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1 INTRODUCAO 

Na economia atual, as empresas criam alternativas para se manter 

competitivas no mercado, buscando inovagoes que as diferenciem uma das 

outras. 

E almejando a competitividade que elas procuram ferramentas que 

possam coloca-las a frente da concorrencia. 

A ferramenta explanada neste trabalho eo orgamento empresarial. 

Com sua implantagao a empresa busca maior lucratividade, minimizagao de 

despesas e comprometimento de toda a organizagao, pois nao envolve 

apenas o aspecto financeiro, mas todo o ambiente empresarial que toma 

consciencia de sua propria missao. 

Procurou-se abordar os conceitos, modalidades de orgamento 

empresarial, beneficios, vantagens e desvantagens dos orgamentos, em 

especial voltados para a modalidade de orgamento base zero, que vern sendo 

utilizado como ferramenta gerencial e os possiveis resultados que pode trazer 

reduzindo despesas de uma empresa e melhorando a sua eficiencia e 

competitividade no mercado. 

1.1 OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho sao: conhecer e avaliar os beneficios gerados 

pel a implementagao do orgamento base zero, analisar os possiveis resultados 

demonstrados na literatura pesquisada, oferecendo, ao final uma 

demonstragao do valor e da importancia de uma gestao financeira adequada 

apoiada em uma ferramenta efetiva como o orgamento base zero. 
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1.2 METODOLOGIA 

Para a concretizac;ao do trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliografica referente ao tema escolhido, com fundamentac;ao te6rica 

baseada em ensinos da teoria atinente, extraido de livros, revistas e 

informac;oes de jornais. Utilizou-se ainda consultas em artigos e informes 

existentes na internet, acerca do tema escolhido. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se por se tratar de urn tema em evidencia na 

atualidade, apresentando ao universo empresarial urn planejamento para 

direcionar as ac;oes gerenciais, a fim de minorar os custos da empresa, sem 

alterar suas metas de qualidade, de eficiencia e de excelencia no atendimento 

aos clientes. 

Por isso, no decorrer do texto serao apresentados as possibilidades 

de concretizar as atividades da empresa de forma a comprometer todos os 

colaboradores e departamentos com as metas da organizac;ao, dentro de urn 

equilibria financeiro que hoje se impoe para o sucesso da empresa. 
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2 ORCAMENTO 

A implanta<;ao de urn or<;amento tern como objetivo criar urn 

instrumento de a<;ao gerencial, de modo que os responsaveis pela empresa 

e seus departamentos se comprometam com as metas de receitas, a partir 

de fundamentos da realidade do mercado da empresa, e por conseqOencia 

com as despesas e investimentos necessaries, autorizados e controlados 

dentro dos limites do equilibria financeiro necessaria para o born andamento 

da entidade. 

Em perfodos de instabilidade e de grande agilidade tecnol6gica, 

mercadol6gica e inovadora como os dias atuais, associados a forte 

competi<;ao, e de sua importancia que toda a empresa entenda o seu 

funcionamento e saiba o que ela pode esperar no futuro em termos de 

resultados. Tambem e preciso que se conhe<;a as suas possibilidades e 

dificuldades, determinando os caminhos e recursos para a sua sobrevivencia, 

seu sucesso ou a entrada em perfodos de dificuldades, o que pode se 

alcan<;ado por urn bern elaborado or<;amento. 

Segundo os autores OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR E SILVA (2002, 

p.117), "o orc;amento e 0 instrumento que traz a definic;ao quantitativa dos 

objetivos e o detalhamento dos fatores necessarios para atingi-los, assim 

como o controle do desempenho". 

A elabora<;ao do or<;amento e tarefa de toda a organiza<;ao. Gada area 

pode responsavel por alcan<;ar determinadas metas, as quais deverao estar 

harmonizadas com as metas da toda a empresa. 0 processo or<;amentario e 

urn dos instrumentos que permitem acompanhar o desempenho da empresa 

e assegurar que os desvios do plano sejam analisados e adequadamente 

controlados. 

Sabe-se que o or<;amento e uma previsao de fatos patrimoniais de 

uma organiza<;ao, uma predetermina<;ao de despesas e receitas e tambem 
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uma previsao de gastos. Essa conceitua<;ao pode ser encontrada em algumas 

defini<;6es para o termo, tais como: 

"On;amento: expressao quantitativa e financeira de urn programa de 

ac;ao cuja realizac;ao e preconizada para determinado periodo futuro, 

permitindo o acompanhamento de sua execuc;ao e controle dos resultados 

obtidos." (Boletim lnterno do TCU N. 34/92). 

Outra defini<;ao significativa e: 

Orc;amento e uma expressao quantitativa formal de pianos da 
administrac;ao. 0 orc;amento geral resume os objetivos de 
todas as subunidades de uma organizac;ao- vend as, produc;ao, 
distribuic;ao e financ;as. Quantifica metas para vendas, 
produc;ao, Iuera liquido e posic;ao de caixa e para qualquer 
outro objetivo especificado pela administrac;ao. (HORNGREN 
1985, p. 117). 

A partir desses conceitos, pode-se pais afirmar que o or<;amento eo 

metoda de planejamento e controle financeiro, vinculado aos pianos 

operacionais e ou de investimentos, que visa otimizar o rendimento de 

recursos fisicos e monetarios da empresa, para sua manuten<;ao no mercado. 

2.1 ORQAMENTO E PLANEJAMENTO 

A elabora<;ao do or<;amento tern por base o planejamento estrategico 

da empresa, e seu acompanhamento sistematico resulta no controle, 

considerando-se que, o elo de liga<;ao entre o planejamento ou urn plano de 

a<;ao qualquer e a sua execu<;ao na organiza<;ao, ocorre a partir do 

or<;amento. 

0 or<;amento e a conseqOencia do processo de planejamento nas 

organiza<;6es. Conforme vao sendo tra<;adas diretrizes, objetivos e metas da 

entidade, estas vao sendo quantificadas e compostas sob uma estrutura 

orc;amentaria. 
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Segundo SANVICENTE e SANTOS (2000, p. 16), 

Planejar e estabelecer com antecedencia as ar;oes a serem 
executadas, estimar os recursos a ser empregados e definir as 
correspondentes atribuir;oes de responsabilidades em relar;ao 
a um periodo futuro determinado, para que sejam a/canr;ados 
satisfatoriamente os objetivos por ventura fixados para uma 
empresa e suas diversas unidades. 

