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O custo focado
no cliente
Há três anos, empresas do Brasil e do mundo debruçavam-se em longas
discussões e pesquisas sobre os seguintes tópicos da gestão de custos:
custeio por atividades (nome genérico para o ABC, o Custeio Baseado em
Atividades), custeio por metas (target costing, ou custeio-alvo) e cadeia de
valor. Os três continuam cada vez mais importantes. Mas surgiu a nova
economia e fez com que mudassem de rumo. Para onde?
O especialista John Shank, autor de A Revolução dos Custos (ed. Campus),
aponta a direção, em entrevista exclusiva ao diretor editorial de HSM
Management, José Salibi Neto. “Nossa situação hoje seria algo como
‘precisamos reinventar a reinvenção que fizemos alguns anos atrás’.”
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O ABC, por exemplo, está transformando-se em um corte muito mais amplo
da análise dos lucros. E agora entendemos que, para atender os clientes,
criaram-se processos, que começam com nosso primeiro contato com os
fornecedores e vão até os contatos finais com o cliente após a compra. O
termo agora é ABM –Activity-Based Management, Administração Baseada em
Atividades. Shank insiste: os sistemas de custos agora precisam partir do
mercado e ir retrocedendo até chegar à empresa.
Quais são os principais temas da gestão de custos atualmente? O que mudou em decorrência das grandes transformações na tecnologia da informação, no modo como as
empresas são administradas?
Quando estive no Brasil não mais de três anos atrás, os principais temas eram o custeio
por atividades (sistema ABC), o custeio por metas ou custeio-alvo (target costing), o
custo focado no cliente, e estava-se começando a pensar sobre cadeias de valor, sobre o
que se quer dizer com “cadeias de atividades que geram valor”, cadeias de suprimento.
Esses eram basicamente os quatro tópicos “quentes”.
Todos os três continuam sendo importantes hoje. Eles não desapareceram. Mas surgiu
a nova economia, com mudanças na natureza da competição, a ascensão da Internet, a
competição cada vez mais acirrada, um número cada vez maior de novas empresas, o
declínio acelerado de antigas empresas. E com a nova economia, cada um desses temas se
ampliou e sofreu modificações importantes. Acho que nossa situação hoje seria algo como
“precisamos reinventar a reinvenção que fizemos alguns anos atrás”.
Em outras palavras, tudo continua mudando muito. Não podemos ficar parados. Cada
um desses assuntos evoluiu.
Vamos começar pela evolução do ABC; como ela aconteceu?
Continua sendo muito importante, é claro, compreender quanto custa cada produto e
cada cliente para podermos pensar a rentabilidade como rentabilidade de clientes ou de
produtos. O problema é que os sistemas ABC sobre os quais falávamos então passaram a ser
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vistos como insuficientemente abrangentes. Eles tendiam a enfatizar apenas os custos de
produção ou os custos diretos de atendimento do cliente.
O que estamos fazendo agora é um corte muito mais amplo da análise dos lucros. E
agora entendemos que, para atender os clientes, nós criamos processos –o termo é frontto-back processes (processos da frente para trás)–, que começam com nosso primeiro
contato com os fornecedores e vão até os contatos finais com o cliente após a compra: o
contrato de serviço de assistência, o contrato de manutenção e o possível contrato de
remoção. E por enquanto o cenário é mais uma análise dos processos –processos front-toback– em que cada etapa é importante.
Portanto, nós nos concentramos não apenas nos processos que têm relação direta com
a produção ou com o atendimento ao cliente, mas em todos os processos: entrada de
pedidos, pesquisa, administração de escritório, contatos com clientes, entrega, logística,
assistência técnica, garantia. Verificamos também que cada uma dessas áreas pode ser
submetida ao mesmo tipo de análise detalhada do Custeio Baseado em Atividades. Assim,
aplicamos as mesmas idéias do Custeio Baseado em Atividades, porém numa escala mais
ampla.
