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Resumo
A partir dos anos 80, novas metodologias de custeio se desenvolveram.  Essas

novas metodologias buscam, de um lado, superar as limitações dos custos tradicionais,
sempre muito ligados à mentalidade puramente descritiva e passiva da contabilidade
financeira, e, do outro, constituir um suporte de informação e ação às estratégias de
sobrevivência e competitividade adotadas pelas empresas. Este trabalho focaliza uma
dessas novas metodologias de custos estratégicos, o target costing.  Neste trabalho se irá
expor a aplicação do target costing num contexto totalmente novo, a recuperação de
empresas, onde esta técnica de custeio não só irá se constituir no fundamento lógico da
estratégia empresarial de restauração, mas também será a própria baliza de alinhamento de
todas as funções e trabalhos que estão presentes no grande esforço de garantir a
sobrevivência de uma firma num estágio elevado de deterioração financeira.  A exposição
será ilustrada com o caso de uma empresa brasileira real, que se encontrava numa situação
pré-falimentar e que foi recuperada através de um projeto baseado no target costing de
recuperação (TCR).

Palavras-chaves: custos estratégicos, target costing, estratégias de
competitividade e sobrevivência, recuperação de empresas, shareholder value, target
costing de recuperação.
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1. Introdução

Embora a mensuração dos custos tenha origem na própria revolução industrial
(Tommey, 1994), somente nas duas últimas décadas esta importante ferramenta da
administração se desenvolveu e se expandiu a tal ponto, que afinal se capacitou a servir aos
propósitos estratégicos das empresas e até a mais que isso: a constituir a própria base dessas
estratégias. Um importante elenco de novas metodologias de custeio surgiu. Essas novas
metodologias buscam, de um lado, superar as tradicionais limitações dos custos
tradicionais, sempre muito ligados à mentalidade puramente descritiva e passiva da
contabilidade financeira, e, do outro, dar um suporte de informação e ação às estratégias de
sobrevivência e competitividade adotadas pelas empresas. Este trabalho focaliza uma
dessas novas metodologias de custos estratégicos, o target costing. A simplicidade dos seus
conceitos, aliada à força de seus objetivos e à clareza de sua lógica é tão grande que, a
partir do Japão, onde alcançou grande desenvolvimento, o target costing difundiu-se para o
mundo todo e vem sendo empregado num leque bastante abrangente de situações, tanto
para o custeio de produtos existentes, como para o lançamento de produtos novos. Neste
trabalho, será exposta a aplicação do target costing num contexto totalmente novo, a
recuperação de empresas, onde esta técnica de custeio não só representará o fundamento
lógico da estratégia empresarial de restauração, como será também a própria baliza de
alinhamento de todas as funções e trabalhos que estão presentes no grande esforço de
garantir a sobrevivência de uma firma num estágio elevado de deterioração financeira. A
exposição será ilustrada com o caso de uma empresa brasileira real, que se encontrava
numa situação pré-falimentar.

2. O Target Costing e a Produção de Valor

Todos os recursos que são mobilizados numa empresa têm um objetivo maior:
produzir valor. Em toda empresa, efetua-se uma transformação produtiva, na qual os
recursos são convertidos em bens e/ou serviços para os quais deve haver uma demanda.
Essa transformação produtiva, cujo consumo de recursos gera custos, deve produzir valor
de duas naturezas distintas, conforme a Figura 1 (Cano, 1999; Slywotzky, 1997;
McTaggart et al., 1994):

Valor para os clientes: que consiste nos atributos que a empresa insere na sua oferta de
bens e serviços, pelos quais os clientes-usuários estão dispostos a pagar. O valor para os
clientes [VC] pode ser expresso conceitualmente pela relação {[VC]=[Q/P]}, onde [Q]
expressa o conjunto dos atributos de qualidade percebidos pelos clientes num determinado
produto e [P] é o preço pelo qual tal produto é oferecido no mercado. E, ao mesmo tempo:

Valor para os investidores/acionistas: que consiste em dar um retorno financeiro
adequado aos recursos que aplicaram na empresa.  O valor para os investidores [VI] pode
ser expresso conceitualmente pela seguinte relação: {[VI]=[L/P]}, onde [L], lucro é o
resultado obtido pelas atividades empresariais e [P] é o patrimônio líquido, que representa
na estrutura de capital de qualquer empresa o investimento dos acionistas/proprietários.

Um ponto importante e decisivo da produção de valor é que ela deve ser
competitiva, pois uma empresa não trabalha isoladamente no mercado. Ou seja, outras
empresas também mobilizam e consomem recursos e também procuram dar uma
remuneração adequada a seus investimentos, satisfazendo a mesma demanda de bens e
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produtos. Nessas condições, cada empresa fica submetida aos imperativos da concorrência,
em função dos quais se vê forçada a encontrar continuamente novos meios de executar a
transformação produtiva, de modo a superar seus concorrentes. Ela é obrigada, pois, a
realizar uma produção competitiva de valor, isto é, fazer face aos seus concorrentes,
maximizando estrategicamente a sua eficiência na conversão de recursos. Ou seja,
buscando produzir o maior valor possível para clientes e investidores, com a menor
utilização possível de recursos.

O target costing é um excelente instrumento para fundamentar essa busca
estratégica da maximização da eficiência da produção competitiva de valor. Toda a prática
do target costing gira ao redor da questão básica: "Qual deveria ser o custo de tal
produto?” É nisso que esta metodologia difere totalmente do custeio tradicional, que, de
modo puramente descritivo e passivo, apenas se pergunta: "Qual é o custo de tal produto?
A sua lógica é extremamente simples e pode ser estabelecida através de duas premissas, que
levam a uma conclusão:

 Para um dado conjunto de atributos de qualidade, o valor dos produtos para os clientes é
uma função dos preços. Esses preços são determinados no ambiente externo de mercado e,
portanto, fora do controle da empresa;

 Para um dado capital investido, cujo retorno deverá ser maximizado, a margem desejada
de rentabilidade total dos produtos é uma variável exógena à empresa e também fora de seu
controle, já que corresponde à rentabilidade desejada pelos seus acionistas. Logo:

 A busca da maximização da eficiência produtiva de uma empresa somente pode ser
realizada através de uma atuação eficaz sobre o que ela pode efetivamente controlar, isto é,
a estruturação ou a reformulação de todo o elenco de suas atividades, as quais devem
promover a transformação de valor, mas que forçosamente consomem recursos e geram
custos. Os custos constituem, pois, o mais importante elemento das estratégias de
competitividade.

