
das amortizações + a parte do permutável incorporado no produto.
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Os custos de qualidade dividem–se em quatro categorias: custos de prevenção,

custo de avaliação, custos de falhas internas e custos de falhas externas.

Tem como objectivo obter zero defeitos na produção. No conceito japonês, o objecto

de Gestão da Qualidade é a melhora contínua da qualidade de vida dos produtores,

consumidores e investidores. (Mallo e Merlo, 1995, p. 33-34). A medida e controlo da

qualidade é reconhecida na qualidade de desenho e de conformidade. Os custos de

qualidade são associadas com a identificação, reparação e prevenção de defeitos.

Neste método de GQT haverá que eleger e quantificar o padrão de qualidade e tipificar

as informações sobre o comportamento de qualidade, nomeadamente avanço a respeito

da informação previsional, tendências e longo prazo.

Noreen e outros (1996) entendem que para a GQT a TDL é um complemento perfeito

para a obtenção de melhoria contínua, embora, dos estudos realizados, não tivessem

encontrado empresas envolvidas em GQT. Não estamos necessariamente de acordo

com Goldratt com a afirmação de que a Gestão da Qualidade Total é incompatível com

o sistema de contabilidade convencional com a simples explicação de incentivar o

aumento das existências. A gestão de uma unidade empresarial tem por função a gestão

óptima dos recursos disponíveis. Gerar inventários, não é gerir optimamente. Os

excedentes, embora tangíveis, tornam–se custos de oportunidade, logo intangíveis.

A existência de excesso de capacidade instalada, global ou local, significa que o

investimento efectuado não teve por base um estudo rigoroso e avaliação do mercado.

Há ineficiência de gestão.

Os sistemas de custeio, deverão ser evolutivos. A informação contabilística

deverá ser continuadamente evolutiva, acompanhando o sistema de informação global

da empresa. A contabilidade terá, necessariamente, de representar a realidade

económica. Se existem obstáculos de índole normativa, então, crie-se a duplicidade

contabilística. A contabilidade interna, para à empresa poder servir de instrumento de

gestão e uma contabilidade externa para satisfazer os diferentes agentes económicos e

acima de tudo a administração fiscal.

Ora, a GQT, busca, mais ainda do que a TDL, a melhora contínua, quando

idealiza “zero defeitos”.

2.  A teoria do “mesmo a tempo” (GMT) (JIT) e a teoria das limitações (TDL)
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A produção mesmo a tempo (GMT) “Just in time” (JIT), procura evitar os excessos de

produção, de existências, e de investimentos, procurando produzir as quantidades

necessárias e quando necessário (Iglésias Sanchez, 1997a, p. 738-9, 1997c, p. 134). Para a

sua prossecução, introduziram como instrumentos: o método “mesmo a tempo” e a

autonomização. No que respeita ao método, este consiste na indicação numa ficha da

quantidade e tipo de produto a fabricar, passando de trabalhadores em trabalhadores,

sucessivamente, no processo de fabricação desenhado, de forma a ligar, entre si, os

diferentes processos na unidade produtiva. Visa nivelar a produção, padronizar as tarefas,

reduzir os tempos de preparação, identificar as actividades de melhoria, organizar a

configuração (desenho) da disposição das máquinas. Estes excessos dão lugar a maior

tempo de produção, maiores produções de defeituosos e maiores custos operacionais,

provocando redução na capacidade de planificação reduzindo as vendas e,

consequentemente, os benefícios.

As linhas de montagem e as fichas estabelecem um armazenamento intermédio (buffer)

entre os centros de operação. Estes sistemas podem parar se se produzir qualquer

perturbação importante em algum centro de trabalho, com consequências para o volume de

vendas. Ao contrário a TOC refere que diferentes recursos têm diferentes capacidades e,

portanto a cadência de produção terá de ser ritmada pelo recurso mais lento e, logo

determinará a quantidade de produção em curso. A esta solução denomina Goldratt (p. 99–

123) “drum buffer rope” (DBR), “corda do tambor de armazenamento temporário”

(CTAT). Na produção “mesmo a tempo” (GMT), ao contrário, há um emparelhamento de

todos os recursos o que poderá provocar paragem total da produção.