Desse modo, não temos mais o ABC: o termo agora é ABM –Activity-Based
Management, Administração Baseada em Atividades. Isso significa examinar de alto a
baixo todas as atividades e reuni-las nos processos básicos de interação com nossos
vendedores, nossos clientes, nossos funcionários.
E devemos pensar em fazer a análise dos custos de tal modo que ela nos permita
entender melhor duas coisas: primeiro, quais processos realmente agregam valor e quais
não agregam. E, segundo, em relação àqueles que agregam valor, como ter a certeza de que
estamos usando, para cada processo, as técnicas mais eficazes em matéria de custos.
Portanto, trata-se na realidade de, primeiro, identificar as atividades que agregam valor e
distingui-las das que não agregam valor. E, segundo, no caso das atividades que agregam
valor, de identificar o nível mínimo de custos para efetivamente levar a cabo esses processos.
O sr. pode dar um exemplo concreto da análise de processos ligada ao custeio por atividades?
Um de meus clientes atuais é um fabricante de roupas femininas, uma empresa sem marca,
por assim dizer. Ele vende roupas para lojas de departamentos, butiques, catálogos, que
então colocam suas marcas no produto. Fizemos uma análise bastante cuidadosa. A empresa
não está tão rentável quanto costumava ser. Seria um problema com nossos clientes? Temos
problemas com nossos produtos? Temos os produtos errados? Temos os clientes errados?
Descobrimos que, se fizéssemos uma análise da rentabilidade por produto, alguns se
mostrariam rentáveis e outros não. E que, se fizéssemos a mesma análise por cliente,
alguns seriam mais rentáveis do que outros. Mas o que descobrimos com uma análise mais
detalhada foi o seguinte: a verdadeira questão era o processo subjacente aos produtos e
clientes. Era o tamanho dos pedidos. Essa empresa sempre se orgulhou de aceitar pedidos
muito pequenos no setor de roupas femininas. Ela trabalhava com estilo. E um estilo que
venda mil ou 2 mil unidades até pode ser muito rentável. Mas um estilo que venda apenas
50 ou 100 unidades não é tão rentável.
O que descobrimos, ao analisar o processo, é que a empresa gastava muito dinheiro
internamente processando pedidos pequenos. O trabalho de design é o mesmo para
pedidos grandes e pequenos: o feitio é o mesmo, o contato com o cliente. Ao levantarmos
todas essas camadas, vimos que o problema fundamental da empresa não era o produto ou
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o cliente. O problema fundamental era o processo: a empresa não era capaz de produzir
pedidos pequenos a um custo razoável. No entanto, era justamente isso que os clientes
estavam cada vez mais exigindo dela.
As fábricas dessa empresa ficam nos Estados Unidos, ao passo que a maior parte das
roupas é hoje fabricada na Ásia. Os clientes lhe encomendavam amostras para ver se o
produto seria bem aceito pelo cliente e, tão logo vissem que teria sucesso, faziam grandes
encomendas a outro fornecedor, uma vez que a produção a baixo custo de grandes lotes só
ocorre na Ásia. De modo que nosso problema passou muito claramente a ser “como
atender pedidos pequenos a um custo razoável”.
E isso mudou completamente o contexto do problema da empresa. Havia questões de
qualidade, inspeção, duplicação de trabalho e alguns processos cujo custo fazia sentido
para grandes pedidos, mas não para pequenos. Toda a estrutura interna teve de mudar.
Esse é um exemplo do que quero dizer com “adotar a perspectiva do processo”, em vez da
perspectiva do cliente ou do produto.
Os clientes valorizam o fato de poderem fazer pedidos pequenos? Aliás, o que os clientes
valorizam? Acho que entramos na seara do custo focado no cliente...
Fizemos essa pergunta: como saber quanto os clientes valorizam os pedidos pequenos?
Quanto estarão dispostos a pagar por pedidos pequenos? Nós nunca sequer havíamos
tentado cobrar um extra por pedidos pequenos. E isso nos leva à associação entre a
análise de marketing e a análise dos custos.
