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RESUMO 

CAMPOS, Erika Boschetti. 0 processo or~amentario nas organiza~oes x Beyond 
Budgeting: urn novo modelo de gestio. A proposta deste trabalho e apresentar as 
caracteristicas de urn novo modele de gestae que surgiu em 1998, com urn grupo de 
pesquisa denominado Beyond Budgeting Round Table (BBR1) que tern como tarefa 
principal a de aprofundar e difundir este novo modele, no qual o princfpio 
fundamental e a efimina<;ao do processo or~mentario dentro das organiza<;<)es. 0 
entao denominado "Beyond Budgeting'' e apresentado como sendo uma forma rna is 
adaptavel e flexivel de gestae, onde transfere as decisoes do centro da organizac;ao 
para a linha de frente ou "periferias", utilizando para tanto, ferramentas rna is ageis e 
modernas, consideradas pr6prias para a atual epoca de constantes transforma<;<)es 
e incertezas do cenario mundial, mas principalmente para paises onde as economias 
sao mais instaveis, tendo em vista que o or~mento seja considerado por muitos, urn 
processo extremamente demorado, oneroso, detalhado e que adiciona pouco valor 
as organizac;Qes. Sando assim, a presente pesquisa procura mostrar como sao 
geridas as empresas que utilizam o processo or~mentario tradicional e das que 
aderiram ou possam vir a aderir ao Beyond Budgeting e tambem enumera vantagens 
e desvantagens do orc;amento, bern como os principios e propostas basicas de 
ambos. A fundamenta<;ao te6rica tern como procedimento somente a utiliza<;ao de 
pesquisas bibliograficas, pois sera realizada a partir de material ja elaborado como: 
livros, artigos e materiais disponibilizados por maio eletronico. A pesquisa e 
abordada de forma qualitativa, pais nao ha formula<;ao de hip6teses, tampouco 
realiza analise estatistica ou numerica dos dados apresentados, tratando-se de urn 
estudo predominantemente descritivo onde trac;a comparatives entre estes dais 
modelos, relacionando-os. Tern como limitayao o fato de ser urn tema ainda pouco 
conhecido e estudado com mais profundidade, principalmente quanta a sua 
aplicayao nas organiza<;Qes. Sugere-se que para futuras investigac;Qes a respeito do 
tema, sejam realizados estudos de caso para que se verifique entao qual a real 
eficacia deste novo modelo proposto. Os principais resultados evidenciam, segundo 
bibliografia consultada, que o Beyond Budgeting e o Orc;amento Tradicional 
apresentam principios completamente distintos, onde sua maior diferenc;a esta nos 
principios de gestao que cada urn defende. Portanto, conclui-se que para a adoyao 
deste novo modelo, e precise em primeiro Iugar, uma mudanc;a comportamental e 
cultural por parte de "todos" os membros das organizac;Oes que pretendam adota-lo. 

Palavras-chave: Beyond Budgeting; Processo Orc;amentario; Planejamento; 
Descentralizac;ao. 
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1 INTRODU<;AO 

As empresas como sao conhecidas hoje passaram ao Iongo dos anos por 

varios processos de transformayao que lhes proporcionaram urn significative 

aumento de sua complexidade e multiplicidade de detalhes tornando-as cada vez 

mais compostas e repletas de peculiaridades operacionais. Assim, os 

administradores de empresas se veem cada vez mais envolvidos com todas as 

areas que as compoem, da mesma forma que eles se percebem como guias de 

decisoes que nao mais envolvem apenas uma area espedfica, mas o conjunto de 

toda a organizayao. 

[ ... ] as mudan~s de estrutura produtiva, das bases tecnicas e 
organizacionais e a integrayAo dos mercados [ ... ] implica no aumento da 
competiyao entre as empresas, com permanente pressao para a 
modemizayAo produtiva e gerencial [ ... ]. As mensurayaes e avaliac;oes 
permanentes de desempenho produtivo e de mercado, das margens de 
lucro, das estrategias de crescimento e de competiyao tomam-se 
instrumento e arma para a sobrevivencia e expansao das empresas. 
(FERNANDES, 2005, p. 13). 

Atualmente sabe-se que as empresas estao inseridas em urn complexo 

contexto de incertezas no cenario politico, economico, social e cultural, onde se 
I 

destacam: inflacao, taxas de cambio de moedas estrangeiras, privatiza¢es, 

controles alfandegarios, incentivos fiscais, desemprego, crescimento demografico, 

mercado internacional ou globalizado (que proporciona rapidos avancos 

tecnol6gicos, principalmente na evolu98o dos meios de comunicayao, aonde as 

informacoes chegam muito mais rapido ao usuario final), dentre outros inumeros 

fatores. lsto sem contar com questoes ambientais que as empresas por questoes 

eticas ou legais sao obrigadas a cumprir. 

Para Richers (2000, p. 49), com o advento da tecnologia, mais precisamente 

a internet, as pessoas devem trabalhar mais em equipes, repartindo problemas e 

solucoes. 0 autor ainda ressalta que a balan~ do poder se inclina a favor dos 

consumidores, novos canais revolucionam as vendas, a concorrencia se intensifica 

em todas as dimensoes, cresce o ritmo dos neg6cios, as empresas se ampliam, e o 

conhecimento transforma-se em urn ativo estrategico. 
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Em mercados altamente competitivos, todos os departamentos tern que se 

concentrar na conquista da preferencia dos consumidores, vista que, assim como as 

for9Bs competitivas, suas exig€mcias mudam significativamente. As empresas nao 

somente devem conquistar mercados, como tambem cria-los, alem de terem que ser 

as melhores naqueles em que atuam. 

E. importante que os gestores de empresas pensem em termos globais, pais 

o tempo e a distancia diminuem rapidamente com o advento das comunicacoes e 

dos transportes mais eficientes. Produtos desenvolvidos em urn pais encontram 

grande aceitacao em outros. 

A respeito das concorrentes, os gestores precisam saber quem sao eles, 

quais seus objetivos, suas estrategias, suas forc;as e fraquezas, seus padroes de 

reacao, se irao reduzir precos, aumentar promocoes ou lan98f novas produtos no 

mercado, vista que cada empresa tenha sua filosofia de neg6cios, cultura interna e 

crencas orientadoras pr6prias. (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 409). 

Segundo Kotler eta/ (1997, p. 338), empresas bem-sucedidas nao apenas 

reagem as mudan9Bs no ambiente externo como tambem concentram sua carteira 

de neg6cios em torno das competencies essenciais e buscam ativamente criar 

novas fontes, intemas e vantajosas. 

No caso brasileiro segundo Richers (2000, p. 50- 51) ha uma instabilidade 

economica e polltica que nao se encontram em outros paises. As frequentes e 

inesperadas mudan9Bs nas regras do jogo nao s6 irritam o empresario como 

tambem confundem-no e dificultam a sua tarefa de preparar-se para o futuro. A 

substituicao de importacoes transformou o Brasil de uma economia agricola para 

uma nacao industrializada. 

No cenario politico vale lembrar que as incertezas provem do fato de que 

cada novo govemante adota uma linha diferente de gestao ao estabelecer politicas 

no pais. 

Mediante a tanta complexidade, nao e pouco comum que se vejam 

empresas recorrendo a fusees e aquisiyaes, atoladas em dfvidas, ou encerrando 

suas atividades, seja por rna administracao, fraudes ( cometidas por parte de seus 

integrantes), au mesmo altas taxas de juros, como se percebeu muito no Brasil na 

decada de 30, onde muitas organizayaes ou foram a falencia ou sofreram uma forte 

reestruturacao interna. 
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Neste contexto, em termos de gestao, adeptos do orgamento apregoam que 

apenas e/e poderia ser urn grande instrumento financeiro capaz de auxiliar tais 

empresas a nao caminharem rumo a falencia e, que neste cenario, apenas aquelas 

que mantem urn rigido controle de suas opera9oes conseguem sobreviver neste tipo 

de ambiente. "Uma rna gestae em torno de relacionamentos que envolvam enormes 

cifras pode conduzir urn empreendimento a bancarrota". (METHODE 

CONSUL TO RIA, 201 0). 

Segundo Kotler eta/ (1997, p. 349), "as rapidas mudangas em tecnologia e 

nas condi9oes de mercado induzem as empresas a buscar estruturas mais flexiveis 

e novas formas de organiza9ao baseadas ao mesmo tempo no crescimento intemo e 

no estabelecimento de redes externas_" 

E e em resposta a estas mudan9as percebidas no cenario global, onde 

crescentes transforma96es acontecem a todo instante e tudo torna-se incerto, que 

surge o Beyond Budgeting. Segundo seus idealizadores nao e posslvel conviver 

com urn modele de gestae tao rfgido, burocratico, limitante e complexo quanta o 

or9amento tradicional, pais ele nao consegue responder, tampouco acompanhar 

este novo cenario em que estao inseridas as organizayoes. 

A presente pesquisa tern entao por finalidade descrever, com o auxilio de 

analises bibliograficas, as principais caracterfsticas destes dais modelos de gestao, 

trazendo o beneficia da utilizayao de cada urn dales (bern como algumas empresas 

que os utilizam), dando assim subsidies para que seja respondida a questao de 

pesquisa deste trabalho. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Tendo em vista este cenario conturbado onde encontram-se as 

organizayaes, valem as seguintes perguntas: Como coordenar e controlar uma 

empresa para que se obtenha sucesso neste cenario? Seria com uma gestae mais 

flexivel, ou deve ser exatamente o contrario, estabelecer metas e controles cada vez 

mais rfgidos? 

