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"Embora ninguem possa voltar 

atras e fazer um novo comefo, 

qualquer um pode comefar agora e 

fazer um novo tim." 

CHICO XAVIER 



RESUMO 

Oliveira, Marislani. Orc;amento Base Zero. 0 objetivo deste trabalho e avaliar a 
efetividade do oryamento base zero como ferramenta de gestae empresarial, considerando 
as estrategias da organiza9ao e os aspectos comportamentais envolvidos no processo. 0 
estudo apresenta os principais problemas e as principais vantagens apontadas pelo 
or9amento. Uma revisao de literatura sabre oryamento, planejamento e centrale de gestae 
compoe o trabalho. Posteriormente, apresenta-se urn estudo detalhado sabre oryamento 
base zero, abordando as questoes propostas na pesquisa, demonstrando urn instrumento 
que permite reestruturar toda a empresa, de forma participativa, em dire9ao a uma 
organiza9ao rentavel e mais competitiva. No entanto, a metodologia s6 trara resultados se 
houver o comprometimento e a criatividade de todos neste processo. A qualidade do grupo 
gerencial e coordenadores dao a tranquilidade de afirmar que o or9amento base zero e urn 
trabalho que traz resultados muito positives para a organiza9ao e de realiza9ao da visao 
estabelecida.Conclui-se que,seu produto final sera um mapa de oportunidades de redu9ao 
de despesas, refletidas no or9amento anual elaborado para toda a organizayao,nao apenas 
descrevendo os fates ocorridos na area de oryamento dentro da empresa, mas participando 
ativamente no processo, criticando e fornecendo sugestoes quando necessarias. 

Palavras-chave: OBZ; redu9ao; custo; flexibilidade. 
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1 INTRODUCAO 

Com a estabilidade inflacionaria brasileira nos ultimos anos, aumenta

se, consideravelmente, a capacidade das empresas em fazer estimativas 

futuras com mais seguran<;a. 

Dentro desse contexto, o or<;amento ganha espa<;o por ser uma 

ferramenta de grande valia para urn melhor planejamento e controle das 

empresas modernas. 

E extremamente importante projetar cenarios futuros para que, em 

primeiro Iugar, nao sejamos surpreendidos por ele e, em segundo, para que 

possamos controlar se o que havia sido esperado realmente aconteceu. 

Apesar de ainda hoje no Brasil a area de or<;amento ser, na maioria 

das vezes, restrita apenas a urn rol limitado de grandes empresas, a economia 

brasileira vern rapidamente passando por radicais mudan<;as em varios 

setores, os quais necessitarao de uma melhor capacita<;ao no setor de 

planejamento. 

A sociedade brasileira, depois de longos anos vivendo numa 

expectativa imediatista de retornos em curtfssimo prazo, passa a dedicar mais 

aten<;ao a urn planejamento de medio e Iongo prazo, que e uma caracterfstica 

predominante de pafses desenvolvidos. Portanto, de maneira geral, o 

or<;amento passa a ter urn importante papel dentro da empresa. 

Com urn or<;amento, as tarefas sao formalizadas e sistematizadas, o 

que e vantagem para a empresa e seus funcionarios, criando condi<;6es para 

que se progrida na otimiza<;ao da a<;ao administrativa, documentando-se 

pianos e programas e permitindo uma aferi<;ao mais objetiva do desempenho 

de todos os setores da empresa. Diante do exposto, o or<;amento deve ser 

implantado em empresas com administra<;ao participativa, nao sendo 

recomendavel a sua introdu<;ao em empresas com administra<;ao 

excessivamente autoritaria.O or<;amento e de extrema importancia, pois 

possibilita uma visao do futuro financeiro da empresa, e urn instrumento que 

permite acompanhar o desempenho da empresa e assegurar que os desvios 

do plano sejam analisados e adequadamente controlados,bem como facilita a 

empresa a alcan<;ar os objetivos almejados. 
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2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 ORQAMENTO 

Orc;ar e planejar, organizar, coordenar, comandar e 

controlar. Estas sao as atividades basicas que envolvem a 

gestao das organizac;6es. 

Essas atividades tern par objetivo conduzir de forma 

sustentavel, harmonica e continuada o desenvolvimento dos 

processes da empresa, tendo como baliza seus objetivos e 

metas operacionais e financeiras, bern como o comportamento 

da sua concorrencia. 

0 desempenho dessas rotinas de gestao organizacional 

esta se tornando cada vez mais complexo, em decorrencia das 

revoluc;6es tecnol6gicas e sociais que vern acontecendo nas 

ultimas decadas, principalmente como reflexo da globalizac;ao. 

Esse e urn fenomeno que, direta ou indiretamente, atinge todas 

as organ i zac;oes em p resari a is. 

Muitos sao OS fatores que influenciam as decis6es 

estrategicas tomadas pelas cu pu las ad mini strativas das 

empresas, entre os quais, certamente o mercado e urn dos mais 

importantes. 

E nesse contexte que se situa a globalizac;ao, enquanto urn 

conjunto de transformac;oes que se iniciou nos ultimos anos do 

seculo passado e que vern se acentuando neste infcio de 

seculo, tanto na ordem polftica e economica como tecnol6gica, 

nas relac;6es entre as nac;6es. 

Entretanto, o seu ponto central e a integrac;ao das 

economias locais antes quase que somente nacionais ou 

regionais, em urn unico mercado de carater mundial. 
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Objetivando atingir urn nfvel rna is elevado de 

desenvolvimento, gradativamente os pafses tern quebrado as 

barreiras tarifarias por eles erguidas, para proteger a produgao 

interna da concorrencia dos produtos estrangeiros, ao mesmo 

tempo em que se abrem ao comercio e ao capital internacional. 

Esse processo tern sido acompanhado por uma intensa 

revolugao nas tecnologias de informagao, que se uniformizam 

devido ao alcance mundial e a crescenta facilidade com que os 

povos tern acesso aos sistemas de telefonia, aos canais de 

televisao por assinatura e a Internet. 

Esse novo aspecto fez com que os desdobramentos da 

globalizagao ultrapassassem os limites da economia e da 

polftica e comegassem a provocar certa homogeneizagao 

cultural entre os pafses, inclusive com a disseminagao dos 

sistemas de gestao empresarial. 

Segundo Lunkes (2003, p.27. ), 

( ... ) a necessidade de orc;ar e tao antiga quanta a 
humanidade. Os homens das cavernas previam a 
necessidade de comida para os longos invernos; 
desenvolvendo praticas antigas de orc;amento. Ha 
vestfgios de praticas orc;amentarias formais ate mais 
antigas que a origem do dinheiro. 

A palavra orgamento e originada dos antigos romanos, que 

usavam uma bolsa de tecido chamada de fiscus para coletar 

impostos. Posteriormente, a palavra foi tambem utilizada para 

as bolsas da tesouraria e para os funcionarios que as usavam. 

A maior parte dos procedimentos orgamentarios hoje 

conhecidos teve seu desenvolvimento no seculo XIX, em 

conseqOencia de atitudes de Napoleao na Franga e por 

Gladstone no Reino Unido . 

Nos Estados Unidos, no infcio do seculo XX, for am 

desenvolvidos conceitos e urn a serie de praticas para 

planejamento e administragao financeira que ficaram conhecidas 

como movimento do orgamento publico, sendo aprovado pelo 
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congresso norte-americana em 1921. Nas empresas privadas o 

or9amento foi utilizado primeiramente por Brown, gerente 

financeiro da Du Pont de Memours nos EUA em 1919 

(ZDANOWICZ, 1983). 

No Brasil, o or9amento passou a ser foco de estudos, a 

partir de 1949, mas nem mesmo na decada seguinte ele foi 

muito utilizado pelas empresas. 