Há um conceito que chamo de “análise do valor para o cliente”, ou seja, levar a perspectiva do marketing à análise de custos. Isso na realidade começa, antes de mais nada, com
um esforço para ouvir os clientes.
Quem são os clientes? Subentende-se aqui, por sua vez, uma visão de cadeia de
suprimento, pois muitas vezes os clientes diretos de uma empresa não são os clientes
finais. Veja o caso da minha empresa de roupas: ela fabrica roupas e vende para uma rede
varejista. Mas esta não é o cliente final. A pessoa que compra a roupa na loja é que é o
cliente final. Portanto, quais são as características, quais são os atributos que o cliente
compra? Isso precisa ser harmonizado com os atributos que o revendedor compra, que o
distribuidor compra. Todas essas são questões dificílimas. Mas o primeiro passo é saber
quem é realmente o cliente.
Deixe-me entrar em outro exemplo, este na área de serviços, antes de seguir em frente.
No último Natal eu recebi 24 pacotes pela UPS em minha casa. Moro numa parte afastada
dos EUA, de modo que faço boa parte das minhas compras por catálogo. Mas o fato é que
eu não consto como cliente da UPS. O sistema contábil deles não me leva em conta de
maneira alguma. Assim, quando alguém me oferece uma opção, quando algum catálogo
pergunta “Você prefere os Correios, a Federal Express ou a UPS?”, a UPS não tenta
influenciar diretamente a minha escolha nessa decisão. Acho que estão perdendo uma
grande oportunidade, pois estão considerando que o cliente é o expedidor, a pessoa com
quem lidam: o fabricante ou o distribuidor.
Eu não me importo se é a FedEx que entrega minhas encomendas, ou a UPS, ou os
Correios, desde que elas cheguem depressa. No entanto, a UPS é uma empresa enorme que
basicamente não está em contato com os usuários finais do produto. Essa é, pois, uma
etapa: saber quem é o cliente, algo que a UPS não sabe. Isso significa ir até o cliente/
usuário final.
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Mas saber quem é o cliente não basta...
Não. Outra questão é distinguir entre o que o cliente compra e o que a empresa vende.
Trata-se de uma tremenda diferença na qual muitas empresas não chegam sequer a prestar
atenção. Deixe-me usar o negócio de seminários como exemplo. Existem muitas empresas
de seminários que acreditam que o que vendem é o conteúdo da palestra. Este é o produto:
um seminário sobre custos, ou sobre marketing, ou sobre estratégia. Você sabe muito bem
que não é isso que diferencia sua empresa.
O que vocês vendem é facilidade de se inscrever, facilidade de comparecer, facilidade
de participar, um tremendo esforço em traduzir a mensagem do apresentador de uma
forma que possa ser facilmente assimilada. Um grande esforço para fazer os participantes
entrar e sair com facilidade do auditório, uma enorme dedicação para assegurar que o
seminário seja uma boa experiência.
Nada disso tem a ver com o conteúdo. O que quero dizer é que você sabe muito bem a
diferença entre o que seus clientes compram e os produtos que você vende, o conteúdo. E
isso se aplica a muitos, muitos contextos. Os clientes estão interessados na facilidade de
fazer um pedido. Estão interessados na facilidade de receber uma encomenda. Estão interessados em informação: quanto tempo leva para saber a situação do seu pedido? Estão interessados na facilidade de montar o produto ou de instalá-lo. Estão interessados em pouca
manutenção ao longo do tempo. Estão interessados em assistência técnica rápida quando
necessário. Estão interessados numa longa vida útil. Nada disso tem a ver diretamente com o
produto, seja ele um refrigerador ou um automóvel.
Há necessidade de refletir cuidadosamente sobre a relação entre o produto –que, no
caso de um automóvel, é formado pelas portas, pela carroçaria, pelo chassi, pelos pneus,
pelo motor– e a experiência de compra –a qual, como você sabe, é formada pela facilidade
de fazer o pedido, de transferir informações. Na realidade, em meu país, um dos grandes
problemas da indústria automobilística há muito tempo tem sido o de que o processo de
compra é muito desagradável, muito pouco animador. Os compradores o consideram difícil
e angustiante. Nada animador, embora o produto possa em muitos casos ser um bom
produto.