Diversas opiniaes diferem a respeito do tema, onde para alguns o problema 

esta no oryamento em si como ferramenta pregando sua aboli9ao, ja outros 
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acreditam que o problema e a maneira em como ele e utilizado, e o que afirma 

Frezatti (2005, p. 32). Finafmente, existem aquefes que enxergam no oryamento 

uma importante ferramenta de gestae e controle dentro das organizayaes, como 

Welsch (1996), Lunkes (2003), dentre outros. 

Frezatti (2005, p. 32) e categ6rico ao afirmar que o novo modele proposto e 

apenas urn resgate de antigos conceitos, portando nada de novo. Ja autores como 

Hope (2003; 2008), Fraser (2003) e Pflaeging (2003; 2009) sao radicais ao elucidar 

a completa inutilidade do oryamento, citando-o como empecilho a evoluc;8o e ao 

sucesso das organizayaes. Porem ao se pesquisar na literatura percebe-se que ate 

mesmo estes autores deixam escapar que o erro nao esta no oryamento em si e sim 

na maneira em como ele e utilizado e implantado dentro das organizayaes. 

Aprofundando-se na literatura sobre o tema oryamento, constata-se que mesmo 

entre autores classicos ha o consenso de que ele deve ser aprimorado, havendo 

assim uma certa dificuldade em resolver a questao quanto a sua implementac;ao e 

controle adequados, isto se torna evidente na seguinte frase dita por Merchant 

(2007, p. 105), quando afirma que: 

[ ... ] urn sistema de oryamento e uma combinayao de fluxo de informa9ao, 
processos e procedimentos administrativos que, geralrnente, e parte integral 
do planejarnento de curto prazo e do sistema de controle de urna 
organizayao. Pesquisadores tern notado a importancia do oryarnento e tern 
conduzido pesquisas relacionadas ao tema, mas os resultados tern sido de 
dificil integrayao e, frequentemente, conflitantes. 

Kaplan (2008) acredita na utilizac;ao do Balanced Scorecard (aliada ao 

oryamento) como ferramenta rna is flexfvel para medida de desempenho, utilizando

se nao somente de indicadores financeiros, como tambem dos nao financeiros. 

Os maiores defensores, tambem fundadores e/ou representantes estudados 

nesta pesquisa do novo modele proposto, Hope (2003a; 2003b), Fraser (2003a; 

2003b; 2007) e Pflaeging {2003; 2007; 2009), alegam que e posslvel que OS 

administradores utilizem-se de outras ferramentas de gestae que tenham as 

mesmas funyaes daquelas utilizadas no processo oryamentario tradicional, porem 

sao mais flexrveis e adaptaveis. 

Algumas destas ferramentas seriam o uso de metas relativas, como os 

stretch targets, benchmarks, rolling forecasts eo proprio BSC de Kaplan (2003), o 
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metoda ABC (para controle de custos) e os KP/s, dentre tantas outras, que 

encontram-se no decorrer deste trabalho. 

Mediante o exposto, o presente estudo tern a seguinte questao de pesquisa: 

Quais a principais caracteristicas do processo oryamentario tradicional e do Beyond 

Budgeting, baseando-se na literatura existente? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Demonstrar as pnnc1pais caracteristicas do processo oryamentario 

tradicional e o Beyond Budgeting baseando-se na literatura existente. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Mostrar o modelo de cultura organizacional de empresas que utilizam 

o Processo Oryamentario Tradicional, bern como das que aderiram ao Beyond 

Budgeting; 

• Listar vantagens e desvantagens do Oryamento Tradicional; 

• Demonstrar as propostas basicas e os principios do Beyond 

Budgeting e como ele pode ser aplicado nas organiza¢es; 

• Realizar comparatives entre os dois modelos demonstrando como sao 

utilizados os recursos tanto humanos quanta financeiros dentro das organiza<;Qes. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Para profissionais da area, ou mesmo para aqueles que queiram aprofundar

se nos temas que envolvam o or98mento, sendo bastante complicado em termos de 

referencias bibliograficas, discorrer sabre o assunto, vista que a maior parte do 

material disponlvel de autores renomados, sao de origem estrangeira e que tiveram 

seus textos traduzidos para o portugues ficando bern Ionge da realidade brasileira, 

pais poucos paises vivenciam tamanha instabifidade economica. Assim torna-se 

dificil para o pesquisador realizar urn real comparative em relagao a eficacia do 

on;amento nas organizagoes deste pals. 

T emas relacionados ao or98mento sao rna is diffceis ainda de serem 

encontrados, como e o caso do Beyond Budgeting, onde os textos de fontes 

confiaveis que expoem sabre o tema sao mais que escassos, sao praticamente 

inexistentes. A unica literatura detalhada sabre o tema, que retrata a realidade 

brasileira e de urn dos representantes, portanto defensor deste novo modelo, ou 

seja, nao pode-se contar com sua imparciafidade no comparative entre os dais 

modelos propostos neste trabalho, tornando-se assim tambem esta uma delimitagao 

do tema pesquisado. 

Outros autores brasileiros que discorrem mais a respeito do tema, e que 

principalmente lan98m criticas a respeito, sao feitos apenas em breves pesquisas ou 

textos em que nao sao realizados questionarios (com excegao de apenas uma 

literatura encontrada de Barbosa Filho e Parisi, 2006) nem estudos de caso onde se 

possa comprovar seu sucesso dentro das organizay5es brasileiras. 

0 tema desta pesquisa torna-se entao bastante conveniente aos 

profissionais da area, tendo em vista esta escassez de literaturas relevantes que 

tratem sabre o tema, contribuindo assim para futuras consultas sabre o assunto, 

servindo para que o profissional da area ou pesquisador tenham como base os 

princfpios dos dais modelos expostos, possibilitando assim que haja urn 

aprofundamento sabre o tema em pesquisas posteriores com analise de dados 

atraves de questionarios. 
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1.4 DELIMITACAO DO TEMA PESQUISADO 

A seguinte pesquisa esta delimitada pelos seguintes fatores: 

• Nao ha levantamentos numericos para que se possa fazer uma analise 

comparativa mais profunda quanta a real eficiencia ou eficacia de nenhum dos 

modelos apresentados, utilizando-se tao somente de dados contidos nas pr6prias 

referencias bibliograficas consultadas; 

• Nao realiza nenhum tipo de questionario nas empresas citadas de 

or98mento, nem nas que ja apticam o Beyond Budgeting, mesmo porque no Brasil a 

maioria delas ainda desconhece totalmente este novo modelo de gestao proposto; 

• Nao e posslvel confrontar, tampouco comprovar, a real satisfa98o ou 

insatisfa98o dos membros das organizac;oes que adotam o Beyond Budgeting nem 

das que adotam o Processo On;amentario Tradicional; 

• Nao mede o desempenho, tampouco trac;a comparativos de evolu98o 

entre as empresas que utilizam nenhum dos dois modelos; 

• Os artigos e livros de autores "renomados" sobre o modelo proposto ainda 

sao poucos e, os estudiosos do tema nao sao imparciais, vista serem fundadores ou 

representantes do novo modelo. Outros autores de rename que discorrem sobre o 

assunto nao apresentam criticas consideraveis, ou sugestoes de melhoria para suas 

deficiencias, tampouco desvantagens da ado98o deste novo modelo ( apenas as 

desvantagens de nao orc;ar, o que e bern diferente), porem estes autores nao se 

aprofundam tanto no tema quanta os primeiros_ 

1.5 ABORDAGEM METODOLOGICA 

A presente pesquisa aborda o problema em forma de pesquisa qualitativa, 

pois nao realiza estudos matematicos nem analises estatisticas que possam 

comprovar os dados expostos, visto nao terem sido feitos nenhum tipo de 

questionario, como por exemplo: sobre lndice de satisfa98o dos membros das 
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empresas citadas ou grau de eficacia de cada modelo proposto. Seu metoda de 

analise apenas interpreta e contextualiza as caracteristicas encontradas nos dois 

modelos analisados, nao procura formular hip6teses. 

Segundo Sampieri et a/ (2006, p. 19): 

0 enfoque qualitativo [ ... ] e baseado em urn esquema indutivo, e expansivo 
e em geral nao busca criar questoes de pesquisa anteriormente nem provar 
hip6teses preconcebidas, e sim deixar que essas surjam durante o 
desenvolvimento do estudo. E individual, nao mede numericamente os 
fenOmenos estudados nem tampouco tern como finalidade generalizar os 
resultados de sua pesquisa [ ... ]. 

Seu objetivo e apenas descritivo em rela98o as caracterfsticas dos dois 

modelos analisados, apenas relacionando-os. Nao registra, classifica ou faz 

interpreta¢es. 

Tern como procedimento somente pesquisas bibliograficas, pois sera 

realizado a partir de material ja elaborado, como livros, artigos e materiais 

disponibilizados por meio eletronico. 

Para Serra Negra e Serra Negra (2009, p. 114), a pesquisa bibliografica: 

( ... ] restringe-se a analise de conteudo. No desenvolvimento, o problema e 
retomado e analisado a luz dos conhecimentos, teorias e informac;:oes 
relevantes colhidas na revisao da literatura. Objetiva essa discussao 
explicar, discutir, criticar e demonstrar com mais aprofundamento esses 
conhecimentos e teorias para o esclarecimento, soluc;:Ao ou explicac;:Ao do 
tema proposto. 