0 or9amento s6 se tornou importante a partir de 1970, 

quando empresas passaram a adota-lo com mais freqOencia em 

suas atividades. 

E neste cenario que o or9amento vern se tornando uma 
rotina cada vez mais presente nas organizal(oes, 
ajudando a otimizar o uso de seus recursos e 
investimentos, a minimizar seus custos e a maximizar 
seus resultados, alem de promover o crescimento de 
sua parcela de atua9ao no mercado (ZDANOWICZ, 
1983, p.14.). 

Welsch (1973, p. 27) define o orvamento como 

( ... ) urn planejamento da administral(ao, abrangendo 
todas as fases das opera96es para urn determinado 
perfodo futuro. E a expressao formal das polfticas, 
pianos, objetivos e metas estabelecidas pela alta 
Administra9ao. 

Para Catelli (1972, p.27), o or9amento "( ... ) pode ser 

sumarizado como urn plano de a9ao detalhado, desenvolvido e 

distribufdo como urn guia para as opera96es e como uma base 

parcial para posterior avalia9ao de desempenho". 

Na mesma linha de Catelli, Zdanowicz (1983, p.20) tambem 

define or9amento como "( ... ) urn instrumento que des creve urn 

plano geral de opera96es e/ou de investimentos por determinado 

perfodo, orientado pelos objetivos e metas propostas pela alta 

adm inistra9ao". 

Os or9amentos referentes aos aspectos financeiros 
quantificam as expectativas da administra9ao com 
rela9ao a receitas futuras, fluxo de caixa e posi9ao 
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financeira. Do mesmo modo que as demonstra96es 
financeiras sao elaboradas referente a perfodos 
passados, podem tambem ser preparadas para perfodos 
futuros (HORNGREN, FOSTER e DATAR, 1997 p. 125). 

Brookson (2000, p. 6) diz que 

( ... ) or9amento e um plano de atividades futuras. Ele 
pode assumir diversas formas, mas normalmente reflete 
os departamentos e o conjunto da empresa em termos 
financeiros, fornecendo as bases para se aferir o 
desempenho da organiza9ao. 0 or9amento e uma 
declara9a0 de pianos financeiros e nao financeiros para 
um perfodo que esta por vir, normalmente de um ano. 

Para o autor, (2000, p. 7) os objetivos do orc;amento sao 

"( ... ) essenciais para o planejamento e controle da empresa. 

Estes objetivos sao: 

a) planejamento, para auxiliar a programac;ao das 

atividades de um modo 16gico e sistematico que 

corresponda a estrategia de Iongo prazo da empresa; 

b) coordenac;ao, para ajudar a coordenar as atividades de 

diversas partes da organizac;ao e garantir a 

consistencia dessas ac;oes; 

c) comunicac;ao, para informar mais facilmente os 

objetivos, oportunidades e pianos da empresa aos 

diversos gerentes de equipes; 

d) motivac;ao, fornecer estimulo aos diversos gerentes 

para que atinjam metas pessoais e da empresa; 

e) controle, controlar as atividades da empresa por 

comparac;ao com os pianos originais, fazendo ajustes 

onde necessaria; 

f) avaliac;ao, fornecer base para a avaliac;ao de cada 

gerente, tendo em vista suas metas pessoais e as de 

seu departamento. 

Fleuriet (2003, p.56) afirma que, 
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( ... ) o orvamento do Saldo de Tesouraria tem como 
objetivo assegurar os pianos estabelecidos pela 
empresa, a evoluvao do Saldo de Tesouraria prevista 
para o proximo exercfcio . Esses orvamentos permitem 
determinar o volume e a natureza dos creditos a curta 
prazo para financiar as necessidades de curta prazo 
e/ou para estabelecer uma adequada margem de 
seguranva durante o proximo exercfcio. 

Para que esses objetivos possam ser plenamente 

atingidos, as previs6es de Saldo de Tesouraria devem 

preencher certas condig6es basicas. A primeira e simplicidade, 

as previs6es devem ser simples de interpretar e faceis de 

modificar quando ocorrem mudangas expressivas nas condig6es 

de exploragao. A segunda e a confiabilidade, as previs6es 

devem apresentar grau de confiabilidade aceitavel. Nesse 

sentido, elas devem ser determinadas a partir de previs6es de 

exploragao, utilizando-se os metodos mais seguros possfveis. A 

terceira e controle, as previs6es devem permitir nao apenas 

calcular os desvios entre os valores previstos e reais de Saldo 

de Tesouraria como tambem explicar as causas dos mesmos. 

Fleuriet (2003, p.97) falando sobre os tempos do 

orgamento, coloca: 

( ... ) para as empresas que crescem rapidamente, 
operando em um ambiente econom1co sujeito a 
modificavoes constantes, e bastante diffcil estimar a 
quantidade e o momenta exato dos movimentos de 
fundos a Iongo prazo. 

Urn grande problema para as empresas brasileiras e tentar 

estabelecer previs6es significativas em relagao ao futuro. 

Evidentemente, quanto mais distante se encontra o horizonte, 

menos ele pode ser visto e maiores sao as chances de que as 

previs6es se desviem dos eventos reais. 

Ainda assim, para a maioria das empresas, previs6es 

significativas podem ser feitas em relagao ao futuro proximo. 

Urn modelo de previs6es financeiras deveria mostrar, a curto 

prazo, os fluxos de fundos de modo bastante detalhado; a medio 
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prazo, os fluxos de fundos com menor nfvel de detalhamento e, 

a Iongo prazo, apenas as principais categorias componentes 

destes fl uxos. 

Segundo Wikipedia, Orc;amento e o plano financeiro para 

implementar a estrategia da empresa para determinado 

exercfcio. Urn orc;amento em contabilidade e financ;as e a 

expressao das receitas e despesas de urn indivfduo ou 

organizac;ao, dentro de urn perfodo limitado (geralmente, mensal 

ou anual). 0 orc;amento, na verdade, deriva do processo de 

planejamento organizacional; ou seja, a organizac;ao (publica ou 

privada com ou sem fins lucrativos) deve estabelecer objetivos 

e metas, materializados em urn Plano. 

Este devera conter valores em moeda para o devido 

acompanhamento e avaliac;ao da gestao. 0 estudo do 

orc;amento, segundo alguns auto res, remonta a decada de 1920. 

Na verdade, a gestao organizacional vern tendo saltos de 

qualidade desde a Revoluc;ao Industrial no Seculo XIX. 

Esta evoluc;ao na gestao proporcionou diversas tecnicas na 

elaborac;ao dos orc;amentos, partindo do orc;amento tradicional. 

Surgiram entao o Or<;amento de Desempenho, o Sistema de 

Planejamento, Programac;ao e Orc;amento (PPBS), o Orc;amento 

Base Zero, o Orc;amento-Programa, o Beyond Budgeting, o 

Rationalization des Choix Budgetaires, dentre outras. 

Os orc;amentos estatais ou publicos sao representac;6es 

dos diversos gastos de urn governo, gastos que envolvem 

saude, educac;ao, transportes, seguran<;a e defesa, 

essencialmente. Uma das principais fungoes do poder politico e 

definir o orc;amento a partir das receitas geradas pelos impostos 

e outras formas de arrecadac;ao. 

Nas democracias, essa atribui<;ao recai tanto sabre o poder 

executive quanta sabre o poder legislative: o executive prop6e e 

fiscaliza a execuc;ao do orc;amento e o legislative analisa e 

aprova-o. 
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No Brasil, a partir da promulga9ao da Constitui9ao Federal 

de 1988, o Chefe do Poder Executivo possui a competencia de 

iniciar as leis que estabelecerao o Plano Plurianual, as 

Diretrizes Or9amentarias eo or9amento. 