A TDL (TOC) concentra a planificação da produção no constrangimento e em ordem a

ele, podendo, igualmente efectuar a planificação em relação à procura do mercado. Desta

forma, a gestão dos constrangimentos possibilita a detecção de desvios e imediatas

correcções.

A diferenciação da gestão dos constrangimentos e as outras técnicas de planificação e

controlo da produção prende-se com a concentração e controlo da planificação em poucos

pontos porque o óptimo global não pode encontrar-se através da soma dos óptimos locais

derivados da incerteza. Assim a técnica dos constrangimentos aplica-se a todas as funções

da empresa.

Esta nova filosofia global de gestão actua prioritariamente sobre os gastos operativos.

O método “just in time” (JIT) (mesmo a tempo) (GMT) tem como objectivo um

processamento contínuo, sem interrupções, de produção. Conseguir este objectivo supõe a
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minimização do tempo total necessário desde o início da fabricação até à facturação do

produto (Mallo e Merlo, 1995, p. 44-5).

Noreen e outros (1996, p. 12) referem que o controlo de produção defeituosa, na

GMT (JIT), apenas é detectada no final do processo. Nada invalida que o controlo de

qualidade seja efectuado em cada fase do processo produtivo, se não comportar

aumento dos custos de produção. Uma boa aliada deste método será a GQT.

3.  O custo de absorção e a teoria das limitações

O custo de absorção determina o benefício quer em função das unidades vendidas quer

das unidades produzidas. Assim, para iguais montantes de vendas, quanto maior for o

volume da produção maior será o benefício. A produção terminada e não vendida, na

sua formação de custos, contém uma parte de custos fixos de produção indirectos

incorporados e, sendo, hoje em dia, a mão-de-obra directa fixa, quando a empresa não

vende tudo o que fabrica, os custos não se transferem para a conta de resultados mas

permanecem como conta patrimonial activa.

O custo completo ignora o problema fundamental dos custos comuns e conjuntos.

Este sistema do custo de absorção cria incentivos para aumentar as existências uma vez

que para igualar as vendas apresenta melhores resultados à medida que aumenta a

produção. Se num dado ano, esta for superior às vendas, os custos fixos indirectos

repartem-se por um maior número de unidades, o que, necessariamente vai aumentar,

no final do exercício o valor das existências no balanço. Se estes custos fixos forem

capitalizados poderemos estar perante enormes perdas.

Estamos igualmente de acordo com Sánchez quando afirma que as vendas só deveriam

ser contabilizadas como tais quando se tornasse, de facto, irreversível a venda

(Sánchez, 1998b, p. 22).

Todavia, a dificuldade residirá na determinação do momento a partir do qual se

considerará a irreversibilidade da venda.

4. O custo padrão e a teoria das limitações
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Sob o sistema de custos padrões podem-se melhorar as eficiências locais produzindo-se

mais sem que melhore a eficiência global do sistema. Um recurso não limitado pode

produzir mais, por unidade de tempo, que um recurso limitado, haverá necessariamente

uma produção para armazém como resultado do incentivo dos dirigentes para obterem

benefícios contabilísticos através do aumento da produção.

Os sistemas de custos padrões quando determinam os desvios eficiência procuram

obter óptimos locais, não têm em conta a interdependência entre os diferentes instrumentos

produtivos. Assim, alheia-se da realidade, ao admitirem a empresa como uma soma de

sucessos independentes locais. (Sánchez , 1998b, p. 19).

Este sistema de custos estabelecidos de acordo com estudos técnico-científicos e

económicos, não mede correctamente as perdas por variações da capacidade ou eficiência

nos recursos de produção porque não distingue se são ou não limitações locais para além de

valorar os desvios em função do tempo utilizado na produção relativamente ao tempo

padrão, a custo histórico.