Pode-se afirmar que, a fixac;ao de objetivos da empresa e urn passo 

inicial, mas essa tarefa s6 tern sentido, diante de uma especie de "exame 

previo de viabilidade", no qual a organizac;ao, atraves de sua administrac;ao, 

verifica e procura identificar a existencia de oportunidades e restric;oes tanto 

no ambito interno quanto externo da empresa. 

Essa avaliac;ao interna e externa representa o primeiro passo a ser 

dado para a fixac;ao de objetivos e metas mais especificos, como por 

exemplo, os que se referem ao ramo ou tipo de atividade no qual a empresa 

se encontra envolvida, e a coleta de informac;oes e indispensavel para uma 

avaliac;ao adequada. 

Quanto a elaborac;ao de orc;amentos, trata-se de urn tipo de 

instrumento utilizado na empresa que envolve, tanto facetas de planejamento 

quanto de controle, alem de varios aspectos importantes que precisam ser 

levados em conta. Segundo PORTER (1986), 

a) Para realizar urn born planejamento, a empresa deve contar com 

urn procedimento sistematico regular, tanto quanto permitam 

seus recursos, de coleta de informac;oes reais sobre as 

condic;oes do ambiente externo que a circunda; 
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Essas informag6es perm item uma elaboragao mais realista de pianos 

e tambem, acionam medidas corretivas com maior rapidez do que se fossem 

comunicadas apenas pelos relat6rios de controle orgamentario. 

b) Quanta ao controle, em sua execugao destaca-se o papel a ser 

desempenhado pela contabilidade da empresa como urn 

mecanismo de registro dos fatos ocorridos. 

Em termos de fonte de informagao para usa par parte da 

administragao, e necessaria que se considere, o que deve ser feito pelo 

funcionario responsavel pelo sistema orgamentario e as finalidades das 

informag6es que a contabilidade pode proporcionar, para que ela mesma seja 

adequadamente estruturada, 0 que e feito basicamente atraves da adaptagao 

do plano de contas, isto e, das categorias e dos itens segundo as quais as 

dados reais devem ser acumulados. 

A projegao desse sistema de informagoes gerenciais apoiados na 

contabilidade, deve ser representado pelos relat6rios de controle 

orgamentario e par transformag6es que serao efetivadas ao Iongo de sua 

aplicagao, dos dados neles contidos. Ao gerente de orgamentos compete 

saber quais as tipos de decis6es devem ser tomadas e, portanto, que dados 

sao necessarios para isto. 

Para melhor distinguir orgamento e planejamento, e apresentado a 

seguir urn quadro comparativo dos mesmos: 
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QUADRO 1 - COMPARACAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 

0 QUE E PLANEJAMENTO 0 QUE E ORCAMENTO 

E a definic;ao de urn futuro desejado E a expressao moneta ria de urn 
e dos meios eficazes para alcanc;a- plano operacional. 
lo. 

E urn processo de to mad a de E a etapa final de urn processo de 
decisao por antecipac;ao. planejamento. 

E urn processo orientado no sentido E urn compromisso de realizac;ao. 
de produzir uma ou varias situac;oes 
futuras. 

Envolve urn conjunto de decisoes E urn instrumento de 
interdependentes acompanhamento e continua 

avaliac;ao de desempenho das 
atividades e dos departamentos. 

Fonte: OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR e SILVA (2002, p.117) 

2.1.1 Tipos de Planejamento 

Segundo SANVICENTE e SANTOS (200), sao encontrados os 

seguintes tipos de planejamento: 

a) Planejamento estrategico, onde as decisoes a serem tomadas 

dizem respeito principalmente aos problemas externos da 

empresa, mais comumente as linhas de produtos e servic;os e 

aos mercados atendidos; 

b) Planejamento administrativo ou integrativo, no qual a 

preocupac;ao volta-se para a melhor estruturac;ao possivel dos 

recursos (humanos, fisicos e financeiros); 
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c) Planejamento operacional, ou aquele em que as atividades 

previstas buscam a utilizac;ao dos recursos da empresa da 

maneira mais eficiente possivel em dado periodo. 

2.1.2 Objetivos do planejamento 

0 planejamento, ah3m de apoiar-se nas limitac;oes e oportunidades 

apresentadas pelos recursos da empresa e pelo ambiente externo, baseia-se 

em pad roes de desempenho ou em alvos de atuac;ao considerados desejaveis 

pela administrac;ao e pelos proprietarios da empresa. 

Os orc;amentos, quando bern planejados e elaborados, fornecem a 
direc;ao as instruc;oes para a elaborac;ao e execuc;ao de pianos, quando 

considerados instrumentos de administrac;ao; ja o acompanhamento dos 

mesmos, oferece as condic;oes de elaborar o controle, permitindo a 

comparac;ao das realizac;oes da empresa ao que tenha sido planejado. 

2.1.3 Orc;amento e controle 

0 controle orc;amentario e a tecnica que procura acompanhar, avaliar 

e analisar o planejamento financeiro em suas varias etapas, verificando as 

defasagens entre os valores orc;ados e realizados, para sugerir as medidas 

saneadoras que deverao ser implementadas na proxima proposta 

orc;amentaria da empresa. 

' A ideia central de urn processo de controle orc;amentario e de que nao 

ha sentido em fazer planejamento sem urn esquema de controle ou vice

versa. 

Na medida do possivel, no entendimento de SANVICENTE e SANTOS 

(2000, p. 207) "o controle devera apoiar-se num sistema de informar;oes, 
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cujos produtos serao os relat6rios, que forne(ffam indica(ffoes oportunas e 

rapidas para a tomada de decisoes quanta a medidas corretivas ou nao, 

apontando os setores e os responsaveis pelos bans ou maus desempenhos." 

Afirma SANVICENTE e SANTOS (2000, p. 22) que: 

Controlar e, essencialmente, acompanhar a execu(ffao de 
atividades da maneira mais rapida passive/, e acompanhar o 
desempenho efetivo com 0 planejado, isto e, 0 que tenha sido 
originalmente considerado desejavel, satisfat6rio ou viavel 
para a empresa e suas subunidades. Evidentemente, a fun(ffao 
de controle nao se esgota no acompanhamento puro e simples, 
como tambem envolve a gera(ffao de informa(ffoes para a 
tomada de decisoes de avalia(ffao e eventual corre(ffao do 
desempenho alcan(ffado, proporcionalmente ao seu 
afastamento em rela(ffao ao tido como desejavel ou satisfat6rio. 