0 6rgao responsavel pela elabora9ao e acompanhamento 

do Or9amento publico federal e a Secretaria de Or9amento 

Federal, do Ministerio do Planejamento, Or9amento e Gestao. 

A maioria dos estados tambem preve mecanismos de 

fiscaliza9ao do or9amento publico por parte do poder judiciario. 

0 Brasil adotou o processo misto, em que o Executivo 

elabora o projeto de lei do or9amento, para posterior 

encaminhamento ao Legislativo, que o emenda e aprova-o. A 

propria Constitui9ao Federal estabelece que cada Poder deve 

acompanhar e avaliar sua execu9ao financeira, contabil, dentre 

outras, tendo o Legislativo a competencia de exercer o Controle 

Externo das coisas publicas. 

Apesar de ser planejado com mais ou menos cuidado, urn 

or9amento pode ser cumprido a risca ou com sobras ou ainda, 

com falta de recursos planejados. 

2.2 PLANEJAMENTO 

Planejamento e a ferramenta utilizada para organizar e 

gerir os passos da organiza9ao no presente, com o objetivo de 

atingir melhores resultados no futuro, servindo de base para 

auxiliar o processo de tomada de decisao. 

Com rela9ao a isso, Maximiliano (2004, p. 138) ressalta: 

Alern de ser urn processo de tornada de decisoes, o 
planejarnento e urna dirnensao das cornpetencias 
intelectuais. Para a rnoderna psicologia, planejar e urna 
func;ao cognitiva superior, urn tipo refinado de 
habilidade. 
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A decisao e a capacidade de lidar com o futuro por meio de 

planejamento refletem, portanto, uma forma de inteligencia. 

Para a realizacao de urn born planejamento, se faz 

necessaria que a organizacao tenha pleno conhecimento e 

controle de sua estrutura interna e possa mensurar de forma 

realista as condi96es do ambiente de mercado onde ela esta 

inserida. 

Com o objetivo de uma melhor compreensao do processo 

de planejamento, alguns questionamentos basicos devem ser 

delineados, de forma 16gica: 

• 0 que se deseja alcancar? 

• Como sera feito? 

• Com que e por quanto sera feito? 

• Quando sera feito? 

• Por quem sera feito? 

2.3 CONTROLE 

Segundo Leone (2000, p. 214), "Controlar significa 

verificar a conformidade entre o real e o planejado". 

Alem de uma avaliacao, controlar pode ser caracterizado 

como uma completa tomada de consciencia da situacao, com o 

objetivo de gerar condi96es para ordenar e coordenar as 

atividades em seguranca. sem maiores surpresas, evitando 

erros na execucao do planejamento. 

Assim sendo, a funcao orcamento nao estaria completa se 

nao dispusesse de uma etapa que controlasse o comportamento 

da empresa e seus diversos departamentos em face dos valores 

orcados. 

Esse monitoramento imp6e urn sistematico 

acompanhamento do comportamento das receitas e despesas 
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projetadas, comparado-as com as receitas e despesas 

verdadeiramente realizadas. 

Como a proje<;ao or<;amentaria nao e uma ciencia exata, 

mas uma tecnica de previsao futura, que trabalha com 

elementos e fatores carregados de imprevisibilidade, sempre 

havera divergencias entre os numeros e valores previstos e os 

resultados alcan<;ados. 

Daf a importancia da fun<;ao controle, na qual se faz a 

aferi<;ao, o cotejamento entre aquilo que foi projetado e o que 

foi obtido. 0 objetivo e evidenciar as varia<;oes, para identificar 

os desvios pontuais, as tendencias de sistematicas de desvios 

ou mesmo erros do projeto or<;amentario. 

2.4 ORQAMENTO TRADICIONAL 

0 or<;amento tradicional e o processo or<;amentario em que 

e explicitado apenas o objeto de gasto. Apresenta valores para 

as despesas com pessoal, material, servi<;os etc., sem 

relacionar os gastos a nenhuma finalidade (programa ou a<;ao). 

Tambem e conhecido como or<;amento classico. 

2.5 ORQAMENTO PARTICIPATIVO 

0 or<;amento participativo e 0 processo or<;amentario que 

contempla a popula<;ao no processo decis6rio, por meio de 

lideran<;as ou audiencias publicas; transparencia dos criterios e 

informa<;oes que nortearao a tomada de decisoes. 
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2.6 ORQAMENTO BASE ZERO (OBZ) 

0 OBZ e uma abordagem or9amentaria desenvolvida nos 

Estados Unidos da America, pela Texas Instruments Inc., 

durante o ano de 1969. Foi adotado pelo estado de Georgia pelo 

governo Jimmy Carter, com vistas ao ano fiscal de 1973. 

Principais caracterfsticas: analise, revisao e avalia9ao de todas 

as despesas propostas e nao apenas das solicita96es que 

ultrapassam o nfvel de gasto ja existente; todos os programas 

devem ser justificados cada vez que se inicia urn novo ciclo 

or9amentario . 

Or9amento base zero: e urn processo operacional de 

planejamento e or9amento que exige de cada administrador, a 

fundamenta9ao da necessidade dos recursos totais solicitados e 

em detalhes lhe transfere o onus da prova, a fim de que ele 

justifique a despesa. No or9amento base zero, desconsidera-se 

o anterior e se parte a cada ano como se fosse do zero para se 

justificar tudo. 

Processo or9amentario que se ap6ia na necessidade de 

justificativa de todos os programas cada vez que se inicia urn 

novo ciclo or9amentario; analisa, reve e avalia todas as 

despesas propostas e nao apenas as das solicita96es que 

ultrapassam o nfvel de gasto ja existente. 

2.7 ORQAMENTO COM TETO FIXO 

Or9amento com teto fixo e o criteria de aloca9ao de 

recu rsos que cons iste em estabel ece r u m q uantitativo f i nancei ro 

fixo, geralmente obtido mediante a aplica9ao de percentual 

unico sobre as despesas realizadas em determinado perfodo, 

com base no qual os 6rgaos/unidades deverao elaborar suas 

propostas or9amentarias parciais. Tambem conhecido, na gfria 

or9amentaria, como "teto burro". 

Criteria de aloca9ao de recursos por meio do 
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estabelecimento de urn quantitativa financeiro fixo(teto), obtido 

mediante a aplicac;ao de urn percentual unico sabre as despesas 

realizadas em determinado perfodo. 

Esse percentual unico serve de base para que os 

6rgaos/unidades elaborem suas propostas orc;amentarias 

parciais. 

2.8 ORQAMENTO COM TETO MOVEL 

0 orc;amento com teto m6vel e o criteria de alocac;ao de 

recu rsos que rep resenta u m a variac;ao do cham ado "teto fixo", 

pois trabalha com percentuais diferenciados, procurando refletir 

urn escalonamento de prioridades entre programac;oes, 6rgaos e 

unidades. Em gfria orc;amentaria, conhecido como "teto 

i ntel igente". 

2.9 ORQAMENTO DE DESEMPENHO 

Orc;amento desempenho e o processo orc;amentario que se 

caracteriza por apresentar duas dimensoes do orc;amento: o 

objeto de gasto e urn programa de trabalho, contendo as ac;oes 

desenvolvidas. Toda a enfase reside no desempenho 

organizacional, sendo tambem conhecido como orc;amento 

funcional. 

Processo orc;amentario que apresenta duas dimensoes do 

orc;amento: 

a) objeto de gasto; 

b) programa de trabalho. 

Enfatiza o desempenho organizacional. 