Assim, o segundo grande tópico consiste em realmente compreender a diferença entre o
que o cliente compra e o que a empresa vende. Quero dar outro exemplo. Eu fiz alguns
estudos no setor de telecomunicações, examinando as técnicas usadas para se voltar do foco
no cliente ao foco na produção. Na realidade, o que fizemos foi usar algumas técnicas de
marketing –segmentação de clientes, atributos de valor, você sabe, análise básica de
marketing–para tentar ir retrocedendo do cliente até o fabricante. Em seguida, associamos
isso, por meio de técnicas de análise de custos, aos elementos do produto que o fabricante
faz.
Vou dar outro exemplo. Pense num telefonema internacional. A Lucent Technologies
fabrica a aparelhagem elétrica que torna a chamada possível. Essa aparelhagem, no que diz
respeito aos interlocutores, é formada por alguns circuitos integrados, alguns aplicativos,
alguns pacotes de circuitos comuns, uma fonte de energia, uma caixa. A empresa vende
essa aparelhagem a uma companhia telefônica, que então a instala e vende seus serviços
para você, por exemplo, telefonar para mim. No caso de uma chamada em telefone celular,
eles cobrariam de nós dois, tanto do emissor como do receptor.
Mas o que nós compramos quando adquirimos uma linha de telefone? Nós queremos
obter na hora o sinal de discagem. Queremos que a chamada não caia. Queremos que
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prossiga até que nós a encerremos. Queremos sinais de boa qualidade durante toda a
conversa. Queremos facilidade de pagamento, de modo que quando a conta mensal chegar
você possa saber para quem ligou, para onde e por quanto tempo. Além disso, você quer
um aparelho telefônico duradouro, que não quebre toda semana ou todo mês. Que não
exija manutenção complicada e dure muitos, muitos anos. Todos esses são elementos de
uma distinção entre o que os clientes compram e o que a empresa vende.
É possível fazer um trabalho que pergunte diretamente aos clientes o que eles valorizam?
E que associe isso de volta até o que a empresa fabrica?
Trata-se de um campo muito novo; eu acho que isso é possível. Usamos técnicas de
marketing e identificamos segmentos de mercado. E, então, em cada segmento, efetuamos
uma análise dos atributos de valor para identificar quais atributos do produto ou da
experiência de compra são valorizados pelo cliente –e em que grau. Em seguida, voltamos e
associamos isso às etapas da fabricação. Quando se faz tal coisa com o devido cuidado, é
possível identificar realmente quais são os elementos do ambiente de fabricação da
empresa ou do ambiente de atendimento ao cliente, diretamente valorizados pelos clientes,
e assim distingui-los daqueles que não são valorizados.
Exemplifico mais uma vez. Pense genericamente sobre o conceito de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Os laboratórios farmacêuticos acreditam que a atividade de P&D tem
um elevado valor para os clientes. Em outras palavras, eles acreditam que o dinheiro que
gastam em P&D terá um efeito multiplicador e que vão recuperá-lo em grande estilo com
seus clientes. Acreditam que P&D é muito mais importante do que promover marcas por
meio da publicidade, por exemplo. Talvez tenham razão. Mas, pelo menos neste país, não
se pensa nas empresas como os grandes laboratórios, Merck, Pfizer, Schering... Não se
pensa nelas como marcas. A maioria dos consumidores não sabe quais são os laboratórios
que fabricam os remédios que usam. Mas os laboratórios acreditam que os gastos com
pesquisa e desenvolvimento geram um valor elevado para o cliente.
Trata-se, novamente, de uma escolha. Muitas empresas produtoras de bens de
consumo –como a Procter & Gamble ou a Coca-Cola–acreditam muito mais que é o
dinheiro que gastam na publicidade de suas marcas que acaba por gerar valor, e
não o dinheiro que gastariam em pesquisa e desenvolvimento. Esse é um exemplo simples.