Continuamos a não aceitar as observações que se fazem quanto ao incentivo à

produção. Não vemos que os dirigentes, de qualquer empresa, tenham alguma vantagem em

produzir para inventário, inventário esse que vai provocar a diminuição do potencial

económico e financeiro da empresa. Invocar a comparação entre recurso ilimitado e recurso

limitado não tem qualquer cabimento. Os recursos são económicos e sendo-o, são escassos,

não havendo, portanto, recursos ilimitados.

Há algum método para medir correctamente o valor? Parece-nos, que, por enquanto,

vão existindo métodos, que o estado actual da ciência, aceita como aproximativos de

avaliação da realidade económica. Insiste-se, em óptimos locais, quando deverá continuar-

se a insistir em sucesso da organização. Não haverá aumento da produção, efectivamente,

quando há demasiada produção em curso de fabrico, numa dada fase do processo produtivo,

cuja capacidade produtiva a jusante não consiga absorvê-la na totalidade. Necessariamente,

haverá variações da capacidade e da eficiência porque não foram os estudos técnico-

económicos tão pormenorizados quanto o deveriam ter sido. Para tanto se analisam os

desvios. A contabilidade regista-os. A informação obtida é para ser lida e interpretada, tanto

sob o ponto de vista financeiro, como técnico, económico e operacional. O tempo padrão é

um dado de referência alterável a qualquer momento.

5. O custo variável e a teoria das limitações
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Embora vantajoso relativamente ao custo de absorção, ao não incorporar os custos de

produção fixos, este sistema seria insuficiente porquanto não está imbuído do mesmo

espírito de filosofia que enquadra a teoria das limitações, uma vez que a sua

preocupação é a determinação da margem de contribuição.

Há vantagem para o sistema de custo variável relativamente ao custo de absorção,

uma vez que este não cria incentivos para excedentes de inventário, havendo utilidade em

determinadas decisões, nomeadamente com o limiar de produtividade e mais relacionado

com o fluxo de caixa.

Para Giralt Escobar e Acosta Santiago (1997, p. 408), este conceito pode assimilar-se

ao de margem, concebido no sistema de custeio variável, calculado como a diferença entre

proveitos provenientes das vendas e os custos dos materiais directos incorporados no

produto vendido. Nesta mesma esteira, aqueles autores (1997, p. 408) aludem à noção de

“margem” equivalente ao “throughput” no sistema de custeio variável. Adiantam uma

definição mais prática, onde aparecem como custos das vendas outros custos variáveis,

como por exemplo: custos de aprovisionamento variáveis, custos de subcontratação e

custos comerciais variáveis.

Quadro 1

Sistema de custo variável tradicional Sistema  “throughput”
Proveitos por vendas Proveitos por vendas

Custos de materiais directos Custos de materiais directos

Custos de mão-de-obra directa

Custos de estrutura variáveis

Margem de contribuição “throughput”
Custos fixos Custos Operativos

Benefício bruto Benefício bruto

Fonte: Escobar e Santiago, p. 419

Clemente (1999), denomina o custeio variável de “custeio directo”, evidencia a sua

vantagem relativamente ao custo por absorção, uma vez que apenas os custos variáveis são

imputados aos produtos. Continuando, evidencia a impossibilidade de, através deste

sistema de custeio se chegar ao lucro, ao nível de produto, mas apenas à Margem de

Contribuição. Em termos de Gestão, a Margem de Contribuição Unitária pode definir-se

como sendo o montante com que cada unidade vendida contribui para a cobertura dos

encargos (custos e despesas) fixos e, posteriormente para o lucro. Este último conceito

propiciou o desenvolvimento da Análise Custo-Volume-Lucro e de Mix de Produtos
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através da Programação Linear. O fim é encontrar o mix de produtos que, quando vendidos,

maximizem a margem de contribuição total. O autor identifica aquele conceito com o de

Ganho em Goldratt.

A TDL (TOC) propõe um sistema de custeio variável baseado nos seus três pilares, já

citados: “throughput”, inventário e custos operativos. Diferencia-se este sistema do de

custeio variável tradicional por considerar naquele, ao contrário deste, a mão-de-obra como

custo fixo, uma vez que, hoje em dia, o pessoal, com o qual a empresa conta, é fixo.