17 

2.1 0 ORCAMENTO INCREMENTAL 

Orc;amento elaborado por meio de ajustes marginais nos 

seus itens de receita e despesa. Repetic;ao do orc;amento 

anterior acrescido da variac;ao de prec;os ocorrida no perfodo. 

2.11 ORCAMENTO PROGRAMA 

A formatac;ao do orc;amento-programa e de urn sistema de 

planejamento, programac;ao e orc;amentac;ao, introduzido nos 

Estados Unidos da America, no final da decada de 50, sob a 

denominac;ao de PPBS (Planning Programning Budgeting 

System) . 

Tern como principais caracterfsticas: integrac;ao entre 

planejamento e orc;amento; quantificac;ao de objetivos e fixac;ao 

de metas; relac;oes insumo-produto; alternativas programcHicas; 

acompanhamento ffsico-financeiro; avaliac;ao de resultados; e 

gerencia por objetivos 

Orc;amento que expressa, financeira e fisicamente, os 

programas de trabalho do governo, possibilitando: 

• a integrac;ao do planejamento com o orc;amento; 

• a quantificac;ao dos objetivos e a fixac;ao das metas; 

• as relac;oes insumo-produto; 

• as alternativas programaticas; 

• o acompanhamento ffsico-financeiro; 

• a avaliac;ao de resultados; 

• a gerencia por objetivos. 

A concepc;ao do orc;amento-programa esta ligada a ideia de 

planejamento. De acordo com ela, o orc;amento deve considerar 
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os objetivos que o Governo pretende alcan9ar durante urn 

perfodo determinado de tempo. Com base nesta caracterfstica, o 

or9amento-programa ultrapassa a fronteira do or9amento como 

simples documento financeiro, aumentando sua dimensao. 

2.12 PRINCIPAL DIFERENQA ENTRE ESTES ORQAMENTOS 

0 Or9amento Tradicional e a mais antiga tecnica 

or9amentaria. E uma tecnica or9amentaria em que existe 

preocupa9ao com aquilo que o governo COMPRA e nao com 

aquilo que ele faz. Nao e baseado em programa9ao e, muito 

menos, avalia o custo de programas ou alternativas de aloca9ao 

de recursos publicos. E aquele chamado de "lei de meios". 

0 Or9amento Desempenho e 0 que apresenta OS prop6sitos 

e objetivos para os quais os creditos se fazem necessarios e os 

custos para atingir esses objetivos. 

0 Or9amento Programa baseia-se na figura do 

PROGRAMA, que e o instrumento de organiza9a0 da atua9ao 

estatal que articula urn conjunto de a96es que concorrem para 

urn objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores 

estabelecidos no Plano Plurianual, visando a solu9ao de urn 

problema ou o atendimento de uma demanda da sociedade. 

Na tecnica do Or9amento Base-Zero, cada unidade deve 

justificar, a cada ano, cada uma das atividades que desenvolve. 

E como se estivesse partindo do ZERO. Nao existe, dessa 

forma, direitos adquiridos sobre verbas anteriormente. 
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3 ORCAMENTO BASE ZERO 

3.1 INTRODUQAO 

As condigoes da atividade empresarial estao em 

constantes mudangas. As empresas sao afetadas por inumeros 

fatores, como: 

• acionistas mais exigentes; 

• escassez de mao-de-obra qualificada; 

• necessidade de inovagao; 

• pregos menores e qualidade superior; 

• clientes mais exigentes; 

• maiores exigencias por etica e responsabilidade social. 

Diante da necessidade de melhorar o desempenho, 

diversas empresas estao buscando alterar seu elemento central 

do sistema de gestao- o orgamento. 

0 Orgamento Base Zero tornou-se opgao de inumeras 

empresas na tentativa de melhorar seu processo orgamentario. 

Este trabalho procura explorar a semantica do Orgamento 

Base Zero apresentando as origens, o conceito, formas de 

elaboragao e utilizagao e vantagens e desvantagens. 

0 Orgamento Base-Zero (OBZ) e uma metodologia 

gerencial para o planejamento e controle orgamentario de uma 

organizagao. 

0 OBZ serve como instrumento de questionamento das 

atividades existentes e de reflexao para a criagao de outras 

mais eficazes. 
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Seu objetivo e a reduc;ao de custos da empresa e pode ser 

aplicado a todas as organizac;6es, publicas ou privadas, de 

qualquer porte. 

3.2 CONCEITO 

Horngren (1996, p. 492) define o orc;amento base-zero 

como "0 orc;amento de baixo para cima, como se o orc;amento 

estivesse sendo preparado pela primeira vez. Todos os gastos 

propostos devem ser revistos". 

3.3 CARACTERfSTICAS 

A expressao base-zero esta relacionada com a proposta de 

uma reavaliac;ao de todos os programas e despesas propostos. 

Ao contrario do que era de costume, o orc;amento nao deve 

partir do nfvel de operac;ao e de despesas ate entao utilizados, 

mas de uma analise sistematica e prospectiva dos recursos 

necessaries. 

0 OBZ exige que sejam feitas justificativas de todas as 

dotac;oes sol icitadas. 

A metodologia do OBZ tern as seguintes caracterfsticas: 

• e baseada no exame detalhado dos gastos; 

• define metas de reduc;ao especfficas para cada gerencia 

de acordo com seu desempenho comparado as melhores 

praticas; 

• prop6e desafios compatfveis com o potencial de ganho 

de cada area; 

• estabelece uma sistematica eficaz de acompanhamento 

e controle dos gastos. 
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3.4 FILOSOFIA 

No OBZ, temos que substituir o conceito de que o 

orvamento sera igual as operav6es passadas com ligeiros 

acrescimos por uma visao de como posso fazer mais, por 

menos, com qualidade. 

3.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

0 modelo de gestao adotado pelas organizav6es e urn fator 

decisivo no seu desenvolvimento. Dessa forma, deve dispor de 

urn orvamento que seja compatfvel, para poder ser executado 

com sucesso. Neste sentido, identifica-se que nao existe urn 

modelo de orvamento ja pronto para ser implantado, contando 

as empresas com maiores ou menores recursos de pessoas e 

equipamentos para o desenvolvimento do sistema orvamentario. 

0 ramo de atividade e sua localizavao geografica sao 

fatores que devem ser levados em conta na elaboravao do 

orvamento. 
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3.6 VANT AG ENS 

As vantagens de se fazer urn Orgamento Base Zero (OBZ) 

sao infindaveis, mensalmente ou anualmente pode-se 

acompanhar e monitorar os neg6cios. Vamos citar algumas 

delas: 

• podera avaliar seus clientes fazendo programagoes de 

vendas e entregas facilitando assim sua programagao de 

compras e produgao; 

• ira identificar seu verdadeiro mercado e se existem 

oportunidades que ainda nao explorou; 

• podera checar as ameagas que seus produtos poderao 

sofrer devido as pressoes externas, tais como: produtos 

similares, restrigoes de materias primas importadas ou 

nao, mudangas de comportamento do consumidor e 

outras mais; 

• estara avaliando a competencia de seus vendedores ou 

a forga e interesse de seus distribuidores, como tambem 

a forga de seus concorrentes; 

• avaliara melhor o "Mix" de seus produtos, qual 

realmente e o carro chefe e qual a rentabilidade de cada 

urn; 

• conhecera a real necessidade, quantidade e qualidade 

de seus funcionarios por departamento; 

• identificara a verdadeira capacidade produtiva de sua 

empresa, isto e; a quantidade mensal que sua empresa 

consegue produzir com carga horaria e de funcionarios, 

compatfveis com o maquinario disponfvel; 

• tara uma melhor avaliagao e controls de gastos e 

despesas; 



23 

• tera a certeza do crescimento sustentavel economico e 

financeiro de sua empresa. 