A adoc;ao do planejamento financeiro e orc;amento pela empresa 

pressupoe a previa analise de todos os fatores relevantes dos sistemas 

operacional e estrategico. "Os principais aspectos dos processos de 

planejamento e controle financeiros deverao ser definidos antes de se 

estruturar um programa equilibrado do plano geral de opera(ffoes para o 

periodo em questao".(ZDANOWICZ, 2000, p. 26) 

Mas de nada adiantara apenas planejar e, atraves do orc;amento, 

atribuir responsabilidades pel a execuc;ao, se nao houver o acompanhamento, 

o controle, se nao se, observar se o compromisso com o planejamento esta 

sendo apropriadamente cumprido, e se nao for feita a avaliac;ao dos 

resultados obtidos. 

2.2 TIPOS DE OR<;AMENTO 

Segundo HORNGREN (1985), alguns dos principais tipos de 

orc;amentos sao: 
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a) Orc;amento de Capital: orc;amento de Iongo prazo, quase sempre 

preparado para determinados projetos como, compras de 

equipamentos, localizac;oes de fabricas e introduc;ao de lin has de 

produtos. 

b) Orc;amento Geral: normalmente preparado anualmente, e que 

pode ser subdividido em orc;amentos mensais ou trimestrais, por 

exemplo. 

c) Orc;amento Estatico: e urn tipo de orc;amento preparado apenas 

para urn nivel de atividades (por exemplo, volume de vendas). 

d) Orc;amento Flexivel: e urn orc;amento baseado no conhecimento 

dos padroes de comportamento dos custos. E preparado para 

uma faixa de niveis, e nao apenas para urn nivel de atividade. 

Serve de base dinamica de comparac;ao porque e 

automaticamente relacionado com as variac;oes de volume. 

Para que urn planejamento seja base para o orc;amento, conforme 

ens ina OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR e SILVA (2002, p. 130), e preciso canter 

as seguintes condicionantes: 

a) verificar se o planejamento preve a elaborac;ao do orc;amento; 

b) verificar se estao trac;ados os referenciais estrategicos; 

c) verificar se o planejamento desce ao nivel operacional; 

d) analisar se as metas sao passiveis de quantificac;ao financeira; 

e) verificar os prazos do planejamento- curta, mediae Iongo prazo. 
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2.3 PRINCfPIOS DO OR<;AMENTO 

0 on;amento pode ser caracterizado pelas seguintes premissas 

basicas descritas por ZDANOWICZ (2000, p.24-25): 

a) Projegao para o futuro: devendo especificar o quanta e quando 

as atividades deverao ser concretizadas, considerando, em 

parte, o presente para projetar o futuro; 

b) Flexibilidade na aplicagao: com mecanismos que permitam a 

rapida adaptagao as mudangas que ocorram no mercado; 

c) Participagao direta dos responsaveis: uma vez que todos os 

niveis da empresa deverao participar do processo e tambem 

comprometer-se com a execugao; 

d) Global: o orgamento deve canter todas as unidades e atividades 

da empresa que deverao participar; 

e) Pratico: a elaboragao do orgamento devera ser em tempo habil, 

para que a sua execugao possa ocorrer no momenta certo; 

f) Criterios uniformes: e necessaria a definigao de principios e 

padroes para ser possivel a avaliagao do orgamento; 

g) Quantificagao: expressa em valores fisicos e monetarios; 

h) Economicidade: o orgamento deve revelar, em termos 

economicos, o que se tera que ser feito e o que se pretende 

fazer na empresa ao Iongo do periodo orgamentario. 

Ja para OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR E SILVA (2002), os principios 

basicos que disciplinam a agao orgamentaria sao: 
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UNIVERSALIDADE: principios sob o qual todas as receitas e 

despesas devem ser incluidas no on;amento e estao sujeitas ao processo 

orc;amentario comum, ou seja, sao t6picos que fazem parte da elaborac;ao, da 

aprovac;ao, da execuc;ao e controle orc;amentario. 

UNIDADE: o principia da unidade estabelece que, para cada 

instituic;ao ou entidade, deve existir somente urn unico orc;amento. Essa 

unidade e demonstrada pela reuniao de todas as receitas e despesas da 

gestao economica em urn unico orc;amento, evitando dessa forma a 

pluralidade orc;amentaria. 

PERIODICIDADE: a periodicidade e estabelecida, em geral, para os 

gastos correntes por urn periodo anual, enquanto que para os investimentos, 

e por periodo plurianual. 

EQUILIBRIO: o equilibria relativo entre as receitas e despesas e urn 

principia imprescindivel, pois ele determina as possibilidades da organizac;ao 

em relac;ao aos seus gastos e investimentos. 

ESPECIFICA<;AO: para a gestao adequada da organizac;ao, e preciso 

tambem que seja determinada a discriminac;ao dos dados de forma precisa e 

clara 

PUBLICIDADE: a proposta orc;amentaria e os resultados de sua 

execuc;ao devem ser divulgados para conhecimento de todos os interessados, 

com o objetivo de esclarecer todas a tomadas de decisao que serao 

estabelecidas na empresa, tendo por base a proposta elaborada. 
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2.4 VANTAGENS E LIMITAQOES DO ORQAMENTO 

2.4.1. Vantagens 

A utilizac;ao de urn sistema orc;amentario (entendido aqui como urn 

plano abrangendo todo o conjunto das operac;oes anuais de uma empresa), 

atraves da formalizac;ao do desempenho dessas importantes fungoes 

administrativas gerais, oferece inumeras vantagens que decorrem diretamente 

dessa formalizac;ao. 