Bem: uma vez que a empresa tenha conseguido compreender melhor o que o mercado
valoriza, como ela pode produzir e entregar esse valor a um custo razoável?
Não há dificuldade em simplesmente dar aos clientes o que eles desejam. O truque é dar
aos clientes o que eles desejam e ainda assim obter lucro. Assim, chegamos ao target
costing, o custeio por metas.
Certo, então voltaremos ao início de nossa conversa para falar da evolução do target
costing...
Exato. Antes, quando estive no Brasil, falamos muito sobre esse tema, embora sob uma
ótica basicamente interna à empresa: “Como posso reduzir meus custos a um nível que me
permita obter lucro no mercado?” Porém, nós supúnhamos já saber qual era o valor de
mercado do produto.
Gosto de usar o exemplo de Henry Ford e o automóvel. Quando Ford criou o Modelo T
–e, com ele, a indústria automobilística–, a verdadeira inovação foi, por mais incrível que
isso possa parecer, o preço. Ele acreditava que, se conseguisse vender o carro por US$
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695, seria capaz de vender 1 milhão de carros por ano. Isso numa época em que o mercado
inteiro só produzia 20 mil carros por ano e cada carro custava milhares e milhares de
dólares. Como eram feitos à mão, havia um mercado muito pequeno. E, seja como for, não
havia muito que fazer com um carro, pois não havia onde dirigir. Não havia estradas, não
havia postos de gasolina para reabastecer quando a gasolina acabasse. O grande avanço
de Ford foi na realidade uma inovação de marketing, o preço de US$ 695. Tudo o mais
decorreu disso.
Mas, então, para continuar avançando, ele precisou criar sistemas de produção e de
distribuição que lhe permitissem construir e distribuir os carros a um custo inferior a US$
695. E eu dedicava um bom tempo em meus seminários de anos atrás dando exemplos de
como as empresas podem reprojetar seus custos internos para reduzir os custos e tornálos compatíveis com os valores de mercado.
O que ficava faltando era uma análise clara de como determinar esses valores de
mercado. Agora já trabalhamos muito nas maneiras de estabelecer o valor de mercado.
Temos diante de nós a tarefa de “traduzir isso numa estrutura compatível de custos”. É o
que vem em seguida. E é onde entra o target costing.
Acho que essa é a direção na qual o valor para o cliente precisa avançar. Precisa voltar
para dentro da empresa e afetar todos os sistemas que oferecem valor com lucro para a
empresa.
Repare que, mais uma vez, esse é o elo que nos leva de volta ao lucro. Isso é necessário
para compreendermos todos os processos internos de uma maneira condizente com o
oferecimento de valor com lucro. E isso nos leva à cadeia de suprimento, ou melhor,
à cadeia de valor.
Trata-se, então, do terceiro tema de custos que mudou de três anos para cá. Por que tem
se falado tanto sobre a cadeia de suprimento, no Brasil e em todo o mundo, nos últimos
anos?
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que essa não é uma idéia exclusivamente associada à área de produção. Isto é, existe uma cadeia de suprimento, ou de valor, em todo
negócio, mesmo numa empresa estritamente de serviços. Você tem uma cadeia de suprimento com seus fornecedores. Todo mundo tem uma cadeia de suprimento. Acho que está
ficando cada vez mais claro. Foi Michael Porter quem realmente popularizou o conceito de
cadeia de suprimento há cerca de 20 anos. Mas, quando o fez, o foco era basicamente
interno. Qual é o conjunto interligado de atividades geradoras de valor dentro da empresa?
E ele basicamente começou com os fornecedores e concluiu com os clientes diretos da
empresa.
O que tem acontecido com o tempo é que cada vez mais pessoas têm constatado que se
trata de um foco demasiadamente limitado. É preciso ir além, em ambas as direções. É
preciso recuar até os fornecedores e avançar até os clientes e os clientes deles. Acho que é
aí que as coisas realmente acontecem. Além disso, as pessoas têm percebido que uma
cadeia de suprimento eficiente precisa chegar até os clientes/usuários finais. Ainda mais
em 1999, quando presenciamos o tremendo crescimento das compras eletrônicas,
em empresas como a Amazon.