A revisao de literatura e o elemento que faz referencia a trabalhos 

publicados anteriormente e limita-se as contribui<;oes mais importantes que estao 

diretamente ligadas o assunto, oferecendo base para a formula9ao de hip6teses e a 

explica98o de sua fundamenta98o quando foro caso. (UFPR, 2007, p. 55). 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura deste trabalho esta dividida em cinco sey5es. Na primeira se98o 

esta a introdU<;ao que contem o problema e a questao de pesquisa, bern como o 

objetivo geral e os objetivos especlficos, a justificativa, a abordagem metodol6gica 

( onde indica-sa a abordagem do problema, os objetivos e os procedimentos 

utilizados para a elabora98o deste trabalho) e por tim a estrutura da presente 

pesquisa. 

Ja a segunda parte fornece a sustenta~o te6rica segundo os principais 

autores estudiosos do tema sobre o planejamento orgamentario dentro das 

organizac;oes, dividindo-se entao esta sessao em t6picos para que se torne maior o 

entendimento sobre o assunto exposto. Assim tais t6picos foram elaborados para 

que se tornasse mais claro a compreensao de como e quando surgiu o orgamento, 

sua evoluc;ao, seus conceitos, etapas de sua elabora~o, tipos de orc;amento bern 

como algumas das vantagens e desvantagens de se fazer este planejamento dentro 

das organizac;Oes. 

A terceira sessao trata de urn modelo de gestao mais flexivel e que abole 

totalmente o foco no planejamento orgamentario. Esta parte da pesquisa e baseada 

em referenciais te6ricos dos principais estudiosos do tema, inclusive de seus 

fundadores e representantes. Esta sessao e dividida em t6picos como: onde e por 

que este modelo surgiu, seus conceitos e principios, como funciona uma 

organizac;ao sem o foco em orgamento e adotando os principios do novo modelo, 

trazendo tambem alguns nomes e exemplos de empresas que o adotaram. 

A quarta parte do trabafho faz uma analise critica comparativa entre o 

Processo Orc;amentario e o novo modelo proposto, o Beyond Budgeting. Finalmente 

a ultima sessao contextualiza as conclusoes formadas com base no exposto nas 

sessoes anteriores, sendo apresentadas tambem recomenday5es para futuras 

investigagoes sobre o tema. Por ultimo tem-se o referencial bibliografico. 
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2 ORCAMENTO EMPRESARIAL 

Esta sessao procura mostrar alguns conceitos do or98mento empresarial 

bern como sua evolu~o hist6rica, vantagens e desvantagens. Tambem demonstra 

as etapas para sua elaborayao e os tipos de orcamento mais conhecidos pelas 

organizayoes. 

2.1 NECESSIDADE DO PLANEJAMENTO PARA A ELABORACAO DO 

ORCAMENTO 

Antes que se comece a discorrer sabre or98mento torna-se necessaria 

compreender primeiramente o que e o planejamento estrategico, tendo em vista que 

sem ele nao e possfvel formular 0 planejamento Of98mentario dentro das 

organizayoes, pais conforme Frezatti (2000, p. 145) afirma: 

( ... ]quem nao planeja nao pode afinnar que controla, ja que nao consegue 
indicar onde quer chegar. Assim, so se pode afinnar que uma organiza(f8o 
controla seu resultado se esse foi pfanejado previamente. Por sua vez, o 
processo de controle e parte integrante do planejamento, ja que permite 
aprender, incorporar conhecimentos, distinguir desempenhos e mesmo 
alterar proposir;Oes. 

Kotler e Armstrong (1998, p. 23) definem o planejamento estrategico como 

sendo o "processo de desenvofvimento e manuten~o de uma referencia estrategica 

entre os objetivos e capacidade da empresa e, as mudancas de suas oportunidades 

no mercado", e ainda que: 

Urn planejamento fonnal pode trazer muitos beneficios para todos os tipos 
de empresa, grandes e pequenas, novas e maduras ( ... ], pois estimula a 
administra(f8o a pensar de uma fonna sistematica, forya a empresa a 
aguyar seus objetivos e politicas, leva a uma melhor coordenac;:ao de 
esforc;:os e fornece padraes mais claros de desempenho. 

Ainda conforme Kotler e Armstrong (1998, p. 23 - 25), primeiramente a 

empresa deve definir seu prop6sito geraf e sua missao (que deve ter objetivos 

detalhados para cada nfvel de administrayao, pais cada administrador deve ter 
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objetivos e ser responsavel por alcan98-los) que e transformada em objetivos de 

apoio detalhados que direcionam toda a empresa. Em seguida e definido qual o 

portfolio (conjunto de negocios que a constituem) e quais produtos sao melhores 

para eta, ou seja, seus negocios mais lucrativos, e quanta de apoio devem ser dados 

a cada urn. "Gada unidade de negocio deve desenvolver detalhadamente pianos de 

marketing e de outras areas, de modo a aprovar o plano geral da empresa." 

Segundo Cunha (2000, p. 10) apud Lunkes (2003, p. 16), o planejamento 

estrategico consiste na analise sistematica dos pontos fortes da empresa e das 

oportunidades e ameayas do ambiente. Esta analise tern o intuito de estabelecer 

objetivos, estrategias e acoes que possibilitam urn aumento da competitividade 

empresarial. 

Para Richers (2000, p. 29), estrategia e "a busca de urn caminho para a 

empresa como urn todo. 0 aspecto busca enfatizar as duvidas e a preocupa98o com 

as ideias, a analise, a pondera98o, o desejo de esdarecimento de duvidas e a 

inseguranya quanta ao futuro e ainda quanta ao esforco de encontrar consensos e 

uma linguagem comum na empresa, a qual una todos os seus membros em torno de 

urn objetivo central." 

Para se fazer uma distinyao nitida entre planejamento e a9Bo estrategica, 

deve-se ter em mente que toda estrategia deve ser elaborada com os olhos voltados 

para a a98o, enquanto o planejamento deve ser vista apenas como urn meio para 

facilita-lo. Porem ele deve ser flexfvel e jamais uma camisa-de-forya e que defina 

objetivos basicos de maneira simples e precisa e mostre os principais caminhos para 

se chegar Ia, e precise ser clara sobre o que real mente a empresa deseja (sua 

missao - proposito da organiza98o), finalmente ele deve mostrar os pros e os 

contras destes objetivos. (RICHERS, 2000, p. 30). 

0 plano estrategico da empresa estabelece os tipos de neg6cios com os 
quais ela vai lidar, e seus objetivos para cada urn deles. Depois, dentro de 
cada unidade de neg6cio deve ser feito urn pfanejamento mais detalhado. 
Os principais departamentos funcionais de cada unidade - marketing, 
financ;as, contabilidade, compras, fabricayao, recursos humanos e outros -
devem trabalhar em conjunto para atingir os objetivos estrategicos. 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 28). 

Conforme Sobanski (1994, p.15), planejar e olhar para o amanha e antecipar 

hoje as decisoes a respeito de ay5es que serao executadas ao Iongo do tempo, de 

modo a atingir determinados objetivos em certas epocas futuras, ou seja, urn plano 



18 

compreende a defini9ao de objetivos/metas ( situa¢es ou resultados futures que se 

comprometem a atingir) e de aydes. As a¢es necessarias para atingir o planejado 

fazem parte do que habitualmente e chamado de tatica ou estrategia. 

0 mesmo afirma Frezatti (2000, p. 80) quando diz que o planejamento leva 

em considerayao a criayao de cenarios que possam antecipar o ambiente que a 

empresa pode estar inserida, sendo importantes na elaborayao do or9amento. 

Segundo Sanvicente e Santos ( 1983, p. 16): 

Planejar e estabelecer com antecedencia as acoes a serem executadas, 
estimar os recursos a serem empregado e definir as correspondentes 
atribuicoes de responsabifidades em refac;Bo a urn periodo futuro 
determinado, para que sejam alcancados satisfatoriamente os objetivos 
porventura fixados para uma empresa e suas diversa unidades. 

Ainda para estes autores e precise identificar a existencia de oportunidades 

e restri9oes externas e internas da organizayao para que se possa fixar objetivos 

mais especificos que sejam inerentes ao ramo ou tipo de atividade no qual ela faz 

parte. (SANVICENTE; SANTOS, 1983, p. 16 - 17). 

0 primeiro passe na formulayao de estrategias corporativas e avaliar a 

carteira setorial atual da empresa. Politicas governamentais podem afetar a carteira 

de neg6cios positiva ou negativamente, direta ou indiretamente. (KOTLER, et a/, 

1997, p. 317). 

Segundo Jiambalvo (2002, p. 197) "todo o processo de planejamento e 

centrale da maioria das empresas e feito em torno de oryamentos." Para Lunkes e 

Bernia (2007, p. 48),6 importante construir uma ligayao entre as pianos estrategicos 

e o oryamento, pais aqueles sao ponto de partida para as metas oryamentarias e 

devem ser comunicados e entendidos pelas demais areas funcionais da empresa, 

desta forma as a9oes podem ser tomadas para atingir os objetivos pretendidos. 