Dentre as vantagens mais significativas mencionadas na literatura 

(PORTER, 1986; ROBBINS, 2000; SANVICENTE e SANTOS 2000), pode-se 

mencionar: 

a) A existencia e a utilizac;ao do sistema, exige que sejam 

concretamente fixados objetivos e politicas para a empresa e 

suas unidades. Atraves da sistematizac;ao do processo de 

planejamento e controle, grac;as ao uso de orc;amentos, isto 

introduz o habito do exame previa e cuidadoso de "todos" os 

fatores antes da tomada de decisoes importantes, alem de 

obrigar a administrac;ao da empresa a dedicar atenc;ao adequada 

e oportuna aos efeitos eventual mente causados pelo surgimento 

de novas condic;oes externas; 

b) por meio de uma integrac;ao de diversos orc;amentos parciais 

num orc;amento global (ou seja, para as operac;oes de toda a 

empresa em dado period a), este sistema de planejamento forc;a 

todos os membros da administrac;ao a fazerem pianos de acordo 

com os pianos de outras unidades da empresa, aumentando o 

seu grau de participac;ao na fixac;ao de objetivos, mesmo que 
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nao sejam os mais altos objetivos da empresa, mais sim na 

medida do alcance de sua autoridade; 

c) obriga os administradores a quantificarem e datarem as 

atividades pelas quais serao responsaveis, em Iugar de se 

limitarem a compromissos com metas ou alvos vagos e 

imprecisos; 

d) Reduz o envolvimento dos altos administradores com as 

operagoes diarias, atraves da delegagao de poderes e de 

autoridade que se refletem nos orgamentos das diferentes 

unidades operacionais; 

e) identifica os pontos de eficiencia ou ineficiencia no desempenho 

das unidades da empresa e permite acompanhar em que termos 

esta havendo progresso no sentido da consecugao dos objetivos 

gerais e parciais da empresa; 

f) a preparagao de urn orgamento para toda a empresa tende a 

melhorar a utilizagao dos recursos a ela disponivel, bern como 

ajusta-los as atividades consideradas prioritarias, para que 

sejam alcangados os seus objetivos. 

Os autores OLIVEIRA, PEREZ JUNIOR e SILVA (2002, p. 130), citam 

as seguintes principais vantagens do uso dessa ferramenta gerencial: 

a) Formaliza as responsabilidades pelo planejamento; 

b) Estabelece expectativas definidas, o que o torn a a melhor base 

de avaliagao do desempenho posterior; 

c) Auxilia os administradores a coordenar seus esforgos, de forma 

que os objetivos da organizagao em sua totalidade se 

harmonizem com os objetivos de suas partes; 

d) Formaliza urn instrumento de comunicagao; 
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e) Dota a organizac;ao de urn instrumento de controle operacional, 

permitindo a comparac;ao dos resultados alcanc;ados com as 

metas preestabelecidas. 

Segundo HORNGREN (1985), as principais vantagens do orc;amento 

sao as de obrigar OS administradores a pensar a frente, planejando 0 futuro 

da empresa, e estabelecendo as expectativas definidas que sao a melhor 

base de avaliac;ao do desempenho posterior. 

Ou seja, o orc;amento ajuda os administradores a coordenar seus 

esforc;os, de forma que os objetivos da organizac;ao como urn todo, se 

harmonizem com os objetivos de seus departamentos, atuando como urn 

instrumento de controle sempre util para qualquer organizac;ao, 

independentemente do seu porte. 

2.4.2 Limitac;oes do orc;amento 

Quanta as limitac;oes orc;amentarias, podem ser citados alguns 

obstaculos que, segundo SANVICENTE (1983), restringem a implantac;ao do 

orc;amento dentro de uma organizac;ao: 

a) Os dados do orc;amento, sao estimativas, por isso, estao sujeitos 

a erros, segundo a sofisticac;ao do processo de estimac;ao e 

tam bern a incerteza inerente ao ramo de operac;oes da empresa; 

b) o custo do sistema. Existem empresas de todos os tamanhos, e 

nem todas podem disponibilizar recursos para contratar pessoal 

especializado em supervisao de orc;amento e desviar pessoas de 

linha para planejar e elaborar orc;amentos, por isso, esta tecnica 

nao e utilizada por todas as empresas. 
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2.5 FATORES CONDICIONANTES DO OR<;AMENTO 

Para se estruturar urn orgamento, ha necessidade de se considerar 

que, na sua elaboragao sao encontrados elementos que interferem na sua 

elaboragao, inicialmente, os nfveis de autoridade e de responsabilidade e as 

linhas de produtos e servigos. 

Em seguida, e necessaria averiguar a hist6ria e as condigoes com as 

quais o futuro desempenho se correlaciona. E avaliando os dados hist6ricos 

que se descobrem ocorrencias na empresa, t6picos de fundamental 

importancia para a projegao de custos gerais, projegoes com consumo de 

materia-prima, a mao-de-obra direta e os custos indiretos de fabricagao. Estes 

mantem estreita correlagao com os valores a serem projetados no orgamento. 

A condigoes externas a empresa, sao elementos relevantes ao 

orgamento e envolvem: condigoes polfticas (estabilidade polftica e social, 

tendencia da polftica governamental de pregos, de salarios e de 

financiamentos); condigoes economicas (fndice de pregos do mercado, renda 

nacional, Produto lnterno Bruto, fatores internacionais, mao-de-obra 

disponfvel, capacidade de produgao instalada); condigoes externas do 

mercado quanto ao consumidor (alteragoes do orgamento familiar, fatores 

s6cio psicol6gicos, mudangas tecnol6gicas, mercado de exportagoes, fatores 

demograficos); condigoes da concorrencia (novos competidores, novos 

produtos concorrentes, pianos de exportagao, estrategias de pregos dos 

competidores, etc.). 

Ja as condigoes intern as da empresa, que precisam ser consideradas 

na projegao orgamentaria, sao representadas pelos seguintes ftens: pianos 

de expansao, polftica de produtos, polftica de pregos, participagao da 

empresa no mercado. 

Com base nas melhores informagoes disponfveis no momenta da sua 

elaboragao, as previsoes orgamentarias sao desenvolvidas e, a partir delas, 
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as possfveis alternativas de agao sao construfdas, analisadas e julgadas 

comparativamente e, em fungao disso, decisoes sao tomadas, tendo sempre 

a atengao voltada ao objetivo basico de lucratividade ideal. 

Sabre todo esse conjunto de dados e de decisoes, sao construfdos os 

orgamentos empresariais. 

Portanto, conclui-se que quanta melhores e mais amplas as 

informagoes, tem-se previsoes melhor desenvolvidas, aprofundamento da 

analise que qualifica a tomada de decisao e pode-se construir alternativas de 

agao para a empresa. 