Yardin (1999), numa reflexão sobre as novas ferramentas em matéria de custos,

apresenta alguma relutância relativa à TDL, uma vez que, no seu entendimento, mais não se

trata do que o sistema de custeio variável, duvidando da sua utilidade bem como da

originalidade. Atribui a Goldratt o desconhecimento do significado de alguns conceitos,

nomeadamente a distinção entre custos fixos e variáveis. Levanta a questão de insuficiência

de clareza dos conceitos adoptados, como “custos fixos directos”. Não comenta, Goldratt,

sobre pontos de equilíbrio específicos de diferentes linhas no caso de produção múltipla e

da aplicação substancial dos custos fixos directos. Yardin, diz, ainda, que Goldratt

confunde situações conjunturais com estruturais, tem ausência de rigor técnico, tratando

com superficialidade conceitos. Tal como nós, Yardin, posiciona a questão dos

estrangulamentos na Teoria da Organização. O conceito de “contribuição marginal por

unidade de recurso escasso” foi desenvolvido dor diversos autores brasileiros, muito antes

da aparição dos trabalhos de Goldratt. Yardin, vai mais longe nos seus comentários sobre os

conceitos veiculados por Goldratt, apelidando-o de desconhecer conceitos técnicos e, seus

conhecimentos de contabilidade deverão andar muito superficialmente pela Contabilidade

Financeira e não pela Contabilidade de Gestão.

6.  O método de custo baseado na actividade (ABC) e a teoria das limitações

O método do custo baseado na actividade (CBA), surge com a evolução das

preocupações dos empresários que então, final do século XIX, início do século XX,  se

centravam nos custos primários, matérias primas e mão-de-obra directa, enquanto que os

gastos gerais de fabrico constituíam uma reduzida parcela nos custos de produção. À

medida que aqueles gastos gerais de fabrico foram representando um peso significativo na

estrutura de custos das empresas, a Contabilidade foi desenvolvendo métodos de repartição

daqueles gastos.
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A automação das unidades industriais veio possibilitar a diminuição da mão-de-obra

directa nos custos de produção. Assim, os critérios de repartição tomando para base de

repartição a mão-de-obra directa deixaram de ter actualidade.

O método CBA é um processo de repartição dos gastos gerais de fabrico pelas

quantidades produzidas com base nos benefícios que resultam de uma determinada

actividade indirecta. Tal método reparte não só os gastos gerais de fabrico pelos custos dos

produtos numa base mais realista que o simples volume de produção, mas ressalta a relação

existente entre aqueles gastos e as actividades que as originaram. Tem como principais

fases do sistema a identificação das actividades principais da organização, a identificação

dos factores que determinam os custos de cada actividade – os custos indutores,

agrupamento dos custos de cada actividade e imputação dos gastos gerais de fabrico de

cada actividade aos produtos com base na sua utilização (Pires Caiado, p. 307-313).

A concepção inicial deste sistema CBA abordava a análise dos custos da empresa

centrando a sua atenção nas actividades individuais, o que implicava que inicialmente se

identificavam as actividades para, posteriormente, vincular custos a tais actividades. O

custo do produto obtinha-se por agregação do custo das actividades que haviam intervindo

na sua obtenção. Pode–se, portanto afirmar que num primeiro momento a atenção se

centrou em alcançar níveis de eficiência no consumo dos recursos por parte das actividades,

suas e não dos processos. (Castelló Taliani e Lizcano Alvarez, 1997 p. 587-8)

A actividade baseada no custo e a teoria das limitações, representam paradigmas de

alternativa para a modelização da estrutura das  empresas produtivas. (Kee, p. 5).

O novo método de imputação dos custos indirectos baseados na actividade não

considerou a possibilidade da existência de constrangimentos, centrando-se no custo e

esquecendo a optimização do rendimento. A TDL (TOC) potencia a diversidade de

produtos e tem em conta a interdependência dos recursos. No método ABC a produção de

pequenos lotes sofre a imputação de elevados custos indirectos, ao contrário da TDL (TOC)

que perfilha os pequenos lotes diminuindo, assim, o ciclo produtivo.