Para a pequena empresa e muito mais facil e pratico 

implantar o Orc;amento Base Zero, pois os gestores dominam 

facilmente todas as informac;oes decis6rias e gerenciais. 

3. 7 EXPECT ATIVAS 

As expectativas podem ser resumidas da seguinte maneira: 

• difundir o conceito de que o passado nao deve ser o 

referencial unico ou 0 ponto de partida para 0 

orc;amento do ano seguinte; 

• Planejamento Estrategico como pre-requisito para o 

Planejamento Operacional; 

• o orc;amento tern que se transformar em uma ferramenta 

efetiva de gestao, atraves da disseminac;ao da cultura 

orc;amentaria na organizac;ao e o comprometimento dos 

gestores com sua execuc;ao; 

• controle de gastos. 

3.8 NOQAO LIMIAR 

A concepc;ao moderna de Orc;amento Base Zero parte da 

premissa de que cada area de uma companhia tern seu limiar, 

que e o mfnimo necessaria para seu funcionamento com 

qualidade dentro do sistema da empresa. E a partir desse 

limiar, os incrementos de recursos devem ser hierarquizados 

cuidadosamente para que os recursos disponfveis sejam 

aplicados de acordo com as diretrizes estrategicas da empresa. 
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0 interessante da noyaO de limiar e que ela e intuitiva nas 

pessoas e todo mundo sabe o que se constitui o mfnimo 

necessaria para sua casa funcionar, por exemplo. Mas o fato e 

que nem sempre essa no9ao de limiar se revela tao claramente 

para os gestores de area de uma companhia. Essa questao 

ajuda a colocar as verdades da empresa com maior clareza. 

Com isso, expoe processos que podem nao fazer mais sentido, 

ao mesmo tempo em que da oportunidade aos gestores de area 

para apresentarem propostas que possam agregar valor a sua 

atividade. 

Outra virtude do OBZ e da no9ao de limiar que e sua base, 

e que ele ajuda a estabelecer o or9amento justa para novas 

areas e projetos da empresa. 

OBZ e um instrumento precioso para qualquer executivo 

que seja contratado para uma posi9ao de lideran9a em uma 

empresa que ele nao conhe9a. Durante a realiza9ao de um OBZ 

e possfvel conhecer cada detalhe da companhia. 

Outro aspecto interessante que os executivos apontam e 

que a forma pela qual a metodologia e aplicada nao s6 permite 

o surgimento de novas ideias, como faz com que elas nao 

pare9am subversivas e ate lhes da melhores chances de vingar, 

porque pode lhes assegurar um Iugar na torre de prioridades 

or9amentarias. 

0 OBZ dilui as fronteiras entre quem tern as ideias e quem 

paga por elas dentro da empresa, porque cria uma cultura de 

pensar em "quanta custa" cada a9ao e de disciplina 

or9amentaria. 

Em rela9ao ao custo de realiza9ao de um OBZ, os 

executivos tern visoes complementares. Quando se pensa na 

demanda de horas de trabalho, a exigencia do OBZ e 

praticamente a mesma que a necessaria para a realiza9ao de 

um bam Oryamento tradicional. 0 problema e que nao e raro que 
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as pessoas fac;;am o orc;;amento tradicional sem a atenc;;ao que 

ele deveria merecer. 

Quando se faz pela primeira vez, e mais custoso porque 

existe resistencia interna, e com isso, o orc;;amento Base Zero 

acabou sendo vftima de alguma dose de preconceito. 

Alem de treinar as pessoas na metodologia, e preciso fazer 

urn trabalho de gestao de mudanc;;as. Mas em termos de horas 

trabalhadas, e o mesmo dispendio de tempo que urn born 

orc;;amento tradicional tomaria. 0 problema e que orc;;amentos 

sao feitos na base do copy + paste com alguma variac;;ao 

percentual agregada. 

Uma vez estabelecidos o limiar e as prioridades de cada 

area, no OBZ se faz uma eleic;;ao da ordem de prioridades 

gerais, que tera de ser aprovada por todos os executivos. 

A sistematica de aprovac;;ao do OBZ, considerada 

absolutamente transparente, e uma das suas caracterfsticas 

mais vantajosas. Esse processo faz com que o orc;;amento gere 

muito menos polemica. Na verdade, o fator fundamental de 

sucesso de urn orc;;amento e o comprometimento dos gestores na 

sua execuc;;ao. 0 que foi estabelecido tern de ser respeitado. 

3.9 PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAQAO 

3.9.1 ANALISE DA UNIDADE DE RESPONSABILIDADE 

Nesta etapa de analise da Unidade de Responsabilidade, podemos 

dividir em quatro fases: 

• Estabelecimento de Objetivos, 
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• Formagao do limiar 
• lncrementos 
• lnvestimentos 

• ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS 

Baseado no organograma da empresa estabelecem-se as Unidades de 

Responsabilidade, que podem ser urn Centro de Gusto ou a consolidagao de 

alguns, uma vez que precisam demonstrar urn valor relevante em termos de 

recursos humanos ou financeiros. 

Gada responsavel por U.R. deve estabelecer seus objetivos 

especfficos, com base nas Metas Estrategicas da empresa, as quais fluem em 

forma de cascata para toda a estrutura. 

Nesta fase inicia-se o Programa Orgamentario Base Zero, onde cada 

responsavel por U.R. devera pensar estrategicamente e definir seus objetivos. 

0 Objetivo deste primeiro proceSSO de analise, e definir todOS OS objetiVOS por 

Unidade de Responsabilidade, pais estes irao nortear todo o seu orgamento 

operacional. 

• FORMACAO DO LIMIAR 

Esta fase e fundamental no processo de implantagao, sendo feita 

respondendo as seis quest6es apresentadas abaixo: 

1) Qual a missao da Unidade de Responsabilidade? 
2) Quais as Atividades e Recursos da U.R. atualmente? 
3) Utilizando os conceitos de reestruturat;ao, de que forma estas atividades 

serao racionalizadas no Limiar desta U.R. ? 
4) Qual o nivel minima de atividades e que recursos sao utilizados no 

Limiar? 
5) Por que as atividades do nivel LIMIAR sao essenciais? Descreva os 

potenciais problemas. 
6) Metodos alternativos recomendados: (sugestoes a serem 

implementadas)? 



27 

A seguir veremos como conduzir a analise da Unidade de 

Responsabilidade, e, como responder as seis questoes fundamentais. 

Questao 1- Qual a missao da Unidade de Responsabilidade? 

0 prop6sito ou missao da Unidade de Responsabilidade e a razao da 

existencia da Unidade. A descri9ao deste prop6sito e urn meio de olhar para a 

Unidade sob o ponto de vista do cliente (externo e/ou interno), para quem ela 

existe para prestar servi9os. 

Em outras palavras, "missao", significa o resultado geral desejado, nao 

os meios para atingf-lo. Os responsaveis pelas U.R.s, as vezes, tendem a 

descrever o prop6sito de suas Unidades em termos de atividades executadas, 

ao inves de resultados finais buscados. Urn prop6sito e como urn alvo, nao o 

arco/flecha ou a forma como atiramos no alvo. 

Determinando a missao da Unidade, esta estabelecida uma estrutura 

de verifica9ao do processo, em termos de avaliar se os resultados, atividades, 

recursos e servi9os estao direcionados para atingir os objetivos propostos. 

Portanto, normalmente quando as pessoas tern dificuldade de estabelecer o 

prop6sito da U.R., esta Unidade deve ser questionada quanta a sua existencia. 