Portanto, para a elaboragao de bans orgamentos e precise considerar 

os dados hist6ricos, suas as correla<;oes, realizar a analise interna e externa 

que servirao de base para uma simulagao de receitas, despesas e Iueras 

decorrentes de operagoes futuras da empresa {e, portanto, muito dependente 

de previsoes), alem de contar com uma tecnica apurada de antecipagao de 

acontecimentos futures. 

Assim, para a implantagao de urn processo de orgamento em uma 

empresa exigem-se as mfnimas condigoes , as quais a seguir encontram-se 

descritas, conforme sugere ZDANOWICZ (2000): 

a) Estrutura organizacional - compatfvel com os objetivos e as 

metas propostas em seu plano geral de operagoes; 

b) Contabilidade aberta, informatizada e descentralizada- processo 

autogerenciavel - langamento contabil feito na origem pelo 

proprio usuario; 

c) Fixagao dos objetivos e das metas da empresa - analise da 

situagao interna e externa; 

d) Disciplina e seriedade par parte de todos os envolvidos no 

empreendimento. 

Certamente, par mais apurada que seja essa tecnica, as previsoes 

orgamentarias serao sempre previsoes, sujeitas a uma relativa aproximagao 
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da realidade, sem a qual qualquer orc;amento se degenera, tornando-se urn 

acumulo de cifras incompativeis com a realidade. 

Assim, constata-se que a eficiencia de urn orc;amento e medida pelo 

seu grau de acerto entre o orc;ado e o realizado de forma a permitir a 

realizac;ao dos ajustes e ampliac;oes necessarias no tempo certo. 

2.6 OR<;AMENTO, RESPONSABILIDADE E CONTROLE 

Uma empresa sem controle e inviavel. Cada organizac;ao precisa ter 

sistemas de controle que coordenem o exercicio do dire ito de decisao, que em 

geral, esta diluido entre alguns poucos individuos. Estes sistemas medem a 

eficacia com que as decisoes sao traduzidas em resultados. 

Os sistemas de controle consistem de elementos formais e informais. 

0 elementos formais sao as regras e os procedimentos estabelecidos, e os 

informais incluem a "tradic;ao", a pratica herdada do passado e a cultura da 

empresa. 

0 controle e sempre exercido de cima para baixo. Sua ac;ao e 

essencialmente hierarquica, nao significando, entretanto, que todos os direitos 

de controle tern de ser concedidos a urn unico tomador de decisoes. 

Normalmente, urn conjunto de controles e implementado mediante "centros 

de responsabilidade". 

Nesses centros, conforme defendem SANVICENTE e SANTOS 

(1983), os administradores tomam decisoes a respeito de determinados 

problemas empresariais, em setores que estao sob sua responsabilidade, 

com base em suas pr6prias avaliac;oes, sem a interferencia do topo da 

organizac;ao. Eles sao julgados apenas pelos resultados que obtem. Essa 

autonomia requer que a empresa estabelec;a criterios de como medir o 

desempenho e como coordenar a ac;ao, desde que os centros de 

responsabilidade nao estejam totalmente separados. 



19 

2.6.1 Centros de responsabilidades 

Segundo SANVICENTE e SANTOS (1983, p.29) sao tres os tipos de 

centros de responsabilidade, conforme a autoridade correspondente ao seu 

supervisor: centros de custos, centros de resultado e centros de 

investimentos. Referem-se a areas de aferigao dos resultados obtidos dentro 

das previsoes orgamentarias, tais como: 

CENTRO DE RESUL TADO: permite que o desempenho do 

administrador de urn segmento operacional de urn a empresa seja aferido com 

base na maneira pela qual o resultado planejado e atingido. E mais 

apropriado em casos em que esse segmento de operagoes possui 

responsabilidades diretas pela geragao de receitas externas. 

CENTRO DE INVESTIMENTO: consiste na subdivisao da empresa em 

unidades geradoras de resultado, acrescentando-se uma medida do ativo ou 

patrimonio a elas disponiveis para gerar esse resultado. 

HORNGREN (1985, p.189) por sua vez, mostra que o centro de 

investimento e medido nao s6 por sua receita, como tambem pelo 

relacionamento desta receita com seu capital investido. Segundo ele, o termo 

"centro de investimento" nao e muito empregado. Usa-se o termo "centro de 

lucro", para descrever segmentos que tenham sempre responsabilidade por 

receitas e despesas, mas que possam ter ou nao responsabilidade pelos 

investimentos correspondentes. 

CENTRO DE CUSTOS: parece ser o titulo rna is apropriado para uma 

situagao em que se pretende reduzir os custos atraves do controle mais 

rigido, acoplado a urn sistema de avaliagao de desempenho e eficiencia de 
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diversos niveis administrativos, sem que haja condic;oes para uma 

descentralizac;ao como a que estaria associada a capacidade de gerar receita 

ou exercer controle sabre os niveis de recursos (investimento) usados pela 

unidade. 

0 referido autor declara que centro de custo e o menor segmento de 

atividade ou area de responsabilidade para o qual se acumulam custos. 

Quase sempre, os centros de custo sao departamentos, mas, em alguns 

casas, urn departamento pode ter varios centros de custo. 

2.6.2 Plano de Contas por Centros de Responsabilidade 

Uma vez definidos os centros de autoridade e de responsabilidade 

deve-se implantar e utilizar urn plano de contas que atenda satisfatoriamente 

as necessidades de informac;oes para fins de planejamento e controle 

(SANVICENTE e SANTOS (1983). 

0 plano de contas e os relat6rios de controle devem obedecer a urn 

mesmo esquema de gerac;ao e apresentac;ao de informac;oes, o que se faz 

exclusivamente atraves da contabilidade, permitindo a comparac;ao entre 

valores planejados e valores efetivos. 