Partindo da visão estratégica acima, o target costing estabelece qual deveria ser o
custo total de um produto a partir do seguinte processo:

 Os preços de venda dos produtos (target prices) são obtidos a partir de pesquisas de
mercado e da necessidade de posicionamento da empresa perante os seus concorrentes.

 Os lucros desejados (target profits ou target margins) são estabelecidos por decisão da
Diretoria da empresa, de modo a gerar o valor desejado pelos acionistas (shareholder
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Figura 1. A produção de valor empresarial
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value). Este valor, como já foi dito, é a expectativa de retorno sobre o investimento que
realizaram na empresa e que corresponde ao custo do capital próprio mobilizado.

 A partir da subtração do target profit do target price, chega-se ao chamado custo ideal
(allowable cost) para cada produto da empresa. A equação conceitual abaixo demonstra
esse efeito, que se sujeita à seguinte condição:

Ci = Pi – Li => sen do que:

Ci – custo ideal do produto [i]

Pi – target price do produto [i]

Li = target margin do produto [i]

∑
=

=
n

i
médioi PLxtccpL

1

][][ ; e
Tccp = taxa de custo de capital próprio

PLmédio = patrimônio líquido médio

 Da comparação entre o custo corrente e o custo ideal chega-se ao cost gap, que é, na ver-
dade, o valor dos recursos em excesso que a empresa estaria consumindo para um dado
volume de vendas. A eliminação do cost gap é o grande objetivo a ser perseguido pela
administração das empresas. Somente poderá ser alcançado agindo sobre a produtividade
econômica, ou seja, fazendo com que as vendas aumentem em relação ao volume de
recursos consumidos (ação estratégica sobre os volumes de vendas e/ou sobre mix de
vendas) ou diminuindo os custos para um dado volume de vendas (redução estratégica de
custos).

3. O Target Costing e a Recuperação de Empresas

A finalidade deste trabalho não é descrever ou comentar as técnicas padronizadas
do target costing (TC), que já receberam um tratamento exaustivo na literatura recente de
contabilidade gerencial, que vai desde obras gerais (como Atkinson et al., 1997; Horngren
& Sundem, 1993), até obras especializadas no tema (como Monden, 1995; Ansari, 1997),
passando por uma vasta gama de artigos técnicos e "cases" que descrevem aplicações e
métodos específicos (como os trabalhos de Fessler & Fisher, 2000; Cooper & Chew, 1996;
Cooper & Slagmulder, 1999, sobre o uso do target costing no custeio de novos produtos;
Sakurai, 1989; Fisher, 1995; Cooper, 1994, sobre métodos de implantação; bem como
Shank & Constantinides, 1994 e os diferentes casos escritos por Cooper para a Harvard
Business School, sobre o suporte realizado pelo target costing a específicas estratégias de
produto de determinadas empresas japonesas, tais como a Olympus, a Toyota e a Sony -
1995 a 1997).

O propósito deste trabalho é o de descrever a utilização das técnicas e conceitos do
target costing para fundamentar estratégias de recuperação de empresas.

A necessidade de uma estratégia de recuperação ocorre quando uma empresa, após
um período de constante declínio de seu desempenho, entra numa situação de
inadimplência crônica, causada pela sua incapacidade de gerar os fundos necessários para
fazer frente aos seus compromissos financeiros. As causas desse declínio constante podem
ser internas, tais como problemas de produção, marketing ou finanças; ou externas, tais
como mudanças políticas, legais ou sócio-culturais, flutuações econômicas ou mesmo
descuidos em relação ao atendimento de clientes relevantes ou ao acompanhamento da
concorrência. Quaisquer que tenham sido os fatores do declínio empresarial, a empresa, no
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seu estado final, está financeiramente com sua sobrevivência ameaçada. Assim, toda
estratégia de recuperação deve enfrentar dois desafios: um imediato, que é o de impedir que
a inadimplência leve os credores a pedir a liquidação da empresa; e o outro – que só existirá
se tiver sucesso no primeiro – é o de reformular e renovar a empresa para fazê-la superar os
fatores de sua decadência e voltar a ser uma geradora competitiva de valor.

Numa recuperação, pelo que se verá, não só podem ser empregadas técnicas e
conceitos típicos do TC ao nível operacional, tais como o target price, o target profit e o
custo ideal, mas, indo muito além disso, o TC pode ser utilizado num nível superior e se
constituir no próprio alicerce da estratégia geral de restauração e no elemento de ligação e
validação das diferentes estratégias funcionais especializadas, que são colocadas em marcha
para resgatar a empresa da situação que ameaça à sua sobrevivência (Scherrer, 1989).

Todavia, em comparação com as características do TC normal acima discutidas,
determinados pontos tornam o target costing de recuperação (TCR) bastante especial:

Em primeiro lugar, enquanto no TC normal a empresa se preocupa com a obtenção
da rentabilidade desejada pelos seus acionistas, numa recuperação empresarial, em que está
em risco sua própria sobrevivência pela impossibilidade de pagar suas obrigações
financeiras, o que efetivamente importa é a liquidez. Assim, o target profit do TC normal se
transforma no cash flow target do TCR, já que, para superar o estado pré-falimentar, a
empresa deve: (1) romper o ciclo de insuficiência contínua de disponibilidades para pagar
seus fornecedores e demais credores; e, adicionalmente: (2) gerar um excedente (free cash
flow), que lhe permita amortizar, num determinado prazo negociado, o serviço da dívida
(principal e juros) dos fornecedores e credores em atraso. O cash flow target passa a ser,
pois, uma função dos parâmetros de negociação da dívida em atraso da empresa com seus
credores. Estes parâmetros se referem ao prazo, à taxa de juros e às condições de
pagamento estipuladas pelos diferentes titulares de direitos contra a empresa, inclusive por
aqueles que exigem soluções imediatas e não aceitam qualquer composição para pagamento
a prazo de seus direitos. Para estes últimos, a empresa deve ser capaz de suprir uma fonte
suplementar e não-operacional de caixa, que, usualmente, é provida pela liquidação de
ativos.