Para Padoveze (2000, p. 369 - 370),o processo de gestao da empresa 

caracteriza-se pelo: planejamento, execuyao e controle. 0 planejamento 

compreende o estrategico o operacional e a programayao, assim o sistema 

on;amentario faz parte compteta do processo de gestae, fundamentalmente nas 

fases de planejamento operacional, programa9ao e centrale. 

Sobanski ( 1994, p. 15) afirma que "um dos desafios da administrayao, e o de 

garantir a compatibilidade entre as decisoes taticas/operacionais com as 

estrategicas, isto e, promover a¢es taticas/operacionais que lavern a empresa a 
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atingir seus objetivos com eficiencia" e para tanto sao utilizadas metodologias de 

planejamento, onde os executores das aydes compartilham das decisoes, segundo 

seus nfveis hierarquicos. Para o autor, alguns instrumentos promovem essa 

compatibilizayao, a saber: 

- Or~amento estrategico: conjunto de quadros com quantidades e valores, 

preparados durante a etapa de formulayao da estrategia, que contenha urn prazo 

Iongo baseado em familia de produtos, margem de contribuiyao, investimentos, etc., 

com valores anuais e no primeiro ana quadrimestrais. 

- Rela~ao de projetos: ap6s aprovayao da estrategia, as projetos que a 

implantarao sao detafhados, identificando-se responsaveis, recursos necessarios, 

cronograma flsico e financeiro, etc. 

0 oryamento empresarial decorre da estrategia da empresa e demonstra 

com maior grau de detalhes, as numeros e valores correspondentes aos dais 

instrumentos citados, atraves de urn conjunto ordenado de quadros relatives a certas 

datas au intervalos futuros de tempo que integram au combinam as dados de 

vendas, produ9ao, compras, estoques, custos, despesas, ativos etc. (SOBANSKI, 

1994, p. 15 -16). 

0 plano estrategico elaborado previamente deve ser comunicado e 

considerado na elaborayao do oryamento. 0 exame dos indicadores estrategicos ira 

direcionar as objetivos maximos que a empresa pretende alcanyar no futuro. As 

metas oryamentarias devem ser coerentes e alinhadas com as diretrizes do 

planejamento estrategico. (RICHERS, 2000, p. 29). 

Para Frezatti (2000, p. 80 - 81 ), ha tres cenarios a se considerar para a 

elaborayao do oryamento: o politico, em que deve-se levar em considerayao as 

aspectos que possam afetar o neg6cio da organizayao; o economico ( crescimento 

da economia) e o mercadof6gico, que compreende os cfientes, fornecedores, 

concorrencia entre outros, alem de considerar as premissas economico-financeiras. 

0 oryamento representa o planejamento financeiro e este e o processo de 

decidir o que a empresa vai fazer. (LUNKES, 2003, p. 15). 0 planejamento 

financeiro, segundo Gitman (1997, p. 588) "e urn aspecto importante para o 

funcionamento e sustentayao da empresa, pais fornece roteiros para dirigir, 

coordenar e controlar suas ayaes na consecuyao de seus objetivos." Dais aspectos 

do planejamento financeiro sao o planejamento de caixa e de Iueras, onde o primeiro 
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e a preparayao do orc;amento de caixa da empresa e 0 segundo geralmente e 

realizado por meio de demonstratives financeiros projetados. 

Na adaptayao do controle orc;amentario ao planejamento, aquele pode ser 

disponibilizado de acordo com duas variaveis (FREZZATI, 2000, p. 57- 60): 

- Abrangencia I Profundidade das informa~oes: 

Ha dais enfoques encontrados, o macro e o integrado, onde no primeiro 

somente resultados finais e gerais sao comunicados. Campara o real com aquila que 

se pretendia atingir. Na verdade a organizayao acaba nao desenvolvendo o controls 

orc;amentario, pais nao e possfvel saber onde as variac;oes ocorreram, passando 

desapercebido pequenas falhas no processo. 

Ja no segundo enfoque, os resultados macro e seus componentes sao 

analisados e reportados, preocupa-se em entender tanto o resultado global da 

empresa como as causas. 

- Maturidade: 

Pouco tempo de experiencia na vivencia da empresa e dos profissionais na 

funyao que exercem. 0 mesmo acontece com o tempo de experiencia dos 

envolvidos com planejamento e controls. Nesta variavel tambem compreende o 

perfil, as crenc;as e os va/ores dos profissionais envolvidos, tanto pela formac;ao 

academica, quanta pela forma diferenciada de trabalhar, ou a percepc;ao que se tern 

a respeito de diversos assuntos, pais estes fatores com certeza podem influenciar 

em todo o processo de planejamento e controls. 

A falta de comunicayao e intertigayao entre o estrategico e o orc;amento 

ocorre em muitas empresas. Os gerentes e empregados definem as metas 

orc;amentarias antes da formulayao dos objetivos. 0 surgimento do proprio balanced 

scorecard deve-se muito a este problema. (LUNKES, 2003, p. 93). 

Conforme Barbosa Filho e Parisi {2006, p. 28), "o oryamento deve fornecer 

urn conjunto organizado de informac;Qes que de efetivo suporte ao processo de 

formulayao de estrategias e ac;oes de curta, mediae Iongo prazo, abrangendo as 

unidades de neg6cios e desempenhos dos gestores." 

Segundo Richers (2000, p. 51), ainda e grande o receio de planejar, pais o 

executivo teme perder flexibilidade ao seguir uma linha pre-trac;ada que o 

impossibilite de aproveitar oportunidades inesperadas ou de ajustar-se a mudanc;as 

ambientais imprevislveis, porem a finalidade de planejar nao e forc;ar a empresa a 

seguir uma rota predeterminada rfgida, mas sugerir urn caminho que lhe facilite 
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alcanc;ar objetivos, necessitando de a¢es flexfveis, embutindo no proprio plano, 

possibilidades de mudanyas repentinas quando necessaria. 

2.2 CONCEITOS E EVOLUCAO HISTORICA 

Segundo Lunkes (2003, p. 35) "a necessidade de orc;ar e tao antiga quanta a 

humanidade". 0 modelo de gestao de desempenho utilizado nos dias de hoje foi 

desenvolvido par volta de 1920 para ajudar as gerentes financeiros a controlar as 

custos das grandes organiza¢es como a Dupont, General Motors, ICI e Siemens. 

Nas decadas seguintes, 30 e 40, foi desenhado para executar a conduyao da 

produ~ao no negocio e com o passar dos tempos enfrentou urn aumento de 

complexibilidade identificando cada atividade distinta de linha de produtos, par 

regiao, au tecnologia. (BARBOSA FILHO; PARISI, 200?, p. 3). 

No Brasil, o oryamento somente passou a ser foco de estudos em meados 

de 1940, e somente teve seu apogeu a partir de 1970, quando empresas passaram 

a utiliza-lo com mais frequencia em suas atividades. (LUNKES, 2003, p. 37). 

[ ... ] deve-se ter em conta que o or~famento nao e urn procedimento isolado, 
feito pelo departamento financeiro. E urn conjunto de esforyos que tern o 
objetivo de maximizar os resultados, dentro dos parametros da ciencia e da 
lei. Pode-se ate mesmo questionar o procedimento e ate mesmo a 16gica 
cientifica de Finan~fas. Porem, ap6s entender e compreender e fundamental 
colocar em pratica esses conceitos e praticas reconhecidos no mundo 
inteiro. (METHODE CONSULTORJA, 201 0). 

Para Schubert (1985, p. xiii - xiv), a elaborayao do orc;amento em uma 

empresa significa uma previsao ( sendo assim, esta sujeita a imprecisoes) sabre o 

seu futuro para o proximo exerclcio social au perlodos maiores. Os numeros 

previstos devem aproximar-se dos numeros realizados. Ao serem elaboradas as 

previsoes orc;amentarias, a empresa deve examinar todas as variaveis que poderao 

ocorrer no exerclcio on;ado, e preciso, portanto que ele seja agil e flexfvel para fazer 

as devidas corre~oes sem descaracterizar o orc;amento originalmente elaborado, 

sendo assim o oryamento nao e urn documento estatico, mas deve ser 

extremamente dinamico. 
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A evoluyao do Oryamento (tipos de oryamento) segundo Lunkes (2003, p. 37 

- 38), contempla as seguintes fases: (Figura 01 ): 

• 1 a fase: Or~amento Empresarial. Projeyao dos recursos, baseada nos 

objetivos e no controle par meio do acompanhamento contabil. Plano projetado para 

atender a urn nlvel de atividade do proximo perlodo. 

• 2a fase: Or~amento Continuo. Tern como enfase a revisao continua, 

removendo-se dados do mes recem-concluido e acrescentando-se dados oryados 

para o mesmo mes do ana seguinte. 

• 3a fase: Or~amento de Base Zero. Projeyao dos dados como se as 

opera96es estivessem comeyando da estaca zero e tivessem necessidade de 

justificar os gastos. 

• 4a fase: Or~amento Flexivel. Projeyao de recursos para varios nlveis de 

atividade sendo projetado para cobrir uma gama de atividades. 

• sa fase: Or~amento por Atividade. Extensao do custeio baseado em 

atividades, com projeyao dos recursos nas atividades e o usa de direcionadores para 

estimar e controlar os resultados. 

• 6a fase*: Beyond Budgeting. E. urn modelo de gestao formado por urn 

conjunto de princfpios, os quais sao guias de atuayao empresarial. Utiliza meios 

mais relatives e adaptaveis de planejamento, avaliayao e controle de desempenho. 