Existem despesas ou atividades empresariais que, por sua natureza, 

se verificam nos mais diferentes pontos da empresa, como por exemplo, 

gastos de luz e agua. Estes gastos realizam-se tanto nos setores 

administrativos quanta nos setores produtivos, e e indispensavel identifica-los 

nos setores (e sub setores) que os tenham provocado, por isso, e essencial 

que o plano de contas defina cada item pela natureza do gasto, 

complementando com dados sabre o centro de responsabilidade 

correspondents. 
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3 IMPLANTACAO E UTILIZACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO 

3.1 PRINCIPIOS DA BOA UTILIZA<;AO DE OR<;AMENTOS 

Ap6s todos os criterios de construc;ao, planejamento e previsao 

orc;amentaria, e preciso considerar que, para que a utilizac;ao de urn sistema 

orc;amentario traga a organizac;ao os resultados esperados, se faz necessaria 

algumas condic;oes fundamentais, como: 

a) 0 apoio da alta administrac;ao da empresa: 0 envolvimento 

deliberado dos administradores responsaveis pelo sucesso das 

operac;oes da empresa, atraves de urn roteiro (calendario), para 

que possam participar do processo de planejamento, e essen cia I. 

Comec;ando pelo fornecimento de dados para a montagem dos 

diversos orc;amentos parciais, dados que devem refletir os seus 

conhecimentos e/ou estudos apropriados dos segmentos das 

operac;oes pelos quais sao responsaveis. 

b) 0 sistema em sua face de acompanhamento e controle, deve 

gerar informac;oes que destaquem apenas as diferenc;as 

significativas entre o desempenho planejado e o desempenho 

efetivo, para que o destinatario das informac;oes possa tamar as 

decisoes necessarias. 
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3.2 CLASSIFICA<;AO DOS OR<;AMENTOS 

Na literatura sao encontrados diversas classificac;oes para os 

orc;amentos, tais como: os orc;amentos incrementais ou tradicionais, os 

orc;amentos realizados de baixo para cima, ou inversamente, de cima para 

baixo, os orc;amentos com base em atividades, e os orc;amentos de base 

zero, que eo objetivo maior deste trabalho. 

Os OR<;AMENTOS INCREMENTAIS OU TRADICIONAIS sao 

elaborados a partir de urn ponto de refen3ncia que utiliza o orc;amento do 

ultimo perfodo; em seguida, sao feitos ajustes em itens orc;amentarios 

individuais a fim de se adaptarem a realidade vivenciada pela gestao da 

atualidade. Ele e feito atraves de ajustes marginais nos seus itens de receita 

e despesa. 

Trata-se de uma forma orc;amental elaborado sob urn processo no 

qual apenas uma dimensao do orc;amento e explicitada, o objeto de gasto. 

eles apresentam varias desvantagens, tais como: ocultar ineficiencias, nao 

revelar os desperdfcios, incentivar os aumentos constantes e retardar as 

mudanc;as necessarias. 

A forma tradicional de fazer o orc;amento, acaba gerando uma versao 

refeita do orc;amento do ano anterior, que gera como resultado os vicios 

administrativos, a falta de agilidade para se adaptar as novas circunstancias; 

a existencia de uma despesa ampla causada muitas vezes pela sobrevivencia 

de resfduos de gastos necessarios e que nao mais se justificam em bora nao 

sejam eliminados. 
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OR<;AMENTO DE CIMA PARA BAIXO, sao aqueles iniciados e 

controlados pela alta administrac;ao e depois implementados pelos gerentes 

de nivel mais baixo. Este metoda apresenta duas principais desvantagens: 

primeiro, a de supor que a alta administrac;ao possui dados abrangentes sabre 

todas as atividades organizacionais e o segundo, que, em virtude de os 

gerentes de nfvel mais baixo nao contribufrem para sua elaborac;ao, este tipo 

de orc;amento nao possibilita o apoio nem o compromisso desses 

colaboradores. 

Ja os OR<;AMENTOS DE BAIXO PARA CIMA sao os que inicialmente 

sao preparados pelos individuos que devem implementa-los. Depois de sua 

elaborac;ao, os orc;amentos sao enviados para aprovac;ao da alta 

administrac;ao, onde sao apreciados e sujeitos as possiveis negociac;oes. 

Esses orc;amentos apresentam duas vantagens: primeiro, porque sao 

preparados par gerentes que conhecem as necessidades do empreendimento 

e nao tern interesse em omitir itens orc;amentarios importantes. Em segundo 

Iugar, porque os gerentes de nivel mais baixo sao mais propensos a apoiar os 

orc;amentos de baixo para cima que eles ajudaram a preparar. 

OR<;AMENTO COM BASE NAS ATIVIDADES. Classificac;ao dada a 

urn metoda orc;amental que levanta e prepara os custos de produc;ao com 

base nas atividades executadas e nos servic;os empregados no 

empreendimento. 

Portanto, o orc;amento com base nas atividades concentra-se nos 

processos integrais das operac;oes de uma organizac;ao em Iugar de 

concentrar-se nos custos de cada item orc;amentario. Este metoda 

orc;amentario ajuda a administrac;ao a distinguir entre as ac;oes que adicionam 

valor para os clientes e aquelas que nao o fazem. 
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Quanto ao ORQAMENTO DE BASE ZERO (OBZ), este comec;a do 

nada e cada item deve ser justificado em termos da relac;ao custo-beneffcio, 

cuja ac;ao e reflexos serao melhor expostos no capitulo a seguir. 

3.3 ADEQUAQAO DO SISTEMA OR<";AMENTARIO A ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA EMPRESA 

Segundo afirma SANVICENTE e SANTOS (2000, p. 28), 

Planejamento e controle, as atividades administrativas 
particularmente favorecidas pe/o uso de um sistema 
orgamentario, pressupoem tambem a designagao de niveis de 
autoridade, e de responsabilidade pelas decisoes, a/em de 
medidas necessarias para que sejam alcangados os objetivos 
da empresa. 

Estrutura organizacional, conforme os referidos autores, e a 

denominac;ao dada a designac;ao de autoridade e responsabilidade, qualquer 

que seja o criterio adotado (produto, func;ao ou regiao ). 

Os orc;amentos elaborados segundo as lin has dessa estrutura servirao 

melhor como instrumento de administrac;ao quando for feito o planejamento, 

devidamente preparado para os diversos nfveis e unidades da organizac;ao, 

os quais devem indicar o que e quando devem ser tomadas medidas 

adequadas para que sejam alcanc;ados os objetivos de desempenho da 

empresa; tambem devem indicar areas especfficas cujos gerentes sejam 

responsabilizados ou prestem contas de desempenho considerados 

satisfat6rios ou nao. 