Em segundo lugar, o mix de vendas. Enquanto no TC normal a estruturação da
linha dos produtos é feita de uma forma individual e independente, no TCR irá se buscar o
mix de vendas que puder gerar o maior volume possível de excedentes de caixa (free cash
flow). O mix pode ser bastante diferente, principalmente porque no TCR, onde o que se
privilegia é o curto prazo e a liquidez, são levados em consideração apenas os custos
desembolsáveis (cash costs).

Em terceiro lugar, há uma grande diferença em relação ao prazo para alcançar o
objetivo do TC, que é a eliminação do cost gap. No TC normal, a empresa dispõe de um
prazo relativamente longo para atingir o target, conforme as palavras de Atkinson et al.
(1997): “It (the target) is very hard to attain, usually impossible in the short run. Then, in
most cases, the target is only attainable in the long term”. No TCR, pelo contrário, a
empresa se vê forçada a atingir seus custos ideais (allowable cash costs) e eliminar o cash
cost gap num período muito curto, raramente superior a 90/120 dias. É durante este exíguo
prazo que a empresa deve negociar com seus credores e fornecedores e, simultaneamente,
efetuar todas as suas reformulações internas. Após esse prazo, ela já deve começar a gerar
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os excedentes de caixa através de reduções de custos e liquidação de ativos e dar início ao
pagamento negociado das dívidas em atraso. Esta limitação de tempo reduz, é claro, a
profundidade e a extensão das análises prévias de processos e funções que idealmente
sempre devem preceder as reduções de custos realizadas no âmbito do TC. Muitas vezes,
tangida pelos seus credores, uma empresa pode empreender reduções demasiado fortes de
custos, perdendo o concurso de recursos que podem ser essenciais para continuar a fazer
frente aos seus concorrentes. Todo o processo do TCR está esquematizado na Figura 2.

Pelo que já foi exposto, é bastante óbvio que o TCR é um processo de alto risco. A
viabilidade de recuperação da empresa – isto é, a sua sobrevivência – irá depender
totalmente de que ela atinja os targets. Todavia, os targets da recuperação não são
estabelecidos pela empresa de forma independente. Na recuperação, a empresa precisa
negociá-los com cada um de seus credores, que normalmente exercem imensas pressões
para receber os seus direitos no período mais curto possível. Por outro lado, como pela lei
brasileira alguns desses credores têm um status legal privilegiado, que obriga a empresa a
dar-lhes preferência no momento de uma composição de dívidas, percebe-se facilmente
porque o processo de negociação dos targets e da acomodação dos interesses dos diferentes
credores para a repartição dos futuros excedentes de caixa é considerado “um dos processos
mais difíceis, desgastantes e absolutamente vitais da administração empresarial” (Eizirik,
1987). Em muitas casos, todavia, é tão grande o tempo e a energia perdida em tais
negociações, que mesmo projetos de recuperação potencialmente viáveis não conseguem
chegar à etapa de implementação, porque o recurso mais escasso e vital das empresas, a sua
capacidade de gestão, fica tão totalmente enredado no processo de negociação, que o afasta
da atuação de mercado e do controle das operações, com resultados que podem ser
catastróficos em mercados altamente competitivos ou em situações de alta pressão
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Figura 2. Processo do Target Costing da recuperação
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ambiental (recessão, p.ex.).

Dessa forma, fica patente a dimensão estratégica do TCR. Ele não é apenas uma
técnica de custeio. Ele faz parte de um processo empresarial extremamente complexo, cujo
objetivo máximo é conseguir a sobrevivência da empresa, em meio às terríveis pressões
existentes contra ela, entre as quais, de um lado, estão as forças competitivas de mercado e,
do outro, os direitos e as forças de barganha dos seus credores, procurando cada um deles
apenas a preservação de seus próprios interesses.

Um projeto de recuperação, no qual irá se empregar o TCR, exige, antes, que a
direção da empresa envolvida ainda disponha de credibilidade e consiga criar entre seus
credores uma expectativa de que haverá na empresa uma efetiva “quebra de padrão”, ou
seja, uma reformulação de suas políticas, processos e operações, que a levará a ser mais
produtiva, mais eficiente e mais competitiva. Antes de mais nada, a empresa deve provar a
seus credores que conseguirá interromper a fase de contínua deterioração de sua situação
financeira. Esta interrupção é verdadeiramente crucial para sustentar sua credibilidade junto
aos credores e constitui o teste de choque do TCR.

Se esta interrupção não for conseguida, dificilmente os credores permitirão à
empresa a continuidade do trabalho de recuperação (vide Mezias & Glynn, 1993; Robbins
& Pearce, 1992; Barker & Mone, 1994; Bigler, 1996; Todd, 1999). Vide o Gráfico 1.

Dessa forma, vemos que a fase crucial dos processos de recuperação empresarial
tem início quando se dá a interrupção do declínio do desempenho financeiro com uma
intervenção renovadora decisiva e prossegue até o ponto de resolução, no qual os
indicadores de desempenho da empresa evidenciam se a empresa irá conseguir
efetivamente caminhar para a recuperação total ou, alternativamente, se deve ser liquidada.
É a aplicação do TCR na fase crucial que irá determinar o destino futuro da empresa.
Apresenta-se, a seguir, uma ilustração real da aplicação do processo.

4. A Empresa

A empresa que foi selecionada para ilustrar o TCR é uma típica empresa
pequena/média brasileira, a CENTRAL DE AREIA. A CENTRAL é uma firma formada no
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Gráfico 1. Fase crucial da recuperação e o TCR
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final dos anos 80, para explorar a mineração fluvial e a comercialização de areia para a
construção civil em dois dos maiores mercados regionais desse setor do Estado do RS: a
cidade de Estrela e a cidade de Porto Alegre, centros das duas áreas geográficas de maior
densidade populacional do Rio Grande do Sul.