Nesta mesma esteira se afirma Blanco Dopico, (p. 418–425) as vantagens deste método

ao reflectir as actividades no custo dos produtos, possibilitando avaliar os produtos e suas

componentes relativamente à concorrência, ao centrar-se nas possibilidades de melhora, no

relacionamento dos custos com diferentes níveis de actividade, torna possível explicar o

processo de geração do custo através de variáveis diferentes do volume de produção.

O ponto central do método é eliminar as actividades supérfluas, simplificação das

actividades operativas, reduzindo custos e tornando-se competitiva.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 12 / 19 -

No entendimento de Kee (p. 48) o conjunto dos métodos CBA e TDL (Teoria das

Limitações) representará alternativa de paradigmas na modelização da estrutura de

produção das empresas, através de interacção entre custo, recursos físicos e capacidade de

actividades de produção. O modelo proporciona um “mix” de produção óptimo a ser obtido

em simultâneo pela avaliação dos dados do método CBA e atributos físicos do processo

produtivo.

Ambos os métodos têm o mesmo objectivo, embora utilizando meios diferentes para lá

chegar.

Para Kee, o método CBA representa uma expressão do sistema de custos tradicionais e

proporciona melhor conhecimento do custo de produto. As empresas que adoptam este

método têm um melhor conhecimento da base de lucro por linha de produção e por cliente.

O método CBA reparte (imputa) custos indirectos na base do nível hierárquico ou estrutural

no qual ocorreram os custos. Blanco Dopico (p. 422) fala em causalidade. O método CBA

fornece uma melhor estimativa do custo do produto bem como do custo de actividade

utilizada na produção.

As críticas apontadas ao método por outros autores reside nos acontecimentos em

termos de tempo de espera, excessos e variação no processo produtivo.

A TDL procura maximizar o objectivo de uma organização que está limitada por

constrangimentos. Da eliminação dos sucessivos constrangimentos o benefício aumentará.

Com a eliminação dos sucessivos constrangimentos a própria cultura da empresa muda.

Algumas críticas têm sido formuladas por outros autores no que respeita à margem de

contribuição por atribuir à TDL uma abordagem apenas de curto prazo.

Para a junção destes dois métodos haverá que ter em atenção que o CBA possibilita um

trabalho compreensivo na modelização de atributos económicos do processo produtivo. Isto

permite aos gestores predizerem as consequências económicas de decisão na alocação de

recursos alternativos.

No seu trabalho, Kee, conclui que os paradigmas dos métodos CBA e TDL estão

diametralmente em concorrência. Todavia ao analisar os respectivos pontos fortes e fracos

de cada modelo acaba por se verificar que são mais complementares do que à primeira vista

poderiam parecer.

Um outro inconveniente apontado ao método CBA é o desencorajamento na

diversificação dos produtos, por transferir os custos de administração para produtos de

baixo volume, que parecem menos lucrativos.
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Gaudino (1999), no estudo que efectuou sobre a possibilidade da confrontação ou

integração dos CBA e TDL, considerou que o CBA é mais útil quando cresce a

flexibilidade dos recursos. Existindo gargalos (estrangulamentos) na produção, os

princípios da TDL são mais vantajosos no curto prazo enquanto que o CBA é mais útil para

a tomada de decisões no longo prazo. O CBA é essencial para um custeio correcto baseado

na diversidade de equipamento de conversão e os aumentos de produção. A TDL apoia-se

no custeio marginal enquanto que o CBA significa custeio por absorção.

7. Organização e a teoria das limitações

A TDL (TOC) apresenta um bom contributo para a organização das empresas, ao

alertar para a forma como deverão ser dispostos os seus instrumentos de trabalho,

condicionando a sua capacidade produtiva existente aos instrumentos produtivos mais

lentos, de forma a evitar a acumulação de produção a montante de cada instrumento

produtivo, isto é, a acumulação de inventário e a sua tradução em custo de oportunidade.