A elaborac;ao de orc;amentos por unidade de responsabilidade 

contribui para formalizar o processo esperado de consecuc;ao dos objetivos 

numericos da empresa durante o perfodo em questao. 
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Nao se pode deixar de considerar, tambem, que o procedimento 

orc;amentario preve a possibilidade de correc;oes peri6dicas de rumo, a 
medida que sao encontradas distorc;oes significativas entre a evoluc;ao real 

das operac;oes da empresa e as previsoes originalmente desenvolvidas. 

Trata-se de uma tecnica diffcil de manejar e custosa de executar. E 
urn esforc;o empresarial que exige uma base fundamentada em motivos bern 

precisos e em intenc;oes bern determinadas. 0 estudo dessas motivac;oes 

deve ser conduzido de modo a mostrar como cada setor, dentro da empresa, 

se beneficia com tal tecnica, levando os funcionarios a contribuir para a sua 

implantac;ao. 
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4 ORCAMENTO BASE ZERO - OBZ 

0 orgamento base zero e uma abordagem orgamentaria desenvolvida 

inicialmente nos Estados Unidos, e introduzido nos neg6cios a partir de 1969, 

por Peter A. PYHRR (1973) na Texas Instruments Inc. Seu sucesso foi amplo 

de tal forma que, no ano fiscal de 1973, ele foi adotado pelo estado de 

Georgia, sob o comando do governador Jimmy Carter. 

0 referido autor pro poe tecnicas simples de avaliar o custo-beneficio 

a fim de decidir sobre a natureza e o nivel de servigo a ser fornecido. De 

acordo com PYHRR (1981, p.1 ), 

Norma/mente, os responsaveis pelo programa de orc;amento 
tern que justificar somente o aumento das despesas em 
relar;ao ao ultimo a no. Em outras palavras, o que eles ja estao 
gastando e aceito como necessaria, sem uma avaliar;ao mais 
criteriosa. Substanciais redur;oes poderiam serobtidas se cada 
6rgao desenvolvesse um estudo aprofundado de suas 
solicitar;oes de verbas a cada ano, como se suas atribuir;oes 
fossem totalmente novas. 

Ja HORNGREN (1985, p. 492) define o orgamento base-zero como 

SENDO: "0 orr;amento de baixo para cima, como se o orr;amento estivesse 

sendo preparado pela primeira vez. Todos os gastos propostos devem ser 

revistos". 

Este autor considera que o conceito do passado nao deve ser o 

referencial unico ou o ponto de partida para o orgamento do ano seguinte, 

pais a administragao empresarial hoje, tern no planejamento estrategico o 

pre-requisito para o planejamento operacional. 

Refere ainda que o orgamento precisa se transformar em uma 

ferramenta efetiva de gestao, atraves da disseminagao da cultura 
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orgamentaria na organizagao e o comprometimento dos gestores com sua 

execugao. 

Assim, todo e qualquer gasto para se justificar, deve basear-se no 

planejamento estrategico, a partir das definigoes do macro-orgamento, dos 

pianos de agao e das metas orgamentarias. 

0 OBZ representa uma revisao fundamental, no sentido de que se 

baseia numa analise dos fundamentos de cada programa que integra o 

orgamento. 0 objetivo do mesmo e o de viver de acordo com os recursos 

disponfveis e corresponde, a urn "meio de eliminar programas e projetos nao 

economicos", conforme se exprime PREMCHAND (1998, p. 82). 

Em suas origens, o orgamento base zero tern como principais 

caracterfsticas: analise, revisao e avaliagao de todas as despesas propostas 

e nao apenas das previsoes de novas ocorrencias ou solicitagoes que 

ultrapassam o nfvel de gasto ja existente; todos os programas devem ser 

justificados cada vez que se inicia urn novo ciclo orgamentario. 

Para entender melhor essa filosofia e valido citar as palavras que 

PYHRR menciona no primeiro capitulo do seu livre sobre o OBZ, quando 

afirma: 

Costumeiramente, os funcionarios encarregados de um 
programa ja estabelecido s6 precisam justificar o aumento que 
estao pedindo em relar;ao a dotar;ao do ano anterior. Em 
outras pa/avras, o que ja estao gastando geralmente e aceito 
como necessaria, sem exame. Poderiam ser feitas economias 
substanciais, sem duvida alguma, se (fosse exigido que) todo 
6rgao publico justificasse toda a dotar;ao solicitada todos os 
anos, exatamente como se seu programa ou programas 
fossem inteiramente novos (PYHRR, 1981, p. 1 ). 

A forma tradicional de fazer o orgamento, como uma "versao refeita" 

do orgamento do ano anterior, gera como resultado varies vfcios 

administrativos, entre os quais cabe ressaltar a perda de funcionalidade que 

ocorre gradativamente com o tempo; a falta de agilidade para se adaptar as 
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novas circunstancias; a existencia de uma despesa "inchada" pela 

sobrevivencia de "residues" de gastos empresariais, associados a novas 

demandas que nao se justificam e cujos recursos orc;amentarios sao por 

vezes diminuidos, mas nunca eliminados. 

Portanto, orc;amento base zero e urn processo operacional de 

planejamento e orc;amento que exige de cad a administrador a fundamentac;ao 

da necessidade dos recursos totais solicitados e em detalhes lhe transfere o 

onus da prova, a fim de que ele justifique a despesa. No orc;amento base zero, 

desconsidera-se o anterior e se parte a cad a a no como se fosse do zero para 

se justificar tudo. 

A ideia-sintese do orc;amento base zero e a de que cada unidade da 

administrac;ao, cad a departamento, a cad a a no, justifique por que deve gastar 

os recursos que estao sendo planejados e orc;ados. 

Por exemplo, o orc;amento base zero na administrac;ao publica, 

conforme ensina PREMCHAND (1998), teria a fundamentac;ao das suas 

contas nos seguintes t6picos: 

uma explicac;ao acerca das consequencias do nao-desempenho 

da func;ao publica que se pretende iniciar, continuar ou ampliar 

com o programa em questao; 

uma apresentac;ao das alternativas disponiveis no caso de cada 

programa, com a identificac;ao das ac;oes requeridas; e, 

uma avaliac;ao de custos e beneficios de cada alternativa. 