Nesta etapa deve-se responder as seguintes Quest6es: 

• Por que a Unidade existe? 
• A quem ela serve? Quais sao seus clientes? 
• 0 que ela fornece? 
• Sob a perspectiva do usuariolcliente, quais sao os servi9os globais 

fornecidos e que resultados corporativos ela suporta? 

Lembre-se: 

• Nao descrever atividades ou focaliza9ao em metodos - Descrever os 
resultados globais. 

EXEMPLOS: 

Contabilidade 



28 

Atender as extgenczas legais, fiscais e administrativas estabelecidas pela 
legislariio govemamental e informaroes gerenciais para tomada de decisiio da alta 
administrariio. 

Compras 

Suprir a necessidade das unidades objetivando minimizar os custos e cumprir 
as politic as de durariio de estoques e prazos financeiros vidveis para a organizariio. 

Questao 2 - Quais as Atividades e Recursos da U.R. atualmente? 

Depois de estabelecida a missao da Unidade, o proximo passo sera 

considerar o que esta sendo feito agora com os recursos atualmente 

existentes. Neste item devem ser descritos todas as atividades executadas 

pela U.R. e os recursos utilizados para sua execu9ao. 

Obviamente, se o responsavel pela U.R. expor-se a descrever todas as 

opera96es em muitos detalhes, isto podera representar urn grande consumo de 

tempo. lsto nao e, usualmente, necessario. Referir-se a quest6es como mesas, 

lapis, papeis, clips, etc., definitivamente nao e a inten9ao no or9amento base 

zero. 

A analise das atividades correntes e recursos e importante porque: 

• Prove urn ponto de partida para identifica9ao de diferentes nfveis de 
incrementos de servi9os e custos. 

• Assiste na documenta9ao da rela9ao custo I beneffcio para as atividades 
correntes. 

• Serve como base para comparar metodos alternativos de opera9ao - diferentes 
tarefas e atividades, as quais realizam os prop6sitos da Unidade de 
Responsabilidade. 

• Possibilita verificarmos o quanto foi conseguido de redu9ao de despesas, deste 
planejamento com rela9ao ao perfodo anterior. 

Sempre que possfvel, as atividades e servi9os devem ser descritos 

seguindo o fluxo de trabalho dentro da Unidade. Uma analise completa dos 

resultados correntes, atividades e recursos, estabelecera o ponto de partida 

para os passos seguintes do processo. 
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Questao 3- Utilizando os conceitos de reestruturagao de que forma estas 

atividades serao racionalizadas no Limiar desta U.R. ? 

Estes conceitos sao muito importantes para o estabelecimento do 

LIMIAR, pois permitem repensar a forma da organizac;ao, trazendo valiosos 

ganhos para o processo orc;amentario da empresa. 

Questao 4- Qual o nfvel mfnimo de atividades e que recursos sao utilizados 

no Limiar? 

Com a missao estabelecida e as operac;oes correntes descritas, atinge

se a fase que e o "corac;ao" do OBZ denominada de analise do LIMIAR. 

Para definir o limiar, o responsavel pela U.R. precisa identificar o nlvel 

mlnimo absoluto de servicos que a U.R. pode prover e ainda atingir suas 

demandas de servic;os mais urgentes e fundamentais. Neste nlvel a empresa 

pode vir a ter problemas no medio prazo, porem tera condic;oes de sobreviver 

num perlodo inferior a 12 meses. 

Abaixo deste nlvel a Unidade deixa de ser urn componente viavel da 

organizac;ao. Esse nlvel de servic;os sera menor que o nlvel corrente 

(usualmente entre 50% e 60% do atual), exceto em raras situac;oes, que devem 

ser detalhadamente discutidas e aprovadas pelo primeiro nlvel de 

responsabilidade a que pertence a U.R., antes de se prosseguir com a analise. 

NOTA: 0 limiar nao e a demanda da U.R. para fazer o mesmo trabalho que esta realizando, 
com menos recursos. 0 que se procura e urn diferente nfvel de servit;os comparado 
com o atua/mente fornecido, em ordem para permitir uma adequada analise de 
custolbeneffcio, para os servit;os que serao adicionados acima do nfvellimiar. Ao nfvel 
limiar, a U.R. deve ser capaz de operar sem adit;ao de incrementos, mesmo com urn 
grau elevado de dificuldades. 
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A forma recomendada para chegar ao nfvel limiar e "reconstruir" a 

Unidade partindo de uma base zero. Esta construc;ao permitira uma visao mais 

crftica de todos os recursos e atividades, 

Nesta fase as UR's efetuam seu orc;amento das contas de despesas no 

nfvellimiar. 

Vale salientar que todas as U.R.s devem ser bastante corajosas na 

definic;ao do seu Limiar, uma vez que se trata apenas de urn exercfcio virtual 

para estabelecimento de uma base minima de sobrevivencia da organizac;ao. 

Devemos salientar que neste nfvel a empresa nao tera gastos com 

lnvestimentos novas ou estrutura de Marketing, treinamento, planejamento, 

informac;oes gerenciais, suporte a gestao, prestac;ao de servic;os adicionais a 
clientes, etc. 

Esta base e necessaria para estabelecermos uma nova organizac;ao. 

Em outras palavras e como se estivessemos efetuando uma verdadeira 

reengenharia na Unidade de Responsabilidade, onde ao inves de 

"consertarmos" os problemas devemos "reinventar" tudo, mesmo que 

tenhamos que destruir a estrutura atual e propor uma alternativa. 

Questao 5 - Por que as atividades do nfvel LIMIAR sao essenciais? 

Descreva os potenciais problemas. 

Essa questao deve ser respondida pelo gerente da U.R. esclarecendo 

a razao pela qual os servic;os sao fundamentais, nos seguintes pontos: 

• Conformidade com regulamentos governamentais 
• Programas vitais estabelecidos pela alta direc;ao 
• Permitir que a Unidade continuasse "fazendo neg6cios" como membro da 

organizac;ao. 

Explicar tambem os principais problemas que a organizac;ao sofrera por 

trabalhar durante urn prazo medio/longo no Limiar. Exemplo: perda de 

participac;ao no mercado, reduc;ao da qualidade do servic;o, falta de 

informac;oes gerenciais com perda de qualidade na tomada de decisao, etc. 
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Atraves desta questao sera possfvel analisar a profundidade do LIMIAR 

proposto. 

Questao 6 - Metodos alternativos recomendados: (sugestoes a 

serem implementadas)? 

Neste ponto devem ser considerados todos os metodos alternatives 

para se realizar as atividades da Unidade, ou seja, metodos diferentes para a 

execuc;ao dos atuais servic;os com a devida alocac;ao dos recursos humanos e 

ffsicos. 

Metodos alternatives para a execuc;ao das tarefas podem, mais tarde, 

tornarem-se incrementos prioritarios. No entanto e importante que qualquer 

sugestao de melhoria, principalmente as que reduzirao custos e despesas, 

deverao constar neste Planejamento, o que demandara uma negociac;ao 

intensiva com as areas afetadas. 

Exemplos de alternativas freqOentemente consideradas: 

• Realizar externamente, ao menor custo, uma atividade que esta sendo 
executada internamente; 

• Efetuar mudam;as em procedimentos e processos operacionais; 
• Consolidar atividades comuns de varias U.R. 's em uma s6 Unidade; 
• Transferir fum;oes para outra Unidade; 
• Usar pessoal temporario ao inves de perfodo integral; 
• Utilizar a metodologia do 'Job enrichment': isto e, enriquecer a fun9ao de uma 

pessoa com trabalhos de varias naturezas (tambem denominado polivalencia 
ou multifuncionalidade). Por exemplo, Uma pessoa que faz o recebimento das 
mercadorias tambem possa ser um repositor; 

• Analisar racionaliza9ao de turnos de trabalho; 
• Transformar despesas fixas em variaveis, inclusive salarios; 
• Reduzir os nfveis hierarquicos; 
• Revere otimizar todos os processos e as transa96es na organiza9ao (exemplo: 

numero de produtos, numero de clientes, contas e centros de custos contabeis, 
relat6rios burocraticos, etc.). 