Certo, as pessoas estão comprando produtos diretamente pela Internet. No que isso afeta a
cadeia de suprimento/valor?
De um modo bastante palpável, isso modifica totalmente o conceito dos elos existentes

HSM Management 19 / ano 4 / julho - agosto 2000

entrevista

John Shank
desde o projeto de um produto até a aquisição desse produto pelo cliente final
–seja ele um vestido, um brinquedo ou um livro. Tudo agora é “puxado” pelo cliente e não
“empurrado” pela empresa. Tudo agora se concentra no mouse na Internet. E isso muda
totalmente nossa visão da cadeia de suprimento.
Há hoje um grande esforço nos EUA para analisar o que aconteceu durante o rush das
compras do Natal de 1999. Estamos vendo que, cada vez mais, os verdadeiros avanços não
estão sendo feitos apenas na capacidade de comprar eletronicamente, mas na garantia de
que o produto será entregue. Esta é uma questão que diz respeito à cadeia de suprimento.
Há até uma piada... Não bem uma piada, mas um chiste segundo o qual “a idéia de ebusiness está passando do ‘e’ para o ‘business’”. Como fazer essa passagem?
A Andersen Consulting realizou uma pesquisa nos EUA nas duas semanas antes do
Natal. Eles testaram 480 dos sites de compra mais populares na Internet para verificar se
conseguiam completar uma transação, e descobriram que só foram capazes de fazê-lo em
cerca de metade dos sites. Algumas das falhas ocorreram no lado eletrônico: eles não
conseguiram se conectar com o fornecedor para completar um pedido. Mas, de longe, a
maioria das falhas envolveu a entrega do produto.
A questão para o futuro é: “Qual é a proporção das compras de Natal que continuará
sendo feita nas lojas de varejo convencionais? E qual é a proporção que será feita por
meios eletrônicos, com uma cadeia de valor fundamentalmente diferente?” No final, o
processo precisa gerar os mesmos resultados. Além disso, o cliente deve poder receber o
produto. No entanto, como isso acontecerá?
Então, esse é um aspecto. As cadeias de suprimento que afetam a distribuição no varejo
estão sendo fundamentalmente modificadas. Pense no ramo de livros. Aqui, a Barnes &
Noble tinha um investimento enorme em livrarias, em superlojas que eram extremamente
agradáveis para os clientes. Ótimos estabelecimentos comerciais. Houve até um filme, com
Tom Hanks, chamado Mensagem para Você, que, na realidade, contava como Meg Ryan,
dona de uma pequena livraria, fora forçada a fechar as portas por Tom Hanks, cujo pai era
dono de uma rede de livrarias. A briga no filme era entre a pequena livraria e a grande.
Agora, porém, tudo isso vai sendo deixado para trás pela Amazon, por uma livraria
eletrônica. Reagindo à <amazon.com>, a Barnes & Noble adquiriu uma importante distribuidora de livros, com a idéia de que, controlando a distribuição, poderia vencer a Amazon no
jogo dela –a saber, distribuir livros pela Internet. Mas então a Amazon deu o troco. Eles
não compraram uma empresa; construíram depósitos próprios. Acho que nesta altura a
Amazon tem cerca de 464 mil m2 de espaço de armazenagem. Ou seja, será que a Amazon é
uma empresa eletrônica ou será que a Amazon é uma cadeia de suprimento/valor alternativa para a manipulação física de livros? É uma questão muito importante. Obviamente,
ela é ambas as coisas.
Mas o fato é que é impossível ser eficiente no comércio eletrônico –com bens de
consumo ou para empresas; é impossível ter custos razoáveis no comércio eletrônico
se não for criada uma cadeia de suprimento por trás das vendas para distribuir o produto.
É então aí que a Internet e o gerenciamento da cadeia de valor se encontram? O desenvolvimento da Internet tem sido crucial para a ascensão do gerenciamento da cadeia de
suprimento/valor...