A CENTRAL teve origem na fusão de três empresas do mesmo ramo, que se
uniram para formar “a maior empresa de exploração de areia do Sul do País”. Com um
patrimônio de 14 barcos-mineradores, ela tem um porte que, embora seja considerado
pequeno ou médio no contexto geral empresarial brasileiro, facilmente se destaca num
mercado que era composto por mais de 50 microempresas individuais, organizadas
informalmente ao redor do dono e de sua família que, no mais das vezes, são proprietárias
de um único barco-minerador.

Os que se associaram na CENTRAL tinham apenas um objetivo em mente: a
empresa, após a fusão, teria condições de dominar e conduzir os preços de mercado, já
que constituiriam, juntos, a maior força extratora de areia de todo o Estado do Rio Grande
do Sul e, na verdade, de toda a Região Sul do País.

Sendo a maior empresa do setor, a CENTRAL poderia vencer os concorrentes
menores através de uma produtividade superior.  Mas na CENTRAL não se pensou em
produtividade. Ficou-se apenas com a estratégia de liderança e manipulação dos preços, e,
ao menos na região de Estrela (de onde provinham as chamadas “empresas-mães”), de 91 a
93, nos primeiros anos após a fusão, há evidências de que teve algum êxito, pois a empresa
apresentou bons resultados iniciais.

Mas muitas foram as razões que fizeram com que o citado objetivo de condução
dos preços se frustrasse com o tempo, especialmente após 95. Em primeiro lugar, porque
com a relativa estabilidade dos preços que veio com o Plano Real, foi muito difícil
conseguir uma constante elevação dos preços. Em segundo lugar, como sempre acontece
em tentativas de fixação e elevação dos preços por parte das empresas mais fortes, as
empresas menores trabalharam por baixo do “guarda-chuva dos preços” da CENTRAL e,
num negócio onde a diferenciação da mercadoria era ainda  inexistente, passaram a ganhar
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Gráfico 2. Desempenho da CENTRAL
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parcelas cada vez maiores de mercado, praticando preços inferiores aos da líder. Em
terceiro lugar, porque tais empresas pequenas do ramo da areia, embora bastante
ineficientes, estavam trabalhando com uma grande vantagem competitiva sobre a
CENTRAL: a sua pequeníssima dimensão lhes permitia operar numa quase total
clandestinidade fiscal1.  Em outras circunstâncias, essa deveria ser uma fragilidade, uma
vulnerabilidade dos pequenos produtores. Todavia, no Estado brasileiro do Rio Grande do
Sul atual, como em outros onde a fiscalização é inexistente ou facilmente corruptível, esta
é, na verdade, uma de suas maiores forças. Quem não paga impostos e contribuições fiscais
- ou apenas os paga parcialmente - passa a ter uma imensa competitividade num mercado
altamente disputado e em recessão como foi o de materiais para a construção civil no
período 95/99.

Para que a CENTRAL pudesse concorrer segundo uma estratégia de
produtividade, ela deveria praticar uma administração operacional e estratégica superior.
Todavia, um diagnóstico de suas atividades, feito ao final de 99 por área funcional,
constatou problemas de gestão e ineficiência generalizada em Vendas, Produção,
Manutenção, as áreas fundamentais da administração da empresa.

Em 1998, o desempenho da CENTRAL estava no estágio final de um longo
período de deterioração, que, de forma bastante típica, se acelerara consideravelmente no
último semestre daquele ano, levando a empresa ao mencionado estado pré-falimentar. O
Gráfico 2 mostra a performance das receitas e custos totais da empresa, e a Tabela 1
apresenta uma síntese dos seus demonstrativos contábeis relativos ao 2o semestre de 98 (em
R$1.000,00).

                                                          
1 A clandestinidade fiscal sempre foi a estratégia preferida pelas micro e pequenas empresas para ter
competitividade numa série de setores tradicionais da economia brasileira, tais como o têxtil, o de
vestuário, o de tratamento de couros, o de abatedouros, o da fabricação de doces e outros artigos de
fabricação doméstica, o de pequenos serviços, o do pequeno comércio, etc. Essa clandestinidade
sempre foi mais ou menos admitida pelas autoridades, mas sob a condição que empresa seja
“invisível”, isto é, tão pequena que as importâncias sonegadas não tenham individualmente maior
significado (vide Cano [1999]). Ao se tornar a maior empresa do setor, a CENTRAL ganhou
visibilidade, passou a ser intensamente fiscalizada e perdeu a verdadeira “isenção tributária”
desfrutada pelas micro e pequenas empresas concorrentes. No setor de areia é extremamente forte a
tributação. Além de outras incidências, só sobre o faturamento a carga fiscal é superior a 20% (o ICM
estadual é de 17% sobre o preço de venda), mas grava, é claro, somente a quem o recolhe.

Posição Financeira 98 - SEM 1

Caixa           15,00
Ativo Circulante         680,00
Ativo Fixo      3.240,00
(-) Depreciações     (1.400,00)
Ativo Fixo Líquido      1.840,00
  ATIVO TOTAL      2.535,00
 Fornecedores 1 933,00
 Bancos 2         398,00
 Impostos a Pagar 3      1.720,00
 Total do Exigível      3.051,00
 Patrimônio Líquido        (516,00)
PASSIVO TOTAL      2.535,00
Notas: (1)Inclui atrasados de R$813 mil acima de 90 dias.
(2) Pagamentos em atraso acima de 90 dias. (3) Pagamentos
em atraso acima de 90 dias.

Demonstrativo de Resultados 98 - SEM 1

 Vendas Brutas      3.338,96
 (-)Custos Variáveis das Atividades     (1.416,95)
 Margem Bruta      1.922,01
 (-)Custos de Suporte Operacional     (2.121,00)
   Lucro Operacional (LAJI)        (198,99)
(-) Despesas Financeiras        (197,00)
   Lucro Antes do IR (LAIR)        (395,99)

Tabela 1. Demonstrativos financeiros da CENTRAL
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5. Atuação do Target Costing de Recuperação

O TC é um processo essencialmente voltado para preparar a empresa para atender
às exigências e necessidades de stakeholders externos, sejam eles clientes, investidores ou
credores.  O TC é especialmente sensível às forças do mercado e os custos ideais são
utilizados principalmente para transmitir suas pressões competitivas para o interior da
empresa e para seus fornecedores.