0 desenvolvimento de alternativas s61idas e urn dos aspectos mais desafiantes do 

OBZ. As alternativas consideradas na analise da Unidade de Responsabilidade 
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podem variar de mudanQas maiores ou menores, na maneira que urn serviQo 

especffico e realizado. 

A resposta para este item, que na realidade pode se tornar uma 

verdadeira reengenharia da Unidade de Responsabilidade dependera muito da 

criatividade e da visao do responsavel pelo planejamento para conseguir 

apresentar uma proposta de fazer "diferente" o que se faz atualmente. 

• INCREMENTOS 

Os incrementos de sua U.R. serao os definidos pela priorizaQao 

efetuada na fase dos OBJETIVOS. 

Cada incremento deve ser capaz de permanecer isolado ou subsistir 

sozinho, isto significa que se urn incremento nao for aprovado, o mesmo nao 

pode afetar os demais incrementos. 

Todo incremento deve considerar os serviQOS e atividades adicionais 

que serao realizados e par que eles precisam receber fundos orQamentarios. 

Senao necessitar recursos nao sera considerado urn incremento. 

Como cada Unidade de Responsabilidade e cliente/comprador de 

serviQos de outra, deve ser observada a seguinte inter-relaQao: 

• Unidades de responsabilidade servindo outras U.R.'s nao podem reduzir 
nfveis de serviQOS e recursos sem o conhecimento da Unidade servida; 

• Unidades de responsabilidade que trabalham juntas, devem juntas 
coordenar a analise. 

Cada modulo incremental sofre urn processo semelhante ao de analise 

daU.R. 
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A seguir duas questoes que devem ser respondidas para cada 

Incremento estabelecido. 

Questao 1 - Descreva detalhadamente o objetivo deste incremento e que 

recursos serao utilizados. 

Nesta questao deverao ser descritos com detalhes os objetivos que 

serao alcanc;ados bern como os recursos que serao utilizados para a execuc;ao 

dos trabalhos. 

Para que o incremento seja aprovado e muito importante que ele 

atenda as diretrizes , tornando facil a argumentac;ao de sua importancia 

estrategica para a empresa. 

Exemplo: Pesquisa de Mercado 

Alocar consultoria especftica para amilise de potencial de mercado, permitindo amplo 

traba/ho de penetra9iio de mercado e amplia(}ao do mJmero de clientes da empresa. 

Questao 2 - Por que este incremento deve ser aprovado? 

Demonstre a avalia~ao de custo I beneffcio? 

Esta e uma questao crftica e tambem a oportunidade para o 

responsavel "contar a historia". A descric;ao deve ser em termos de "perda de 

beneffcios" se o incremento nao receber fundos, ou "beneffcios derivados" se o 

incremento receber recursos. 

Devem ser observados os seguintes pontos: 

• Essa informac;ao deve ser documentada da melhor forma possfvel, par quanta 
tera enorme importancia na proxima fase do processo, ou seja, na tomada de 
decisao deste modulo permanecer ou nao no orc;amento. 

• Na considerac;ao de incrementos, e de suma importancia olhar para todas as 
Unidades componentes de urn mesmo grupo, e o impacto que os varios 
incrementos poderao ter no servic;o a ser prestado. 
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0 responsavel da U.R. devera valorizar o beneficia que este 

incremento ira gerar. 

Assim como na Questao 4 da Analise da U.R., temos de efetuar o 

orc;amento mensal por Conta relativo a proposta deste incremento. 

• INVESTIMENTOS 

Quando o modulo incremental necessitar de lnvestimento, estes devem 

estar vinculados ao proprio Incremento, devendo ser efetuado uma analise 

financeira criteriosa, avaliando o possfvel retorno do capital investido. 

Assim completa-se a fase de analise do OBZ. A proxima fase sera a de 

tomada de decisao (Priorizac;ao/Revisao). 

3.9.2 REVISAO CHEFE-COORDENADOR U.R. 

A revisao chefe-coordenador U.R., trata-se de uma discussao 

reservada entre o responsavel pela U.R. eo seu superior hierarquico imediato, 

antes da reuniao de classificac;ao (ranking). 

0 proposito e assegurar que o chefe imediato compreenda e concorde 

com os incrementos e prioridades desenvolvidos pelo responsavel da U.R., fato 

que sera de grande valia quando for defender esses incrementos na reuniao de 

classificac;ao geral da organizac;ao. 
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A analise da U.R. deve estar completa, de forma que possa ser 

entendida pelo chafe. A analise deve conter a essencia do departamento, 

facilitando o entendimento e a tomada de decisao. 

0 subordinado deve mostrar ao chafe quaisquer mudan<;as 

significativas ou suposi<;oes que tenha feito sobre as opera<;oes do seu 

departamento. 

Nesta reuniao, deve-se obter o acordo do chafe para o trabalho 

desenvolvido, pelo menos, a nfvel preliminar. Se urn acordo nao for alcan<;ado, 

e provavel que haja necessidade de se fazer mudan<;as na proposta 

apresentada. Nao se deve esquecer que o superior hierarquico sabe onde deve 

conduzir a U.R. A responsabilidade do subordinado e apresentar urn trabalho 

bern direcionado, devendo munir-se de todos os dados para defende-lo. 0 

processo permite a discussao e o dialogo, porem, preserva a autoridade da 

chefia. 

Para que a reuniao de classifica<;ao (ranking), seja moderada e justa, 

alguns pontos sao fundamentais que sejam observados durante a reuniao 

chefe-coordenador U.R.: 

• Se o limiar for estabelecido muito alto au muito baixo, deve ser corrigido 
adequadamente. 

• Corrigir custeio de m6dulos incrementais que apresentam aspectos confusos 
de entendimento. 

• Se o modulo incremental nao fizer sentido, deve ser modificado no seu 
conteudo au na prioridade estabelecida. 

• Sea qualidade geral do trabalho nao for "adequada': o chefe deve insistir para 
um retrabalho visando melhorias, e marcar uma outra reuniao para revisao. 

• Todos as recursos orr;ados devem possuir base detalhada para que quando 
questionado o subordinado possa explicar claramente a que se refere o recurso 

0 chafe espera que o responsavel pelo trabalho seja inovador em suas 

propostas. Se ele nao entender a necessidade de certas atividades, uma 

atmosfera de conflito pode ocorrer. 
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lsso e normal e esperado. A chave e assegurar que a comunica~ao e 

entendimento estejam acima destes conflitos, e que a analise da U.R. seja 

modificada, ou nao, para refletir este entendimento. 

Sumario da reuniao chefe-coordenador U.R.: 

• Revisar para entendimento e acordo, as "seis quest6es" da Analise da UR e as 
"duas quest6es" para cad a Incremento, bem como os I nvestimentos 
relacionados aos lncrementos. 

• 0 chefe deve estar seguro que o responsavel pela U.R. teve consistencia no 
tratamento do "limiar", permitindo uma reuniao de classifica~ao (ranking) 
moderada e justa. 

• Deve ser verificada a vincula~ao da essencia do trabalho com a dire~ao de 
neg6cios da organiza~ao. 