Haverá, assim, a necessidade de proceder a completo sincronismo de todas as

operações no seio da produção, desde a introdução dos materiais no processo até à sua

conversão em produto acabado, atendendo, naturalmente aos diferentes tempos de operação

de cada máquina.

A produção deverá realizar-se tendo sempre em atenção a procura e a capacidade da

máquina mais lenta no processo produtivo. O programa deverá atender não à capacidade

disponível dos recursos considerados independentemente uns dos outros, mas à sua

capacidade disponível atendendo ao conjunto como interdependente. Redefinir o conceito

de óptimo local como interdependente e não como autónomo.

As empresas que têm muita produção em curso de fabrico não serão, certamente

empresas competitivas.

As limitações não são apenas de ordem endógena mas igualmente exógena. A

aquisição das matérias, a montante, no mercado de bens, será uma, de entre tantas das

limitações externas à empresa. A sazonalidade na aquisição dessas matérias, provocarão,

necessariamente limitações, quer na quantidade a adquirir, por via do seu armazenamento,

quer por via dos respectivos custos de armazenamento e manutenção, bem como de índole

financeira com recursos próprios ou alheios. Estas limitações, poderão provocar o

impedimento sério no desejo final de ganhar dinheiro, enfim, um custo de oportunidade.
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Haverá, assim, necessidade de se identificarem as limitações detidas e a sua boa

utilização com adequadas normas de qualidade, cujos controlos deverão ser efectuados

antes da utilização dos instrumentos onde se verifica a limitação.

As políticas de optimização passam pela mudança de mentalidade. A contabilidade de

gestão continua a ser fundamental para o objectivo da empresa - o rendimento.

A TDL parte do pressuposto que numa empresa existe sempre alguma limitação.

Assenta a produção num sistema que designa por “Drum-Buffer-Rope”. Isto consiste em

produzir de uma forma sincronizada, com sistema de planificação e controlo do próprio

sistema produtivo. Concentra a planificação na limitação do sistema “drum”, no tempo

tampão (“buffer”), subordinando o início do trabalho ao programa da limitação – corda

(rope).

A chave do problema está na redução dos tempos de troca de ferramentas,

estabelecimento de tempo tampão e sincronização da produção.

Existem ainda limitações de ordem política que influenciam no comportamento da

organização.

Baseia-se a TDL (TOC) num encadeamento de raciocínio lógico que leve ao processo

de melhora contínua. Que mudar? O que mudar? Como mudar? O processo de raciocínio

lógico procura encontrar a solução relativa às causas dos problemas.

Atribui-se à TDL a continuada ênfase na diversificação e segmentação dos produtos.

Segundo Noreen e outros (1996) a TDL apresenta três contribuições importantes:

1 – A importância crescente do custeio variável e dos custos relevantes,

frequentemente negligenciada na contabilidade de gestão.

2 – Teoria de gestão coerente e focalizada, permitindo melhor exercício do trabalho

dos gestores mercê da informação contabilística disponibilizada.

3 – O ensino da contabilidade a nível de gestão deverá preocupar-se mais com a

aplicação do custeio variável e dos custos relevantes.

É uma aproximação à filosofia de gestão perseguindo a obtenção de informação que

possibilite uma imputação mais eficiente dos recursos técnicos escassos detidos pela

empresa.

Barrionuevo (1999), é bastante crítica relativamente à TDL, no seu trabalho sobre as

novas técnicas de gestão, considerando que esta teoria é vazia de conteúdo.
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3. Conclusões

A Teoria das Limitações (TDL) apresenta-se no novo contexto das novas filosofias de

gestão, provocando paixões, entre os seus discípulos, seguidores e defensores e ódios entre

os seus detractores. Alguns conceitos poderão chocar os contabilistas e académicos mas

provocam igualmente entusiasmos entre os que naquela se revêem.

Tem como características a solução física dos constrangimentos locais, a

interdependência dos meios físicos de produção e procura a resolução de constrangimentos

externos à empresa. Desenvolveu um processo de raciocínio para diagnosticar e resolver

problemas, que se traduz na construção de árvores lógicas de decisão, procurando

identificar efeitos não desejáveis.