O TC, de um modo geral, compreende cinco etapas: (1) análise do mercado; (2)
fixação dos target prices dos produtos; (3) determinação das target margins; (4)
computação dos custos ideais; (5) estruturação do plano de reformulação/renovação da
empresa para chegar a (4) e eliminar o cost gap.

♦  Análise de mercado. O TC começa com a empresa fazendo uma pesquisa abrangente
de mercado. A companhia somente pode estabelecer seus planos em qualquer área, a partir
de um levantamento cuidadoso das informações relevantes sobre as características de seu
mercado e das forças competitivas que agem dentro dele. Considerável tempo e energia
devem ser gastos na análise de concorrentes e clientes. Em geral, são coletadas informações
sobre cinco diferentes tópicos: tecnologia, ambiente geral dos negócios, informações
quantitativas de vendas, informações qualitativas sobre hábitos de compra dos
consumidores e suas tendências e, por fim, uma análise do perfil dos concorrentes.

No TCR, o objetivo de sobrevivência se impõe de forma contundente e as metas da
empresa sempre estão inexoravelmente ligadas à necessidade de pagar os credores em
atraso, os quais, a qualquer momento, podem exigir a falência da empresa. Assim, além de
todas as informações que precisa recolher a respeito do mercado e seus concorrentes, nessa
etapa preliminar, a empresa também precisa conduzir as negociações com os credores em
atraso. Na verdade, essa última é a consideração principal na recuperação, pois a empresa
não é mais totalmente independente e é da negociação com os credores que derivarão as
metas de vendas e de excedentes de caixa (free cash flows) que deverão ressarci-los. Na
Figura 3, apresenta-se um esquema conceitual dos fatores principais que estão presentes na
fixação de metas do TCR.

Temos observado muito wishful thinking, muito excesso de otimismo sem
fundamento e muita falta de realismo em inúmeros casos de companhias brasileiras e
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Figura 3. Fatores de mercado e de negociação com credores no TC de recuperação
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internacionais que iniciaram o TC.  Vieram a aprender com o tempo. No TCR, todavia,
qualquer falta de realismo pode ser fatal. Quando os credores aprovam o plano de
recuperação da empresa, eles podem estar lhe dando a última chance. Desta forma,
qualquer falta de realismo pode fazer com que seja projetado um programa de pagamentos
com prazos e prestações totalmente incompatíveis com a realidade de mercado, o que
inevitavelmente vai obrigar a empresa a faltar com os pagamentos acertados, perder a
credibilidade e, finalmente, por ação dos próprios credores insatisfeitos, ser levada à
liquidação.

♦  Target Pricing. O processo do TC exige que as empresas estabeleçam target prices
específicos para os seus produtos. No centro do processo, encontra-se o conceito de valor
ao cliente-usuário. Conforme já foi discutido, para um dado conjunto de atributos de
qualidade percebidos pelo usuário nos bens e serviços, o preço mais baixo é o que tem a
preferência do mercado. É o caso das commodities, que são bens indiferenciados. Por outro
lado, caso o produto da empresa tenha uma diferenciação especial, é bastante possível que
os clientes-usuários aceitem pagar um preço maior para dispor desse diferencial de
qualidade. É através das pesquisas de mercado feitas na etapa anterior do TCR que são
obsservados os fatores que presidem a formação dos preços em cada setor.

♦  Target Margins. No TC normal, o objetivo do target é garantir o cumprimento do
planejamento de lucros de longo prazo da empresa e os targets são estabelecidos e
distribuídos entre os diferentes produtos de uma empresa, de forma que, agregadamente,
seja produzido o resultado total esperado. Os target margins não são homogêneos. No seu
estabelecimento, são levadas em consideração as condições de mercado, a competitividade
e a escala operacional prevista de cada um dos produtos. No TCR, o processo é similar, só
que, conforme demonstra a Figura 2, o objetivo é fixar os cash margins dos produtos que
durante o período de recuperação deverão gerar o fluxo de caixa excedente (free cash flow)
agregado necessário para arcar com os pagamentos negociados com os credores, conforme
a expressão:

♦  Estratégias de reformulação/renovação. Uma vez que uma empresa tenha
estabelecido o seu objetivo de eliminação do cost gap, ela deve encontrar meios para
realizá-lo. Diversas técnicas podem auxiliar, tais como a análise dos processos, a
engenharia do valor, o aumento das escalas produtivas com a expansão da produção e das
vendas etc. (Scherrer, 1989). É importante notar que não há um receituário fixo sobre como
os targets devem ser atingidos. Cada empresa deve encontrar o seu caminho, a sua
estratégia para efetuar a reformulação de atividades e atingir as metas da recuperação.  É
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óbvio que quanto maior for o estágio de deterioração atingido pela empresa, maiores serão
as dificuldades de conduzir a recuperação.

6. O Target Costing de Recuperação da CENTRAL

A recuperação da CENTRAL foi concebida como um projeto integrado, que
abrangeria toda a empresa e que através do TCR de seus produtos, teria o objetivo de gerar
o fluxo de caixa excedente necessário para o pagamento de seus débitos em atraso. O
projeto geral se desdobrou em diversos sub-projetos funcionais específicos, cada um deles
com responsáveis diretos e com uma área própria de atuação, mas sempre com objetivos
ligados ao cumprimento das metas estipuladas pelo TCR. Os primeiros sub-projetos que
compuseram o TCR da CENTRAL foram referentes aos levantamentos das informações
básicas sobre os custos, o mercado atual da empresa e a disposição dos credores titulares
dos créditos em atraso a negociar com a empresa. Todos estes sub-projetos foram
realizados nos três primeiros meses do período de recuperação da seguinte forma:

♦  Pesquisa de mercado. Em relação à areia, os levantamentos revelaram uma intensa
concorrência, baseada fortemente no preço. Todavia, também revelaram três fatos muito
importantes. Primeiro: a empresa era reconhecida no mercado como a mais forte e a única
"que nunca tinha negado fogo", isto é, aquela que nunca tivera suas portas fechadas e que
sempre tivera mercadoria para vender. Entretanto, também era conhecida por cobrar sempre
preços superiores aos de mercado, o que era motivo de queixas. "Por que eu haveria de
pagar preços mais altos por uma areia, que é absolutamente igual à dos demais?"