Sem a ascensão da Internet, haveria muito menos pressão para se modificar a cadeia de
suprimento na distribuição de bens de consumo.
Mas quero falar um pouco sobre o outro lado dessa questão. No caso de produtos
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industriais, muitos outros fatores estão provocando a revolução na cadeia de suprimento.
Por exemplo, eletricidade. Tradicionalmente, o produto eletricidade era distribuído por
monopólios. Um monopólio gerava efetivamente a energia; em seguida, distribuía-a da
origem até uma usina próxima das comunidades, de onde era então distribuída aos serviços
locais. Ou seja, geração, transmissão e distribuição de energia: esses eram os três processos interligados em que quase todas as empresas de eletricidade estavam envolvidas. E os
três foram rompidos.
Hoje há um grupo de empresas gerando eletricidade –via de regra, hidrelétricas, que
produzem energia a partir da água, ou usinas nucleares. Outro grupo de empresas transmite a energia por meio de linhas de longa distância, do lugar de origem até a cidade;
e depois um terceiro grupo de empresas distribui a energia. Houve uma ruptura. As antigas
empresas de eletricidade estão basicamente moribundas por aqui, sendo substituídas por
empresas de eletricidade mais ágeis, rápidas e voltadas para o marketing. A antiga cadeia
de valor que havia sido formada quebrou-se em mil pedaços pequenos.
Deixe-me dar o exemplo da Análise Estratégica do Valor no setor petrolífero. Trata-se da
mesma idéia. Antigamente, as empresas do setor procuravam petróleo, tiravam-no do
subsolo, refinavam-no e o distribuíam aos postos de gasolina, que então o vendiam aos
clientes. Isso está se rompendo. Toda essa cadeia de valor se rompeu porque as pessoas
descobriram maneiras melhores de pôr em prática cada parte individual da cadeia, rompendo assim a cadeia inteira.
E o mesmo vale para o setor de produtos florestais, no qual só se ganha dinheiro perto
do cliente final, aquele que compra uma resma, ou 500 folhas de papel sulfite, numa loja
para fazer funcionar sua copiadora. É aí que está o lucro. O fato é que esse papel vem de
uma empresa que o cortou em folhas e o embalou, que por sua vez o comprou de uma das
grandes fábricas de papel, que comprou a polpa das fábricas de polpa, que comprou as
árvores das florestas. Toda essa cadeia de valor se rompeu. E as empresas integradas de
produtos florestais, que cuidavam de tudo, desde a floresta até o consumidor, desapareceram. Quero dizer, estão todas subdivididas agora.
Na verdade, a maioria das antigas empresas de produtos florestais não chegava até o
consumidor. Elas paravam no atacado e só descobriram mais tarde que todo o dinheiro
estava do lado da distribuição. Ou seja, essas cadeias também estão se rompendo porque
várias abordagens comerciais novas encontraram novas maneiras de entregar esse valor,
que não por meio de grandes cadeias verticalmente integradas.
A palavra-chave para isso, nós a ouvimos o tempo todo, é “organização em rede” ou
“organização virtual”. Na minha linguagem, isso é o mesmo que dizer que a antiga cadeia
de suprimento se rompeu e foi substituída por novas relações de fornecimento. Isso não
tem nada a ver com a Internet em si. É um fenômeno comparável ao que está acontecendo
por causa do surgimento de maneiras muito diferentes de organizar negócios e entregar
valor, mesmo em mercados industriais.
A questão da Internet está explodindo –também aqui no Brasil e em toda a América do Sul.
Qual é a relação entre gestão de custos e Internet?
Há dois grandes temas aí. Primeiro, precisamos pensar na Internet como uma tecnologia
de ruptura. Uma tecnologia de ruptura tem implicações para a economia muito diferentes
das de uma tecnologia evolutiva. A Internet é uma tecnologia de ruptura.