(LUNKES; BORNIA, 2007, p. 40). 
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Figura 1: Do or~amento empresarial ao Beyond Budgeting 

EVOLUCAO DOS PROCESSOS ORCAMENTARIOS 
2000 

19so rl Beyond Budgeting 

1970 fJ Or~amento por Atividades 

1919 rl £11 Or~amento Flexivel 
Projeyao 

Or~amento de Base 
Proje9ao dos recursos 

rl Or~amento Continuo Zero de forma dos recursos 

~ Or~amento Proje9ao nas descentraliz 
ada e Empresarial Proje9ao dos atividades 

flexivel, 
Renova9ao dos recursos atraves de 

guiada por 
Proje9ao dos do periodo recursos para varios direciona-

"' urn conjunto 
recursos baseado concluido e da estaca niveis de do res. 

de 
nos objetivos e o acrescimo zero com atividade. principios. j5 controle atraves do mesmo justificativa 

do periodo no para todos 

I:) acompanhamento futuro. os novos 
~ pelos dados gastos. 

contabeis. 

I ill 

J "' ..... I 

Fonte: Lunkes e Bomia (2007, p. 41). 

Segundo Lunkes e Bornia (2003?), para competir em urn ambients cada vez 

mais competitive as empresas precisam estar aptas a responder rapidamente as 

ameagas e oportunidades e as necessidades de clientes cada vez mais exigentes; a 

atrair e reter pessoas que assumam responsabilidades e tomem decisoes 

trabalhando par resultados dentro de urn ambients competitive; prover solugoes 

inovadoras continuamente; operar com custos mais baixos, qualidade superior e 

maior eficiencia; aumentar o conhecimento das necessidades de clientes e focalizar 

melhor sua rentabilidade e; prover desempenho e resultados superiores para os 

acionistas. 

Para Lunkes e Bornia (2003?), todas estas variaveis devem ser incorporadas 

ao processo orc;amentario, na medida do possfvel, buscando a complementac;Bo ou 

ampliagao das informa<;oes minimizando assim posslveis deficiencias encontradas 

nos metodos anteriores. Assim "o or<;amento deve direcionar a<;6es que permitem 

responder a essas necessidades e proporcione a sinergia necessaria a 
concretizayao das metas baseadas nessas caracteristicas." 
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0 objetivo do plano orgamentario nao e apenas prever o que vai acontecer e 

seu posterior controfe, o fundamental e o processo de estabefecer e coordenar 

objetivos para todas as areas da empresa, de forma que todos trabalhem em busca 

dos pianos de Iueras. (PADOVEZE, 2000, p. 370). 

Segundo Fernandes (2005, p. 18): 

0 processo orc;amentarto refere-se a todas as atividades de planejamento, 
coordena~ao, prepara~ao, controle e reprogramayao das opera~;oes 
empresariais. [ ... J o projeto orc;amentario envolve todos os centros de 
responsabilidade das empresas e pressupoe a existencia de urn plano de 
contas contabil que contemple a missao e o neg6cio das organizay()es. 

Para o sucesso do programa orgamentario, e necessaria urn sistema 

contabil adequado, com urn plano de contas que reflita fietmente as operagoes da 

empresa, pais o orgamento sera desenvolvido com base nas rubricas contabeis a ele 

pertinentes. As apura¢es contabeis devem ser efetuadas com rapidez para permitir 

que haja controle e mudanga de rumos no caso de divergencias entre o orgado e o 

realizado. (FERNANDES, 2005, p. 18). 

Para Jones e Trentin (1978, p. 2): 

[ ... ] o or~;amento nao e uma atribui~;ao financeira exclusiva aos 
departamentos de orc;amento, financ;as ou contabilidade. Estes, 
simplesmente registram e relatam os pianos e os confrontos dos respectivos 
resultados operacionais; auxiliam a administrayao a analisar, interpretar e 
agir. Um orc;amento nao e uma simples previsao, se por isto entendemos a 
presciencia dos acontecimentos, mas sim urn planejamento almejando urn 
determinado resultado e urn controle destinado a aumentar as 
probabilidades de alcanya-lo. 

Para estes autores "o planejamento e o preparo do orgamento requerem 

fontes bern fundamentadas, para as quais todos os escatoes de supervisao devem 

contribuir." 0 processo orgamentario apesar de incorporar algumas previsoes da 

area de vendas, e basicamente uma analise e urn planejamento detalhado e nao urn 

progn6stico. (JONES; TRENTIN, 1978, p. 2). 

Os orc;amentos, alem de serem parametros para avaliayao dos pianos, 
permitem a apurayao do resultado por area de responsabilidade, 
desempenhando papel de controte por meio dos sistemas de custos e 
contabilidade. [ ... ] Ele pode ser definido em termos amplos com urn enfoque 
sistematico e formal a execw;ao das responsabilidades do planejamento, 
execu~;ao e controte. (LUNKES, 2003, p.39). 
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Para Fernandes (2005, p. 18}, atraves de urn planejamento adequado, o 

or9amento visa prever ou projetar as receitas e despesas dentro de uma visao 

realista para urn perlodo predeterminado. Tenta reproduzir antecipadamente a 

opera9ao da empresa, apurando seu fluxo de caixa e definindo os recursos, 

projetando o resultado do exerclcio e seu balanc;o patrimonial. 

Steiner (1979} apud Frezatti (2005, p. 26} afirma que: 

[ ... ] o sistema on;amentafio tern que ser adaptado as peculiaridades de uma 
organizacao e deve ser desenvolvido para aperfei~ar o processo de 
planejamento, ja que forya os gestores a focar suas ateny()es na formulagao 
de objetivos e na forma como sao implementados. Por outro lado, os 
orgamentos requerem especificayaes sobre o que significa atingi-los. 

0 or9amento pode abranger aspectos nao financeiros e financeiros 

(quantificam as expectativas da administrayao com relayao a receitas futuras, fluxo 

de caixa e posiyao financeira, podendo ser elaborado referente a perlodos passados 

e perlodos futuros) desses pianos e funciona como urn projeto para a empresa 

seguir no periodo vindouro. (HORNGREN; FOSTER; DATAR, 1997, p. 125 apud 

LUNKES, 2003, p. 39). 

0 controle oryamentario deve permitir a organizayao entender quao 

pr6ximos estao seus resultados em relayao ao que planejou para dado periodo. "A 

realimentayao do sistema de planejamento corresponde a uma etapa importante, ja 

que o entendimento das variayaes permite aprimorar o processo de planejamento." 

(FREZA TTl, 2000, p. 40). 

Padoveze (2000, p. 370) lista diversos principios para implanta9ao de urn 

sistema oryamentario: 

1° Envolvimento dos gerentes: devem participar ativamente dos processos 

de planejamento e controle, para que haja seu comprometimento; 

2° Orienta~ao para objetivos: o oryamento deve se direcionar para que os 

objetivos da empresa sejam atingidos eficiente e eficazmente; 

3° Comunica~ao integral: compatibilizac;ao entre o sistema de informa96es, 

o processo de tomada de decisoes e a estrutura organizacional; 

4° Expectativas realisticas: para que o sistema seja motivador, os objetivos 

devem ser desafiadores, mas passlveis de serem cumpridos; 
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5° Aplica~ao flexivel: o sistema deve permitir corre¢es, ajustes, revisoes 

de va/ores e pianos; 

6° Reconhecimento dos esfor~os individuais e de grupos: o sistema 

Of9amentario e urn dOS principais instrumentos de avaliacao de desempenho. 

Segundo Lunkes (2003, p. 28), os passos para a elaboracao do processo 

orc;amentario sao os seguintes: 

Processo de planejamento estrategico 

1 o ldentificacao dos objetivos; 

2° Jdentifica9ao do potencial e custo de a9ao (estrategias); 

3° Avalia9ao das alternativas e op96es estrategicas; 

4° Sele9ao das alternativas e curso de acao; 

Processo or~amentario anual 

5° lmplementacao dos pianos de Iongo prazo na forma de or98mento anual; 

6° Monitoracao dos resultados obtidos; 

7° Corre9ao de divergemcias do plano. 

Conforme Padoveze (2000, p. 371 ), o or98mento normal mente e feito em 

tn3s etapas: 

18 Previsao: nesta etapa sao verificadas as condic;Oes atuais da conjuntura 

economica, das politicas de controle de pre90s, de estimativas de inflac;ao, ou seja, 

todos os cenarios economicos imaginaveis e possfveis, inclusive a participacao da 

empresa no mercado e concorrencia, entre outros. Deve ser iniciado em torno de 

seis meses antes do exercfcio a ser orc;ado; 

28 Reproje~ao: os dados orc;ados sao submetidos aos setores responsaveis 

e, ap6s o retorno (feedback) das pe98s or9amentarias e respectivas crfticas, entao e 

feito o acerto das previsaes iniciais; 

38 Controle: nesta etapa sao verificados se os objetivos previstos foram 

atingidos, atraves de analises de varia96es em que sao analisados o desempenho 

das areas de responsabilidade e eventuais correc;Oes necessarias a serem feitas. 