Segundo: havia diversos segmentos dentro do mercado da areia em que a CENTRAL
atuava. De um lado, havia os caminhoneiros, que eram simplesmente proprietários de
pequenos veículos de carga, que transportavam mercadorias para as regiões de Porto Alegre
e Estrela, e desejavam uma mercadoria para fazer o frete de retorno. Essa mercadoria tinha
de ser fácil de ser vendida e deveria pagar pelo menos os custos da viagem de volta. Havia
também os depósitos de materiais de construção, que compravam da empresa para revenda
a varejo; as construtoras da região, que utilizavam a areia para a argamassa dos edifícios
que construíam e vendiam; as concreteiras, que produziam a argamassa pronta de
construção e, por fim, os usuários finais, normalmente pessoas físicas, que compravam a
areia para aplicar em pequenas reformas ou em construção própria. Na Tabela 2, estão os
resultados da pesquisa das dimensões do mercado, dos diferentes segmentos existentes
dentro dele e, por fim, as participações de mercado (market share) de cada produto.

AREIA COMUM
GERAL CENTRAL - INÍCIO  CENTRAL - TARGET

SEGMENTOS DIM.MER % TTL QV.ARC %
TTL

SH.MKT QV.ARC %
TTL

SH.MKT

CAMINHONEIROS 118.000 38%     19.800 44% 17%       16.000 20% 14%
DEPÓSITOS 60.000 19%      8.550 19% 14%        8.000 10% 13%
CONCRETEIRAS 45.000 15%      5.400 12% 12%       20.000 25% 44%
CONSTRUTORAS 40.000 13%      4.950 11% 12%       20.000 25% 50%
PEQ.USUÁRIOS 47.000 15%      6.300 14% 13%       16.000 20% 34%

310000 100%     45.000 100% 15%       80.000 100% 26%
AREIA ESPECIAL

SEGMENTOS DIM.MER % TTL QV.ARC %
TTL

SH.MKT QV.ARC %
TTL

SH.MKT

CONCRETEIRAS 20.000 50%        4.250 50% 21%
CONSTRUTORAS 15.000 38%        4.250 50% 28%
PEQ.USUÁRIOS 5.000 13%             -

TOTAL 40.000 100%        8.500 100% 21%
BRITA

SEGMENTOS DIM.MER % TTL QV.ARC %
TTL

SH.MKT QV.ARC %
TTL

SH.MKT

CONSTRUTORAS       35.000   0,70 1.643 45% 5%        6.630 85% 19%
DEPÓSITOS       12.500   0,25 1.460 40% 12%           780 10% 6%
PEQ USUÁRIOS 2 500 0 05 548 15% 22% 390 5% 16%

Tabela 2. Pesquisa de mercado e segmentos
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Terceiro: o comportamento de compra de cada segmento era muito diferente. A pesquisa
revelou o seguinte em relação à areia: (1) Os caminhoneiros e os depósitos precisavam
vender rapidamente seus estoques e eram os que compravam exclusivamente em termos de
preços, dando-se ao trabalho de uma vasta pesquisa antes de realizar cada compra. Não
tinham o menor interesse numa areia de melhor qualidade, se esta areia tivesse um preço
mais caro que a comum. (2) As concreteiras e as construtoras, embora também estipulassem
o preço como o mais importante elemento da compra, demonstraram muito interesse por
areia de melhor qualidade, já que determinados tipos de argamassa (para revestimentos
interiores, por exemplo) exigiam uma areia de melhor qualidade, que, na opinião deles, "era
encontrada apenas esporadicamente no mercado”. Usar uma areia especial exigia custos
adicionais de preparação, uma vez que eles próprios tinham que prepará-la. Segundo a
pesquisa, esta areia especial, quando existente no mercado, alcançava um preço até 30%
acima do preço da areia comum. (3) Os pequenos usuários, sempre comprando em volumes
muito pequenos, causavam um custo administrativo relativamente alto (emissão e
processamento de notas fiscais e notas de transporte) e, em geral, também eram atraídos
exclusivamente por preços. Em relação ao cascalho/brita, a pesquisa revelou que os
compradores estavam dispostos a adquirir produto da empresa até com um prêmio, para ter
um fornecedor alternativo ao que dominava o mercado.

Pela pesquisa de mercado, alguns problemas da atuação de mercado da CENTRAL
ficaram evidenciados: (1) suas vendas estavam concentradas justamente nos segmentos de
maior competitividade, onde o preço era o único fator importante; (2) por causa da péssima
qualidade da areia, havia perdido como clientes a maior parte das construtoras e das
concreteiras; (3) seu market share geral estava muito abaixo da capacidade de produção,
tanto na areia comum como na brita; e (4) não explorava a areia diferenciada (areia
especial). Todas essas conclusões levavam à comprovação de dois fatos importantes.
Primeiro, a tremenda carência e insuficiência da capacidade de vendas da empresa, que
estava muito abaixo do potencial de mercado. Segundo, a relativa desqualificação da sua
produção/extração que só esporadicamente conseguia produzir areia de melhor qualidade.