Essa é uma idéia importante. Algumas pessoas já disseram isso, mas não tem sido suficientemente divulgado. Por que isso é importante para mim? Porque a análise econômica, a
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análise de custos de uma tecnologia de ruptura precisa ser muito diferente da análise de
uma tecnologia evolutiva. Você não pode vendê-la a seus clientes atuais; você precisa
vendê-la a clientes novos. Não se presta à análise financeira convencional. Este é um dos
problemas. As grandes empresas olham para a Internet e dizem: “Isso é loucura”.
Segundo, em minha opinião, a melhor maneira de pensar sobre uma tecnologia de
ruptura que atinge determinado setor da economia, ou a economia inteira,
é pela abordagem das opções. O comércio eletrônico é uma opção e, portanto, deve ser
analisado usando-se as técnicas de análise
de opções reais.
Trata-se, mais uma vez, de um tópico que talvez seja excessivamente exótico ou
esotérico para muita gente. Mas eu acho que as empresas devem avaliar o comércio
eletrônico do ponto de vista de opções.
De um modo geral, a idéia de avaliação ou análise de opções reais está ganhando força?
Sim, força total. Gostaria de abordar dois aspectos relativos a isso. Primeiro: uma
oportunidade futura como o comércio eletrônico é altamente incerta e extremamente volátil.
Na análise financeira convencional, o que você precisa fazer? Você precisa usar uma taxa
de desconto muito elevada por causa do alto grau de incerteza. Se você usar uma taxa de
desconto elevada para fazer a avaliação, o valor presente diminuirá ainda mais. Mas, se
você tiver um contexto de opções, se puder enquadrar a questão como uma opção, então o
que acontece é que a volatilidade passa a atuar a seu favor. Pois, se houver mais volatilidade numa ação, isso significa que essa ação vale mais, e não menos.
Segundo aspecto: se você pensar no investimento como sim/não, faço/não faço, e for
em frente e fracassar, será visto como um perdedor, um fracassado. Carregará o estigma de
ter fracassado em algum projeto. Mas se, em vez disso, você pensar na questão como uma
opção, não há estigma algum numa opção que acaba não sendo exercida. Se você compra
uma opção, você a retém; se ela vencer abaixo do preço de exercício, você a joga fora. Não
significa que foi um erro comprá-la.
Num cenário de opções, você adquire muitas opções. Algumas terminarão acima do
preço de exercício, outras abaixo. Como administrador, acho que isso é muito importante,
porque significa que, se eu tentar projetos como opções e eles fracassarem, isso não
significará que foi um fracasso.
Não quer dizer que sou um mau administrador. Estava experimentando uma gama de
opções, algumas das quais terão êxito e outras não. De modo que a abordagem de opções
altera o modo como pensamos sobre fracasso e sucesso.
Acho que é por isso que a America Online (AOL), por exemplo, está assustando muita
gente, porque o caso não está sendo posto como uma opção. O enfoque de opções teria
dito que os fundadores da AOL deveriam ter-se reunido e tentado alguns empreendimentos conjuntos. Você sabe, teriam tentado fazer algumas coisas juntos. Se dessem certo,
poderiam ter investido mais agressivamente. Se fracassassem, iriam cada um para um lado.
Mas o modo pelo qual estruturaram o acordo não é uma opção.
E acho que é isso que está assustando muitos investidores.
De novo, o modo de estruturar as opções consiste em tomar partes pequenas, é fazendo
pequenas joint ventures. Primeiro se tenta fazer alguma coisa e depois se tem a opção de
comprar um pedaço maior caso funcione.
Para finalizar: o sr. fala como um especialista em gestão de custos. O mundo dos negóci-
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os de hoje exige que os especialistas em custos entendam muito mais do mercado como
um todo e dos clientes do que antes?
Os profissionais em gestão de custos não podem mais trabalhar apenas dentro da
empresa e analisar apenas os custos da empresa. De maneira nenhuma. Tudo começa no
mercado e está ficando cada vez mais claro que os sistemas de custos das empresas
precisam partir do mercado e ir retrocedendo até chegar à empresa.
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