Os orc;amentos podem ser etaborados de cima para baixo, onde sao 

desenvolvidos nos mais altos niveis (sem muita participac§o dos gerentes), ou de 
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baixo para cima, onde os gerentes sao as principais fontes de informacoes para a 

elaboracao do orcamento (sao eles que muitas vezes tern as melhores informacoes 

quanto as condicoes do negocio que afetam seu departamento). (JIAMBALVO, 

2002, p. 199). 

Ja para Padoveze (2000, p. 370), estabelecer objetivos nao deve ser urn 

processo de cima para baixo e sim o contrario, deve partir de baixo para cima, 

dentro da estrutura hierarquica da empresa. Para o estabelecimento de objetivos, 

todos devem estar envolvidos (gestao participativa) ao mesmo tempo em que se 

delegarao responsabilidades. "Com isso, sera possfvel a etapa final, que eo controls 

or9amentario e a analise do desempenho e de suas varia9<Jes." 

Tambem para Fernandes (2005, P- 19) OS pianos que sao fixados de baixo 

para cima terao a participa98o de todos os responsaveis pelos centros de 

resultados, pois cada unidade de neg6cio tern caracterfsticas pr6prias e sao 

diferentes uma da outra, seja em fun98o ou em atividade. 

Conforms Sanvicente e Santos ( 1983, p. 26 - 27), a participa98o dos 

indivfduos diretamente ligados as areas de elabora98o do orcamento faz com que se 

diminua os impactos negativos de imposi96es arbitrarias vindas de cima para baixo, 

aumentando assim o interesse e o envolvimento do administrador envolvido, no 

sentido de conduzir as atividades cuja supervisao esta encarregado. 

Porem para Welsch (1996, p. 51) e preciso ter cuidado ao se conceder esta 

participa98o a nfveis inferiores, pois conseguir seu "envolvimento" no processo de 

planejamento nao e facil, vista que eles reajam favoravelmente a ideia de 

participagao, porem podem pretender metas orcamentarias que nao desafiem em 

nada em termos de desempenho, entretanto suas opinioes quanto a pianos, 

estimativas ou objetivos devem ser ouvidas desde que sejam analisadas e avaliadas 

cuidadosamente, pois os executivos de nlveis superiores e quem devem tomar a 

decisao finaL 

Os orcamentos sao preparados para os departamentos, as divisoes e para a 

empresa como urn todo. Para a elabora98o do orcamento, geralmente o comite de 

orcamento (formado por gerentes seniores, presidents, diretor financeiro, vice

presidents de operacoes e controller) trabalha junto como os departamentos para 

elaborar pianos realistas que sejam consistentes com as metas da companhia. 

(JIAMBALVO, 2002, p. 199). 
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0 comite pode revisar urn orvamento e conctuir que ele e inconsistente com 

as metas da empresa. lsso pode levar os gerentes a investigar varias agoes que 

afetam as receitas e os custos futuros. Se os gerentes decidirem fazer mudanvas, 

eles tambem deverao revisar o orvamento e ja que ele e bastante interdependente, 

uma mudanva em urn dos orvamentos pode afetar varios outros. (JIAMBALVO, 

2002, p. 208). 

Segundo Jiambalvo (2002, p. 209), as diferenvas entre os valores orgados e 

os valores reais sao denominadas variagaes orvamentarias. Se os custos reais 

forem diferentes dos custos orgados em urn valor consideravel, a administragao 

deve investigar para determinar as causas desta diferenva. Leahy (2002) afirma que 

e preciso investigar as razoes que levaram a essas varia¢es. Alguem na empresa 

deve ser responsabilizado por isto. 

A causa de uma variagao orvamentaria nao pode ser determinada sem uma 

investigagao, porem tendo em vista seu alto custo, toma-se inviavel investigar todas 

as variagaes orgamentarias. (JIAMBALVO, 2002, p. 211). 

2.3 ETAPAS DO PROCESSO ORCAMENTARIO 

Sao encontradas na literatura, varias subdivisoes nas etapas de elaboragao 

do orvamento empresarial segundo a visao de cada autor. 0 orvamento geral como 

e chamado por Jiambalvo (2002, p. 200) reune uma serie de orvamentos individuais 

que englobam os orvamentos de: vendas, produc;Bo, materiais diretos, mao-de-obra 

direta, custos indiretos de fabricagao, despesas de vendas e administrativas, 

aquisigaes de bens de capital, o or~mento de caixa, bern como a demonstragao de 

resultado orvada e o balango patrimonial orgado. 

Segundo Sobanski (1994, p. 19), o orvamento operacional de uma empresa 

compoe-se de varios suborvamentos: o de vendas, de despesas comerciais, de 

materias-primas entre outros. Geralmente inicia-se pelo suborvamento de vendas e 

de investimentos, partindo-se depois para os demais. 0 desenvolvimento do 

orgamento requer uma visao global e razoavelmente detalhada do futuro da 

empresa que, alias, ja dever ter sido formulado atraves dos pianos estrategicos ou 

de Iongo prazo. 
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Para Lunkes (2003, p. 43), a estrutura basica do on;amento global e formada 

"das projeyaes financeiras dos o~mentos individuals {pe~s) de cada unidade da 

empresa e de urn conjunto de orvamentos para determinado perlodo, abrangendo o 

impacto tanto das decisoes operacionais quanta das financeiras." 

Assim como tambem cita Lunkes (2003, p. 53) o nlvel de detalhes do 

oryamento empresarial pode variar de empresa para empresa e e preciso varias 

etapas para sua elaboracao, como segue: 

As etapas para a elaborac;ao do orc;amento empresarial sao: orc;amento de 

vendas, de produc;ao, do custo de produc;Bo (onde segundo eles estao inseridos o 

orc;amento de materias primas, de mao de obra e de custos indiretos de fabricac;ao ), 

de despesas administrativas e de vendas, de capital, de outros itens da 

demonstrayao do resultado do exerclcio, de caixa e projec;oes da demonstrac;ao de 

resultados e do balanyo. (SANVICENTE; SANTOS, 1983, p. 38 - 42). 

2.3.1 Orvamento de vendas 

Segundo Moreira (1989, p. 25- 26), o orvamento de vendas eo marco inicial 

no processo de elaborayao de urn or~mento e e com base nas informac;oes que 

dele resultam que todas as fases seguintes evoluem. 

Jiambalvo (2002, p. 200) afirma que este orvamento eo primeiro a ser feito 

porque os outros nao podem ser elaborados sem uma estimativa de vendas. As 

empresas usam diversos metodos de previsao de vendas. Empresas de grande 

porte, por exemplo, podem contratar economistas para elaborar previsoes de vendas 

baseadas em modelos matematicos, ja empresas menores podem usar previsoes 

com base em analise de tendencias de seus pr6prios dados de vendas. Porem ha 

outras ferramentas que podem ser utilizadas para fazer esta estimativa, como jornais 

e revistas especializadas e ate mesmo o proprio pessoal de vendas. 

Para Lunkes (2003, p. 55), alem de se considerar a opiniao do pessoal de 

vendas e necessaria que sejam levados em considerac;ao os objetivos determinados 

pela empresa quando da etabora9Efo do pfanejamento estrategico, bern como 

realizar exames detalhados das tendencias de mercado e a opiniao do pessoal de 

vendas. 
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Conforme Padoveze {2000, p. 372), este oryamento tambem dara outros 

dais dados importantes que sao: a previsao dos impastos sabre as vendas e a 

projec;ao da carteira de clientes (para o balanc;o a ser projetado). Este orc;amento 

pode ser elaborado a partir de pelo menos tres metodos, os metodos estatisticos 

(utilizado quando ha muita dificuldade de se saber a que vai ser vendido); a coleta 

de dados das fontes de origens das vendas (informac;oes vindas diretamente dos 

centres vendedores) e usa final do produto (saber o que seu cliente vai vender para 

entao a empresa oryar suas pr6prias vendas). 

0 oryamento de vendas, segundo Lunkes (2003, p. 54), estima as 

quantidades de cada produto que a empresa planeja vender eo prec;o praticado, 

tambem determina os valores da receita total que sera obtida, como tambem as 

condic;Oes basicas da venda, se a vista ou a prazo. 

Alem das vendas dos principais produtos, e importante que todas as receitas 

operacionais tambem sejam orc;adas. Receitas de produtos complementares devem 

ser incorporadas ao oryamento de vendas de modo que ele reflita a receita 

operacional bruta e a receita operacionalliquida. (PADOVEZE, 2000, p. 375). 

Segundo Sanvicente e Santos (1983, p. 43- 44), a responsabilidade pela 

elaborac;ao deste orc;amento e do executive maximo desta area, porem sua revisao e 

aprovac;ao cabem a diretoria. Para sua elaborac;Bo devem ser consideradas as 

variaveis externas e internas, onde nesta ultima considera-se a capacidade produtiva 

insuficiente, estrutura administrativa inadequada e pessoal nao habilitado para a 

exercicio de outras func;Oes, dificuldades na obtenc;Bo de fundos para capital de giro, 

entre outros. Quanta as variaveis externas tem-se as evoluc;oes politicas do pafs em 

que a empresa se encontra e a mercado consumidor e fornecedor de materias

primas. 