Levantamento e análise dos custos correntes. A empresa, como foi dito, não tinha
qualquer apuração de custos, e sua contabilidade, puramente fiscal, estava atrasada há mais

TIPO DE
CUSTO

AREIA
COMUM

CASCALHO/
BRITA

TOTAL DA
EMPRESA

QUANTIDADES 45.000,00 3.648,00
 RECEITAS 448.200,00 9,96 52.159,19 14,30 500.359,19
 Impostos s/ Fatur %Fat (97.124,94) (2,16) (11.302,90) (3,10) (108.427,84)
 Custos comerciais %Fat (22.410,00) (0,50) (2.607,96) (0,71) (25.017,96)
 Combustíveis e outros %Prod (37.872,90) (0,84) (1.825,57) (0,50) (39.698,47)
 Manutenção %Prod (60.507,00) (1,34) (2.503,64) (0,69)  (63.010,64)

  Custos variáveis totais (217.914,84) (4,84) (18.240,07) (5,00) (236.154,91)
  Margem variável total 230.285,16  5,12 33.919,12 9,30 264.204,28
 Custo direto pessoal Fixo (230.333,33) (5,12) (20.834,00) (5,71) (251.167,33)
 Custo direto outros Fixo (35.000,00) (0,78) (2.000,00) (0,55) (37.000,00)

  Custo fixo direto (265.333,33) (5,90) (22.834,00) (0,51) (288.167,33)
  Custos totais produtos (483.248,17) (0,74) (41.074,07) (5,51) (524.322,24)
  Margem total produtos (35.048,17) (0,78) 11.085,12 8,79 (23.963,05)
 Pessoal administração Fixo (13.200,00)
 Outros custos admin. Fixo (3.200,00)

  Custo total administr. (16.400,00)
  Lucro Oper. Total (40.363,05)

Tabela 3. Custos e resultados correntes dos produtos e da CENTRAL
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de quatro meses. Nada poderia ser feito, todavia, sem informações sobre a capacidade de
produção e o consumo de recursos da empresa. Isto levou à criação de um grupo de
trabalho de emergência, que, reunindo dados objetivos e algumas avaliações subjetivas,
levantou estimativas razoáveis dos custos da empresa e conseguiu fazer sua distribuição aos
dois produtos da empresa: a areia e a brita. O custeio corrente dos produtos e da empresa
como um todo proporcionou a Tabela 3 acima.

♦  Negociações com os credores. No processo de negociação com os credores, procurou-
se evidenciar que a recuperação da empresa seria feita também no interesse deles, já que
suas perdas poderiam ser muito maiores com uma falência. Enfatizou-se a necessidade: (1)
de um prazo apropriado para amortizar o débito em atraso; (2) de retirada das multas;  (3)
de que os juros não fossem excessivos; e (4) de que deveria haver flexibilidade na
amortização, em função da natural variação dos resultados de caixa da empresa. Também se
acentuou que os proprietários estavam dispostos a fazer sacrifícios, pois não fariam
qualquer retirada da empresa, a qualquer título, durante sua recuperação.

A empresa possuía três categorias de credores com atrasos superiores a 120 dias:
(1) os fornecedores de mercadorias; (2) bancos; (3) impostos e taxas.  Duas negociações
foram especiais: com os banqueiros e com o Fisco. Com este último, as negociações foram
facilitadas, porque havia um projeto de realizar um REFIS estadual, com prazo de
amortização de até 15 anos. Com os banqueiros, todavia, as conversações foram mais
difíceis, porque a empresa apresentou uma proposta de um “empréstimo-ponte”, de fundo
rotativo, para cobrir possíveis déficits de caixa durante o período de recuperação.

Tendo preparado um diagnóstico dos problemas, onde se demonstravam as linhas
gerais da estratégia de recuperação com base no TCR e, tendo assegurado que seria
assegurada aos credores ampla transparência dos resultados financeiros durante o período
de recuperação (fornecendo demonstrativos mensais dos seus resultados, fluxo de caixa e
saldos devedores), a empresa teve amplo sucesso na negociação, ficando estabelecidas e
contratadas as condições apresentadas na Tabela 4, a seguir:

Credores em Atraso
(por categoria)

Valor
(R$1000)

Prazo
Amortiz.

Tipo de
Amortiz.

Juros s/
saldo dev

Prestação
Mensal Eq.1

 Fornecedores em atraso      854,98 30 meses Flexível 2,00% am 38,18
 Bancos      407,95 30 meses Flexível 2,50% am 19,49
 Impostos   1.720,00 100 meses Fixo 1,23% am 30,00

Total   2.982,93 87,67
Bancos –Emprést. Ponte2 450,00  30 meses Flexível 4,50% am
1 Seria o valor de um serviço uniforme da dívida (amortização Price), que no prazo de 30 meses
amortizaria o saldo devedor.  Valor total da PME = R$2.630,00 mil

♦  Target margin. Como uma primeira aproximação, pode-se dizer que o valor total do
LAJI (Lucro Antes de Juros e Impostos) a ser gerado pela empresa em 30 meses – o
período de recuperação acertado com os credores – deveria ser igual ou superior ao
valor total da Prestação Mensal Equivalente (PME), que no caso era de R$2.630 mil.
Obviamente, em termos médios, o LAJI mensal deveria ser igual ou superior à PME. Na
verdade, este é um teste ácido prático que só funciona do lado negativo, isto é, se o LAJI
for inferior à PME, pode-se ter certeza de que a margem não é satisfatória. Todavia, nem
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sempre o LAJI será satisfatório se for superior, dados os “descasamentos” de geração de
fluxos, que podem ter um elevado custo financeiro. A margem, todavia, não pode ser
estabelecida meramente através de uma operação aritmética, uma vez que também depende
do mix de vendas e, principalmente, dos esforços de criação e captura de mercado, que
seriam fundamentais para a CENTRAL.

♦  Mercado potencial. A pesquisa de mercado havia deixado claro que no mercado de
areia comum, uma commodity, o fator dominante da competitividade, sempre seria o preço.
Mas também havia deixado claro que havia um amplo espaço de mercado para a exploração
de outros produtos, tais como a areia especial e a brita, aos quais a CENTRAL, que se
dedicava somente à exploração da areia comum, não dava muita atenção. Todavia, eram
justamente esses os produtos que agregavam maior valor e permitiriam uma maior geração
de excedentes de caixa para o seu objetivo de amortizar as dívidas em atraso. Na Tabela 2,
apresenta-se o mercado potencial da empresa para a areia especial e para a brita, e também
quanto a empresa poderia alcançar em quantidade de vendas na areia comum, se praticasse
preços de mercado, já que se detectava um amplo reconhecimento de sua marca entre os
clientes.

♦  Estratégias de ação.  A estratégia de recuperação contou com os seguintes projetos:
(1) produtos, mercados e target prices; (2) vendas e administração de vendas; (3) produção;
(4) manutenção preventiva; (5) estrutura organizacional geral. O TCR, como foi dito,
forneceu os objetivos e o alicerce de todos os projetos.