Estabelece uma hierarquia de medidas como elemento dinamizador, como os

rendimentos líquidos, seguindo-se o inventário e, finalmente, os gastos operativos.

Ao nível dos conceitos contabilísticos (margem de contribuição, “throughput”,

rendimento líquido, gastos operativos, inventário), ainda pouco refinados, confusos e

superficiais, que não foram suficientemente explicados por Goldratt, é que reside

essencialmente a razão de ser das vozes que se têm levantado contra esta Teoria, não a

reconhecendo como tal, sendo até curioso referir que, são os aderentes a esta teoria quem

vai procurando melhorar a conceituação.

E porque os conceitos sofrem as vicissitudes apontadas, levantam ainda mais

problemas na questão da medida – a atribuição de valor, cuja aceitação está ainda longe de

ser adoptada pela generalidade dos contabilistas e académicos, negando-lhe validade.

No custo por absorção, os custos fixos são distribuídos pelas unidades produzidas,

parte dos custos fixos, são incluídos no balanço, como parte das existências finais, em

vez de serem incluídos na demonstração de resultados, como parte das mercadorias

vendidas.

Na variação do custo padrão, por definição, os centros de trabalho não restrição podem

produzir mais depressa do que os centros de trabalho com restrições, e sendo

aproveitada toda a capacidade instalada, a sua ocupação vai gerar a acumulação de

existências em curso de fabrico que não pode ser transformada em vendas.
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Notam-se melhoras para a integração dos sistemas de OPT e DBR como marco desta

teoria e há sinergias entre TDL e os métodos JIT E TQM.

A Gestão de qualidade total (GQT) (Total Quality Management – TQM) é

reconhecida como um conceito chave de concorrência entre as empresas. Um produto dir-

se-á de qualidade quando satisfaz plenamente as utilidades dos clientes. Tem como

objectivo obter zero defeitos na produção. Muitos estudos teóricos têm sido realizados,

todavia, há uma grande escassez de estudos empíricos, apesar dos custos da não qualidade

para as empresas.

A moderna Contabilidade de Gestão, no que concerne à tomada de decisões, considera

a escassez de recursos, predição de movimentos estratégicos no sentido de equilíbrio

da concorrência, determinação de recursos necessários para obtenção de benefícios

futuros.

Os modelos CBA e TDL são complementares.

O sistema proporciona informação que permite seguir os custos através das

actividades, com o objectivo de imputar os custos aos produtos bem como obter dados que

permitem melhorar áreas de actuação. Os paradigmas dos métodos CBA e TDL estão,

diametralmente, em concorrência, embora, da análise dos pontos fortes e fracos de cada

modelo se possa concluir mais pela complementaridade.

A TDL (TOC) enquadra-se, quanto a nós, mais na teoria da decisão e de organização

de empresas.

O avanço da ciência, da tecnologia, da organização humana, tem-se feito, ao longo

dos séculos, em contribuições e ajustamentos diversos, dos diferentes ramos do saber, que

vão constituindo o todo do conhecimento humano registado. Aliás, o pensamento de

Goldratt foi-se modificando, como revelam os seus livros, apresentando alguns recuos, após

ter passado a onda de mercadologia (marketing) que procurou com o seu primeiro livro.

Não podemos deixar de transcrever, por tradução a opinião de Yardin (1999),

“caminho de busca de novas técnicas para a gestão de custos proporcionou um quadro

anárquico de sistemas, métodos, critérios, por vezes complementares mas frequentemente

contraditórios, que em nada contribuem para uma análise em profundidade da forma como

decorrem os factos económicos para determinar as verdadeiras relações de causalidade”

Pensamos que, o estudo da História da Contabilidade, seria um bem de inexcedível

valor para que todos os Contabilistas conhecessem a evolução do pensamento

contabilístico, a par do pensamento económico, os conceitos das diferentes doutrinas, a

evolução dos sistemas de informação contabilísticos, a fim de melhor compreenderem onde
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nos situamos e projectarem o futuro da informação contabilística no sistema global de

informação da empresa no ambiente da aldeia global onde nos inserimos.
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