Assim, o Poder Executive ao elaborar o orc;amento, e o Congresso ao 

debate-lo e aprova-lo, teriam os elementos de julgamento necessaries para 

avaliar ate que ponte uma certa despesa e necessaria ou nao; e, em seguida, 

estabelecer uma hierarquia de prioridades para definir o que e mais 

importante para ser implementado. Os mesmos procedimentos seriam 

aplicados dentro do setor empresarial privado. 
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Deve-se considerar que os orc;amentos das empresas privadas nao sao 

muito diferentes dos da area publica no que se refere as dificuldades de 

compatibilizar receitas com despesas, ou vice-versa. No entanto, os motivos 

existente nas areas publicae privada, que levam a montagem de orc;amentos 

e que sao bern diferentes. 

4.1 CARACTERISTICAS E BENEFICIOS DO ORQAMENTO BASE ZERO. 

Ao contrario de certas inovac;oes administrativas ou economicas que 

surgem e depois perdem continuidade, o orc;amento base zero tende a ser urn 

processo continuo, em que a cada ana os departamentos e suas 

necessidades devem ser avaliados, gerando assim, uma nova cultura na 

empresa, que se torna favoravel ao aperfeic;oamento sistematico dos 

procedimentos, com vistas a uma maior eficacia na utilizac;ao dos recursos e 

no cumprimento das metas. 

Assim, considerando-se que o orc;amento de base zero o ana anterior 

nao e usado como ponto de partida para a elaborac;ao do atual e, assim, a sua 

maior vantagem em relac;ao as outras metodologias e a de nao perpetuar as 

ineficiencias do passado. 

0 orc;amento de base zero exige que os gestores estimem as vendas, 

a fabricac;ao e outras pec;as orc;amentarias como se as operac;oes estivessem 

comec;ando da estaca zero. 

As principais caracteristicas e objetivos do orc;amento de base zero, 

segundo os autores estudados, podem ser assim estabelecidas: 

Analisar o custo beneficia de todos os projetos, processos e 

atividades partindo de uma base "zero". 

Assegurar a correta alocac;ao de recursos com base no foco e 

nos fatores-chaves do neg6cio. 
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Desenvolver forma participativa, com intensa comunicagao entre 

as areas da empresa. 

Fornecer subsidios decis6rios inteligentes para a gestao. 

Cada gestor e estimulado e ate mesmo obrigado a preparar urn "pacote 

de decisao" para cada atividade ou operagao, e esse pacote inclui analise de 

custo, finalidade, alternativas, medidas de desempenho, conseqOencias de 

nao executar a atividade de beneficios. 

0 citado "pacote de decisao" e urn documento que identifica e descreve 

cada atividade especifica de modo a que a administragao possa, 

primeiramente, avalia-la e prioriza-la em relagao a outras atividades que 

concorram para a obtengao de recursos imediatos e em seguida, decidir 

aprova-la ou rejeita-la. 

As decisoes sao fundamentadas por meio da identificagao dos 

seguintes pontos: 

Finalidade, metas e objetivos; 

quais as principais conseqOencias de nao se executar a 

atividade; 

reconhecer as medidas de desempenho; 

evidenciar os caminhos alternatives; 

avaliar os custos e beneficios. 

4.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO OR<;AMENTO BASE ZERO 

Mas os orgamentos base zero tam bern apresentam varias desvantagens 

na sua elaboragao. 

A principal desvantagem do orgamento de base zero e o tempo de 

elaboragao. Nesse sentido, ele pode ser bastante burocratico, com muitos 
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papeis e inumeros controles em virtude de que os gastos devem ser 

justificados e aprovados. Esse tempo poderia ser gasto em atividades mais 

produtivas. 

Trata-se de urn orc;amento que leva mais tempo para ser elaborado, 

mas tambem tern maiores probabilidades de conduzir o empreendimento a 

urn resultado melhor. Ele leva a realizac;ao de revisoes nas estimativas 

basicas para todos os departamentos a cada ano, evitando assim a 

manutenc;ao por tempo indeterminado das ineficiencias. 

Vale ainda mencionar que o orc;amento base zero reduz as tentativas 

dos gerentes que procuram ampliaros beneficios dos programas que desejam 

ver custeados, alem dos esforc;os de planejamento que podem ser 

contrariados no medio e Iongo prazos. 

Final mente, outro importante beneficia com a implantac;ao do orc;amento 

zero e o desenvolvimento de pessoal. A necessidade de justificar 

devidamente cada item orc;amentario leva os diversos departamentos a se 

em pen harem no desenvolvimento de uma mao-de-obra que esteja capacitada 

para atingir esse fim, atraves de uma maior qualificac;ao dos funcionarios e da 

criac;ao de uma cultura especifica destinada para isso. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 objetivo deste trabalho foi o de deli.near poucas laud as urn tema de 

importancia reconhecida em todos os meios empresariais, o orgamento, 

demonstrando a metodologia de sua elaboragao e os possiveis impactos no 

resultado das empresas, em virtude da eficacia do planejamento. 

Ao Iongo do trabalho buscou-se alcangar como foco principal, urn tipo 

particular de sistema orgamentario, o orgamento base zero, partindo-se de 

uma base te6rica, analisar e desenvolver a tecnica utilizada para a elaboragao 

desse sistema, que visa a redugao no nivel de gastos de uma empresa, 

independente do ramo de atividade a que ela pertenga. 

Observa-se em uma analise simples, que e possivel atraves de urn 

sistema de planejamento financeiro bern estruturado, obter razoavel retorno 

positivo nos resultados, correspondendo as necessidades da empresa atual, 

que procura manter-se no mercado com competitividade, efici€mcia, e 

qualidade. 

E evidente que se esta muito Ionge de se esgotar o assunto, devido a 

sua grande abrang€mcia e diversidade, mas espera-se oferecer alguma 

contribuigao, mesmo que pequena, para estudos posteriores no que diz 

respeito a elaboragao de orgamentos que possam ser auxiliares eficientes dos 

empreendedores na busca de melhores resultados empresariais. 
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SITES CONSUL TADOS 

http://www.planejamento.gov.br (do governo federal) 

htto://www.fazenda.gov.br (do governo federal) 

http://www.ipea.gov.br (do governo federal) 

http://www.estado.rs.gov.br (governo do estado do Rio Grande do Sui) 

http://www.portoalegre.rs.gov.br (do municipio de Porto Alegre) 

http://www.prefeitura.sp.gov.br (do municipio de Sao Paulo) 

http://www.rio.rj.gov.br (do municipio do Rio de Janeiro) 

http://www.df.gov.br (do governo do Distrito Federal) 