 Produtos, mercados e target prices. Toda a estratégia da empresa se baseou nas
descobertas feitas pela pesquisa sobre o potencial de mercado (vide Tabela 2), e se
desdobrou segundo três linhas de atuação: (a) ampliar o mercado de areia comum; (b)
desenvolver o mercado de areia especial; (c) ampliar o mercado de brita de cascalho. A
linha (a) de atuação se fez através da iniciativa da empresa de eliminar o diferencial de
preços, que insistentemente praticava e que a levava a colocar-se “fora do mercado”.  Como
se esperava que os concorrentes reagissem rebaixando ainda mais o preço, a empresa
pretendia sempre acompanhar a concorrência no rebaixamento, promovendo uma contínua
guerra de preços e uma constante captura de mercado. A linha (b) fundamentava-se na
demanda não satisfeita de areia especial. Com alguns investimentos tecnológicos, a
empresa conseguiu inovar e produzir de forma não-aleatória areia especial, o que lhe
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deu uma grande vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Expandir o mercado e
ganhar o diferencial de preços (mais de 30%) sobre a areia comum foi o objetivo desta
estratégia. A linha (c) foi similar à (b), pois também exigiu investimentos tecnológicos.
Aqui, a estratégia foi de ampliar o mercado praticando preços mais baixos do que o único
concorrente. Em todas as linhas de atuação, os target prices foram concebidos para liderar
dinamicamente o mercado, dando suporte a uma estratégia de competitividade e intensa
expansão das quantidades vendidas. O sucesso da aplicação dinâmica dos target prices
pode ser visto nos Gráficos acima, que mostram a redução planejada dos preços e a
conseqüente expansão das vendas da areia comum e da especial.

 Administração de vendas. A expansão pretendida de vendas deveria ter o suporte de
uma área de vendas mais competente e mais motivada. Foram substituídos todos os
vendedores próprios da empresa e introduzida uma equipe cuja remuneração foi
estabelecida de forma mista, mas cuja parte mais significativa era de comissões variáveis
sobre o faturamento.

 Produção. Para dar suporte à produção crescente esperada dos três produtos da
empresa, foi necessário introduzir inovações e fazer moderados investimentos na produção
de areia especial e brita de cascalho, além de mudar os métodos e reduzir os tempos de
extração da areia comum. As novas técnicas de produção foram introduzidas na empresa
por consultores contratados.

 Manutenção preventiva. O aumento de vendas e produção iria pressionar
extraordinariamente o equipamento produtivo e, é claro, causar desarranjos, paralisações da
atividade produtiva e imensos custos de manutenção, se a empresa se mantivesse apenas
fazendo manutenção corretiva. A tecnologia da manutenção preventiva foi também
introduzida na empresa por consultores técnicos especializados, e seu objetivo foi
transformar as despesas de manutenção, que seguiam um padrão variável (proporcionais ao
volume produzido), em um padrão fixo, proporcionando expressivas economias de custo.

 Estrutura organizacional. Uma nova estrutura organizacional foi estabelecida, na qual,
foi introduzida na empresa uma Controladoria para executar um amplo conjunto de
atribuições, que agregou a contabilidade fiscal, os custos, o orçamento operacional, o
orçamento de investimentos e integrando tudo, uma análise contínua do desempenho real da
empresa face aos objetivos fixados pelo TCR.

Num período de 30 meses, o sucesso da estratégia de recuperação da CENTRAL
baseada no TCR, é atestado pelos Gráficos abaixo. No da esquerda, encontra-se o seu
desempenho em termos de receitas e custos. Note-se o espaço crescente entre a curva de
custos totais e a curva de vendas. No da direita, de forma marcante, é demonstrado o
progressivo pagamento dos saldos dos devedores em atraso (bancos e fornecedores) até a
sua final liquidação, além do perfeito cumprimento do contrato de pagamento dos impostos
em atraso junto ao Governo do Estado do RS. O crescimento quase exponencial do
patrimônio líquido demonstra a impressionante renovação da empresa e sua produção de
valor para os acionistas/proprietários.

7. Conclusões
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Quando uma empresa atinge um estágio avançado de destruição de valor, a ponto
de colocar em risco a sua própria sobrevivência, há sempre uma multidão de propostas e
iniciativas para solucionar a situação. À falta de um quadro completo de todas as variáveis
e forças que atuam sobre a organização, a absoluta maioria dessas tentativas de recuperação
fracassa, porque quase sempre representam apenas panacéias de curto prazo, que focalizam
apenas uma ou outra das causas do declínio. As estratégias de restauração de empresas com
base no target costing de recuperação (TCR) têm muito mais possibilidades de êxito
porque, mesmo nas condições de alta pressão e reduzidíssimo prazo de planejamento
presentes numa empresa numa situação de elevada inadimplência, conseguem:

 ter uma visão completa da produção de valor, que deve satisfazer tanto os acionistas
como os clientes-usuários dos produtos;
 reorientar o consumo de recursos para reduzir custos, mas de uma forma gradativa e a

partir de um quadro geral de prioridades muito diferente da forma traumática e desesperada
de realizar cortes do tipo: “todos-os-departamentos-deverão-abater-30%-dos-custos-até-a-
próxima-6a feira ”, infelizmente muito freqüentes em nosso meio empresarial;
 ter uma visão da empresa inserida em seu ambiente de mercado e de concorrência, de

tal modo que baseiam todas as suas diretrizes de atuação sobre pesquisas da situação de
mercado, das preferências dos diferentes tipos de clientes e do perfil dos concorrentes;
 partir de uma visão clara sobre quais são as variáveis que estão sob o controle efetivo

da empresa, dentro do processo de produção competitiva de valor. Como numa recuperação
a empresa tem o seu grau de independência extremamente restringido, o TCR permite um
excelente apoio contábil-financeiro para fundamentar o projeto de recuperação, no qual se
procura compatibilizar e viabilizar a geração de excedentes de caixa com o serviço da
dívida exigido pelos credores e que deve ser aprovado previamente por estes.
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