E preciso que se fac;a urn diagn6stico do ambiente interno e externo que 

possam interferir nas previsoes de vendas da empresa para que definam-se as 

fatores limitadores ou restric;Oes deste oryamento. Sao varies as fatores intemos que 

podem influenciar a organizac;Bo na elaborac;Bo deste oryamento, devendo ser 

considerados a capacidade produtiva, vendas e marketing, P&D e engenharia, 

gestao e financ;as dentre muitos outros. Ja os fatores externos exigem um pouco 

mais de perspicacia e imaginac;Bo para serem detectados, onde pode-se destacar 

dentre outros, o mercado, competitividade, economia e governo, tecnologia, 

sociedade e cultura. {LUNKES, 2003, p. 54). 
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2.3.2 Oryamento de produc;ao ou de estoques de produtos acabados e em 

elabora~o 

Segundo Jiambalvo (2002, p. 202), uma vez elaborado o oryamento de 

vendas, pode-se desenvolver o on;amento de produ900, pais os gerentes devem 

levar em considerac;Bo as vendas previstas e o saldo inicial e final de estoque 

desejado para tamar a decisao de quanta produzir. 

0 oryamento de produc;Bo e uma estimativa de quantidade de bens que 

devem ser fabricados durante o exercicio oryamentario. Devem ser estabelecidas 

polfticas sabre os niveis de estoques, determinar a quantidade total de cada produto 

a ser fabricado e par fim distribuir essa produc;ao par subperfodos. (WELSCH, 1996, 

p. 129). Padoveze (2000, p. 377) tambem afirma que este oryamento e decorrente 

de dais parametres basicos, o oryamento de vendas e da polftica de estoques 

(indican~ as metas e os volumes maximos ou mfnimos que a empresa deseja manter 

em estoque para os produtos acabados e para os produtos em processo ). 

Para Moreira ( 1989, p. 27), este orgamento: 

Visa a informar as unidades organizacionais relacionadas diretamente com 
o processo produtivo as quantidades a serem produzidas para atender as 
necessidades de vendas e da pofftica de estoques de produtos acabados, 
sendo base para a elabora<;ao dos oryamentos relacionados como custo de 
produyao. 

Para Sanvicente e Santos ( 1983, p. 58), depois de elaborado o oryamento 

de vendas e receitas correspondentes e precise estimar o quanta sera gasto para 

obtenc;ao dessas receitas. Em sua elaborac;Bo estao implicitas decisoes de grande 

impacto sabre a lucratividade da empresa (no ramo industrial, grande parte dos 

custos totais e representada palos custos de produc;Bo). 

Ainda conforme estes autores, o oryamento de produ~o requer conciliagao 

entre o atendimento ao oryamento de vendas, a minimizac;Bo dos custos de 

produgao e a minimizac;Bo dos investimentos em estoques. (SANVJCENTE; 

SANTOS, 1983, p. 58- 59). 
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Segundo Padoveze (2000, p. 379): 

Os dados para politica de estocagem incorporados no or~mento de 
estoques de produtos acabados podem ser obtidos atraves das tecnicas de 
analise do capital de giro, via prazo medio de estocagem ou rotayAo dos 
estoques. Como qualquer outro evento a ser oryado, nada impede que as 
politicas e metas sejam definidas diferentemente do que esta ocorrendo. 

A responsabilidade pelo planejamento e controls das atividades de 

fabricac;ao devem ser dadas ao responsavel pelo departamento de produc;Bo, pois 

estes executives possuem conhecimento direto da capacidade da fabrica e do 

pessoal de produc;Bo, disponibilidade de materias-primas e do andamento da 

produc;ao, porem sempre deve ser levado em conta as polfticas da alta 

administrayao em areas tais como niveis de estoques, estabilidade do rftmo de 

produyao, investimento em imobilizado e aumento da capacidade de produc;ao. 

(WELSCH, 1996, p. 128). 

2.3.3 Oryamento de materias-primas - (MP) ou de compras de material direto 

Para a elaborayao do oryamento de materias-primas e precise determinar as 

quantidades exigidas para o atendimento da produc;§o, estabelecer pollticas de 

estocagem, elaborar o programa de suprimentos e determinar os custos estimados 

das materias-primas necessarias a produyao. Para a elaborayao do orc;amento de 

compras devem ser considerados fatores como prec;o e prazos de entrega sendo 

que as quantidades ja terao sido consideradas na determinac;§o das pol fticas de 

estocagem. (SANVICENTE; SANTOS, 1983, p. 76 - 82). 

Conforms Jiambalvo (2002, p. 202), o total de materiais diretos a serem 

comprados dependem da necessidade de produyao e do estoque final destes 

materiais que a empresa tern, porem com certeza uma empresa precisa ter uma 

certa quantidade de materiais diretos disponfveis ao final do perfodo para utilizar no 

infcio do perfodo seguinte, mas em quantidades pequenas em urn ambients de 

produyao just in time. 

Segundo Moreira ( 1989, p. 28 - 30), este orc;amento tern multiplas 

finalidades, onde a administrayao pode avaliar a necessidade de cada tipo de 



33 

materia-prima requerida pelos diversos produtos de sua linha, tornando-se facil a 

analise e tomada de decisao sabre os estoques que devem ser fixados com base em 

polfticas previamente definidas. Pela necessidade de se manter estoques de 

materias-primas, a empresa deve fazer uma provisao antecipada de recursos 

financeiros. Assim sendo, toda uma polftica de compras deve ser trac;ada e 

executada a fim de alcan<;ar as metas operacionais da administra<;ao. 0 on;amento 

de materias-primas e de importancia para o sucesso do plano, pais dele dependem o 

orc;amento de caixa, a demonstra<;ao de resultados projetada eo balanc;o projetado. 

0 orc;amento de materias-primas conforme Moreira (1989, p. 28), pode ser 

subdividido entao em dois conjuntos de objetivos que sao: 

a) Consumo e custos das materias-primas- demonstra a necessidade de 

cada tipo de materia-prima e seus respectivos custos par periodos e para diversos 

tipos de produtos onde sua montagem e efetuada a partir do processamento de 

informac;oes provenientes do or<;amento de produ<;ao, do conhecimento das 

quantidades de materias-primas que cada unidade de produto acabado necessitara 

e dos prec;os das materias-primas; 

b) Compras e estoques - sao definidos os niveis dos estoques para atingir 

as metas planejadas de cada periodo partindo da necessidade de consumo 

considerando as condic;Oes intemas e extemas, porem para tanto e necessaria o 

conhecimento das particularidades do sistema produtivo e situac;ao do mercado 

fornecedor. 

Para Welsch (1996, p. 150- 152), no or<;amento de materias-primas, as 

quantidades necessarias para cada produto acabado devem ser estimadas em 

valores totais pra o perlodo de planejamento e especificados par subperfodos 

(meses e trimestres). Ja o or<;amento de compras e estoques de materias-primas 

especifica as quantidades de cada tipo de materia-prima a ser comprada, as epocas 

em que as compras devem ser efetuadas e o custo estimado de compra total e par 

unidade. 

Segundo Sanvicente e Santos (1983, p. 58), os estoques de materias-primas 

como os de produtos em elaborac;ao e acabados consomem muito do investimento 

total da empresa, que incorrem em custos de obtencao dos capitais necessarios e 

em custos de oportunidade, alem disso, os estoques geram custos nas areas de 

armazenamento devido a sua manutencao e conservac;Bo. 
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2.3.4 Oryamento de mao-de-obra direta- (MOD) 

Este oryamento apresenta gastos previstos com as despesas do pessoal de 

toda a empresa, onde inclui todo o tipo de remunera~o que sera paga aos 

funcionarios, e tambem os encargos sociais incidentes sabre esta mao-de-obra. 

Parte deste oryamento esta atrelado aos oryamentos de produyao e vendas, onde 

este ultimo podera ser determinante para a estimativa de mao-de-obra de 

vendedores, caso urn volume maior de vendas exija necessidade adicional dela. 

(PADOVEZE, 2000, p. 385- 386). 

Ja para Sanvicente e Santos ( 1983, p. 87) neste orc;amento devem ser 

apresentados as quantidades e os valores de mao-de-obra direta por produto, centro 

de custo e perlodo de tempo. Possibilita planejar as necessidades de pessoal, 

eliminando pedidos urgentes de recrutamento e seleyao de funcionarios. 

Conforme Sanvicente e Santos (1983, p. 87) e Schubert (1985, p. 98), a 

elaborayao deste oryamento e de grande importancia para a maioria das empresas, 

pois absorve uma grande parcefa de seus custos totais. 

0 desembolso com pessoal abrange toda a empresa, portanto este 

orc;amento e a somat6ria de salarios, encargos sociais, desenvolvimento de 

pessoas, assistencia medica, entre outros. (SCHUBERT, 1985, p. 96 - 98). 

Segundo Moreira (1989, p. 31) este or<;amento "visa determiner, por 

produtos, departamentos e periodos, o volume e os custos das horas de mao-de

obra trabalhas aplicadas diretamente a produyao, em func;ao das quantidades dos 

produtos a serem produzidos", porem o pagamento de horas extras e premios 

devem ser inclufdos nos custos indiretos de produ~o. (WELSCH, 1996, p. 162). 

Para ao calculo do custo de mao-de-obra direta, multiplicando-se o numero 

de unidades produzidas em cada trimestre pelas horas de mao-de-obra necessarias 

por unidade e pela taxa de remunerayao horaria. (JIAMBALVO, 2002, p. 202). 