• Discutir e avaliar custo/beneffcios. 
• Revisar os dados financeiros 
• Revisar as informa~6es que suportaram o valor or~ado 
• Confirmar a prioridade dos incrementos. 
• Checar compatibilidade com Unidades de responsabilidade correlatas. 
• Discutir alternativas, identificar quest6es impactantes. 
• Alcan~ar uma recomenda~ao de nfvel de recursos, preliminar. Tentar obter um 

consenso em qual nfvel incremental devera ser aprovado o orc;amento. 

3.9.3 REUNIAO DE CLASSIFICAQAO (RANKING) 

Ate a revisao chefe-coordenador U.R. o processo e primeiramente 

entre o responsavel pela Unidade, o analista do Or~amento Base Zero e o 

chefe do responsavel pela Unidade. A partir de agora o quadro se amplia e os 

pares do responsavel pela Unidade integram-se ao processo, de forma 

coletiva. 
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Fluxo do processo da Reuniao de Classifica~ao (Ranking): 

1. Os responsaveis pelas Unidades de responsabilidade reunem-se com o chefe 
imediato comum - gerente de classifica9ao - em local adequado, para 
discutirem e priorizarem seus incrementos. 

2. Deverao estar preparados - treinados e de posse das analises das U.R.'s de 
todos os seus pares. 

3. 0 chefe imediato explica os criterios estabelecidos para a reuniao de 
classifica9ao. 

4. Cada responsavel explica seu primeiro incremento (limiar). 0 chefe deve 
estabelecer limite de tempo para as explana96es. 

5. 0 grupo discute, objetivando sempre a conformidade com os criterios de 
classifica9ao. 

6. Cada incremento (limiar) e votado individualmente pelos participantes. 0 voto 
serve para aprova9ao ou nao do limiar. 

7. Na hipotese de nao aprova9ao, serao requeridas modificac6es imediatas. A 
qual so termina quando todas as U.R.s tiverem aprovados o nfvel limiar. A 
participa9ao do chefe nas eventuais altera96es e fundamental. 

8. Completada a rodada inicial e aprovado o limiar, cada gerente apresenta seu 
modulo incremental n2 1. 

9. Nesta fase, o sistema de vota9ao pode ser de urn voto para cada participants, 
ou dois, em incrementos distintos. A segunda hipotese minimizara a ocorrencia 
de empates. 

10.Aprova-se urn modulo incremental por rodada. A U.R. que tiver seu modulo 
incremental aprovado tera o direito de apresentar seu modulo incremental 
seguinte, o qual participara da vota9ao ja na proxima rodada. Assim, 
sucessivamente, os modulos incrementais irao sendo aprovados ate a 
edificacao total da torre. 

11.A prioridade de aprova9ao dos modulos incrementais e pelo sistema de voto 
de todos os participantes. Entretanto, nos casos de empate, ou de ocorrencia 
de situa9ao duvidosa, o gerente de classifica9ao, usara de sua autoridade para 
solucionar as pendencias. 

Como resultado da reuniao, sera desenvolvida uma "torre de 

classifica9ao", on de os incrementos serao colocados em ordem de priori dade 

ou retorno. 

0 sucesso de uma reuniao de classifica9ao depende muito da 

realiza9ao dos seguintes pontos: 

• Reuniao chefe-coordenador U.R. completada; 
• Criterios para classifica9ao; 
• Circular as analises das U.R. para os participantes da reuniao; 
• Local onde sera realizada a reuniao; 
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• Treinamento dos participantes; 
• Suporte de material visual para acompanhar a classifica9ao. 

Antes da reuniao de classificac;ao e comunicado para todos os 

participantes os criterios estabelecidos pelo "gerente de classificac;ao". lsso 

dara a cada urn a chance de revisar e entender os mesmos antecipadamente a 
reuniao. Desta forma havera ganho de tempo e os participantes terao a chance 

de estudar e entender como os incrementos serao classificados e como se 

relacionam com os criterios. 

3.9.4 NfVEL DE APROVACAO 

Quais incrementos devem receber recursos or9amentarios? 

A decisao sobre o nfvel de incrementos que deverao receber recursos 

orc;amentarios e tomada separadamente pela gerencia/diretoria da 

organizac;ao, ap6s a classificac;ao estar completa. 

Alem do nfvel limiar, havera incrementos de alto retorno. Outros 

estarao situados numa area que denominamos de "cinzenta". Finalmente 

havera alguns incrementos que nao deverao ser seriamente considerados 

nesta oportunidade em particular. Como na etapa de classificac;ao, nesta fase 

os criterios, e os limites de recursos orc;amentarios serao os balizadores para 

definir o ponto de corte da torre, definido assim os incrementos que serao 

aprovados e os que nao serao. 

Atraves desta pratica, o orc;amento da empresa passa a ser 

baseado em regras claras, com intensa participac;ao de todos e 

fazendo com que todas as informac;oes sejam analisadas 

conforme segue: 

• analise o diagn6stico da empresa; 
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• identificando e resolvendo os conflitos; 

• treinando e preparando os funcionarios para a 

implanta9ao do controle de metas e or9amento. 

• estabelecendo a estrategica da empresa: Missao, Visao, 

Valores; 

• perspectivas: mercado, finan9as, processos, pessoas e 

planejamento; 

• alavancagem das vendas; 

• capacidades instaladas; 

• crescimento da empresa; 

• desenvolvimento gerencial; 

• treinamento dos administradores; 

• resistencia a situa96es de mudan9as; 

• revisao dos processos; 

• aumento da produtividade; 

• redu9ao de custos; 

• analise de funcionarios: Capacidade, conhecimento, 

substitutos,rela96es humanas, tempo gasto, polivalencia, confiabilidade, 

comportamento. 

• fun96es: distribui9ao de tarefas, grau de dificuldade, tempo gasto, grau 

de necessidade; 

• programa9ao de vendas de acordo com a curva sazonal: quais os 

produtos, novos produtos, pre9os, publicidade, concorrencia. 

Com born senso, os participantes do processo conseguem 

ver a empresa como urn "todo" e brigam pelo necessaria para 

andamento de suas atividades. 
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CONCLUSAO 

Orc;amento, corte e vacina sao algumas dessas palavras 

que parecem trazer mas notfcias quando sao pronunciadas. Por 

isso, e preciso fazer certo esforc;o para abandonar preconceitos 

arraigados para compreender e absorver o sentido total da 

proposta do Orc;amento Base Zero, uma metodologia para fazer 

orc;amento que tern conquistado muitos adeptos no mundo da 

gestao empresarial. 

A aplicac;ao do orc;amento base zero nao implica 

necessariamente em cortes. 0 que ele faz e ajudar a identificar 

claramente processos que se tornaram desnecessarios, 

consome recursos e energia, o que acaba gerando economia e 

mais recursos para a realizac;ao de ac;oes estrategicas em uma 

empresa. 

Uma condic;ao fundamental para que uma companhia seja 

bem-sucedida num processo de Orc;amento Base Zero e saber 

com muita exatidao aonde quer chegar. 

0 objetivo da empresa e o referencial para que seja 

estabelecida a ordem de prioridades no OBZ, para quem o ele 

pode ser compreendido como urn instrumento de tangibilizac;ao 

de uma mudanc;a estrategica na empresa. 

0 OBZ e coisa para se fazer uma (mica vez ou s6 repetir 

quando houver uma ruptura de objetivo estrategico. Embora 

possa parecer uma panaceia contra todos os males, ele nao 

deve ser utilizado todos os anos. 0 OBZ e recomendado em 

momentos de mudanc;a significativa dentro da companhia ou no 

mercado. A eficacia do metoda se dilui se ele for adotado ano 

ap6s ano. 

OBZ e como uma vacina: protege, fortalece e faz bern, mas 

nao da para tamar todo ano. 
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