Para Welsch (1996, p. 161), o planejamento eo controle dos custos de mao

de-obra envolvem areas importantes e complexas tais como: necessidade de 

recursos humanos, recrutamento e treinamento, avaliayao e especificayao de 

tarefas, avaliac;ao de desempenhos, negociac;ao com sindicatos e administrac;ao 

sa/aria/. 
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2.3.5 Orgamento dos custos indiretos de fabrica9fio- (CIF) 

0 orgamento de custos indiretos de produ9fio, segundo Sanvicente e Santos 

(1983, p. 91), e urn dos mais complexos para serem elaborados devido a 
heterogeneidade dos itens envolvidos e a dificuldade para correlacionar o montante 

de custos indiretos aos volumes de produyao, par isto a sua elaborayao e dividida 

aos chefes de setores ou centros de custos, cabendo ao executive da area de 

prodUt~BO quanta a SUB aprovayBO. 

Para Jiambalvo (2002, p. 203- 204), este orvamento deve ser dividido em 

custos fixos e custos variaveis. 0 custo variavel de cada item de produ9ao e 

multiplicado pela quantidade a ser produzida, ja os custos fixos sao os mesmos em 

cada periodo com exceyao do penultimo e do ultimo periodo em que ha o valor da 

deprecia9ao a ser considerado. 

Segundo Moreira (1989, p. 33), os custos indiretos de fabricayao decorrem 

do processo produtivo e abrangem os custos que nao podem ser identificados 

diretamente com os produtos, devendo entao ser agregados ao custo dos produtos 

segundo algum criteria de rateio. 

Conforme Welsch (1996, p. 179), o problema dos custos indiretos de 

fabricayao no que tange a preparayao de orvamentos quanta a contabilidade de 

custos, eles apresentam urn desafio especial por envofverem dais problemas: o 

controle de custos e o rateio dos custos aos produtos fabricados ( custeio da 

produ9ao). 
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2.3.6 Orgamento de despesas comerciais ou de vendas e administrativas 

Conforme Sobanski (1994, p. 53), par este orgamento apuram-se as 

despesas dos centros de custo da area comerciat e da area administrativa da 

empresa. As despesas administrativas, segundo Sanvicente e Santos (1983, p. 112), 

incluem todas as despesas necessarias para a gestao das opera<;oes de uma 

empresa e tambem os itens relativos a pessoal, viagens, material de escrit6rio, 

deprecia<;ao, seguros, taxas, energia eletrica, entre outras. 

Segundo Moreira (1989, p. 38- 40), este or<;amento "envolve o planejamento 

dos valores a serem despendidos na comercializa<;ao e nas fun<;oes de apoio as 

atividades operativas." Sendo estimado que essas despesas sejam todas fixas 

(JIAMBALVO, 2002, p. 204). 

Abrange as areas da presidencia, diretoria, controladoria, or<;amentos, 

custos, organiza<;Qes e metodos, contabilidade, secretarias dentre outras, porem a 

area de produ<;ao cujos gastos sao considerados como custo indireto de fabrica<;ao 

nao e considerada. (SANVICENTE; SANTOS, 1983, p. 112). 

Conforme Sanvicente e Santos ( 1983, p. 113), a elabora<;ao dos orgamentos 

de despesas administrativas correspondentes, esta a cargo dos diversos 

responsaveis palos centros de custos em que encontra-se dividida a empresa e: 

Como essas despesas sao basicamente fixas, a elaborac;ao de seu 
oryamento baseia-se principalmente nos dados hist6ricos das despesas 
departamentais, razao pefa quaf a contabifidade da empresa deve estar 
organizada de maneira a fomecer os dados sobre as despesas por 
departamentos. 

Segundo Welsch (1996, p. 185): 

As despesas de venda incluem todos os custos relacionados a venda, 
distribuiyao e entrega de produtos a clientes. ( ... ]. 0 planejamento 
cuidadoso desses custos, combinado a urn controfe eficaz, afeta de maneira 
vital a rentabilidade potencial de uma empresa. 

Planejar as despesas de vendas dentro do processo orgamentario e bern 

mais abrangente do que a simples obten<;ao de uma tabeta de despesas, que 

juntamente com os demais quadros de despesas permitira projetar a demonstra<;ao 

do resultado do exercfcio. (SANVICENTE; SANTOS, 1983, p. 118). 
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2.3. 7 Orgamento de investimento ou capital 

Segundo Sanvicente e Santos (1983, p. 125 - 127), este orgamento inclui 

investimentos cujos beneficios estendem-se par mais de urn ana e leva em 

considerayao despesas de aquisic5es em maquinas ou veiculos, construc5es, 

modificac;oes e transformac;oes que tenham carater de melhoria ou reposiyao da 

capacidade produtiva ou prestayao de servic;os, e conforme Moreira {1989, p. 41), 

tambem para aquisic;ao de participa98o acionaria em outras empresas. Jiambalvo 

(2002, p. 204) ressalta que as aquisiyaes de propriedades, fabricas, e equipamentos 

(ativo fixo) devem ser planejados cuidadosamente, tendo em vista que podem 

reduzir consideravelmente as reservas de caixa da empresa. 

Conforme Padoveze (2000, p. 389- 390), o orgamento de investimentos 

parte de investimentos necessarios para o proximo exercicio e e decorrente do 

planejamento estrategico de Iongo prazo, nao se liga apenas ao orgamento de curta 

prazo. Segundo Welsch (1996, p. 231 ), os aumentos de imobilizado representam a 

aquisi98o de ativos onde os custos sao afocados a varios exercicios contabeis 

futuros. 

Para Moreira (1989, p. 41 - 43), "o plano de investimentos tern par func;ao 

detalhar os investimentos planejados, especialmente os de ampliayao do ativo 

permanente da empresa, que visam ao atingimento de metas fixadas para o futuro." 

Alem do valor de custo, no caso de itens do ativo imobilizado e diferido, inclui o custo 

corrigido e a exaustao e amortizayao acumuladas. Os sistemas de custo e valorayao 

dos estoques nao afetam os orgamentos de investimentos e a correyao monetaria do 

balanc;o. 

Para Welsch (1996, p. 231), "o oryamento de investimentos em imobilizado 

expressa os pianos detalhados da alta administrayao em relayao a acrescimos, 

melhoramentos, substituiyao de ativos, patentes e aos fundos reservados para asses 

fins." 

0 orc;amento de investimento em imobilizado possui importancia 

consideravel para o planejamento e controle administrative. A administra98o alem de 

defrontar-se constantemente como problema da determinayao do volume de fundos 

a serem aplicados em imobilizado, ainda precisa ter cuidado ao decidir 

incorretamente sabre o acrescimo de urn imobilizado, sendo esta uma decisao que 
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nao podera ser revertida antes que afete seriamente a posi9ao financeira da 

organiza9ao. {WELSCH, 1996, p. 232- 233). Tambem afirma Sanvicente e Santos 

(1983, p. 125) que a natureza dos investimentos em ativos imobilizados nao permite 

flexibilidade suficiente para efetuar mudan98s radicais posteriores sem que haja 

grandes prejufzos. 

0 aumento de imobilizado deve ser anafisado considerando seu beneficia 

para produzir urn retorno sabre o investimento que deve ser igual ou superior ao 

retorno corrente dos ativos ou o objetivo da empresa. {WELSCH, 1996, p. 234). Para 

Sobanski (1994, p. 57), e preciso evitar investimentos com capacidade ociosa, ou 

que sejam excessivos {que comprometam a situa<;ao financeira da empresa) e 

aqueles investimentos com baixo retorno. 

2.3.8 Or98mento de caixa 

Conforme Padoveze {2000, p. 390), este or9amento junta todos os 

on;amentos particufares, resumindo-se nele todo o or9amento operacional, e 

adicionando-se as pe9Bs or98mentarias do or98mento financeiro e de investimentos. 

Dentro deste Or9amento, obtem-se 0 ultimo dado necessaria para a constru98o da 

proje98o de resultados, que sao as receitas financeiras. 

As informac;oes desse orc;amento sao urn complemento necessaria as 

informa96es apresentadas na demonstr898o de resultado or9ada. Para preparar 

uma estimativa de recebimentos de caixa, a administra98o precisa determinar os 

percentuais (que podem ser estimados com base em dados do passado) de vendas 

que serao recebidos a vista e a prazo. Tambem e preciso que estime OS 

desembolsos de caixa, determinando os percentuais de compras de materiais que 

serao pagosa vista e a prazo. {JIAMBALVO, 2002, p. 206). 

Ainda segundo Jiambalvo (2002, p. 207), ao se preparar este or98mento, e 

importante lembrar que algumas despesas nao requerem safdas de caixa, como por 

exemplo, a deprecia98o, pais o desembolso ocorre quando urn ativo e comprado e 

nao quando sua deprecia98o e registrada, tampouco a amortiza98o de seguro pago 

antecipadamente, onde o desembolso e pago em sua contrata98o e nao quando a 

despesa e reconhecida pela amortiza9ao. 
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No planejamento de caixa sao estabelecidos valores minimos desejados 

como saldos. Este oryamento permite verificar se as movimentavoes de numerarios 

geram excessos ou insuficiencias em rela98o aqueles saldos. Sao procuradas 

alternativas viaveis que inibam as insuficiencias (tendo em vista o alto custo de 

emprestimos) e os excessos receberao alguma destina98o (novos investimentos 

operacionais e nao operacionais, diminui<;ao do endividamento, distribuigao de 

Iueras ou realizac;ao de aplicac;Qes financeiras). (SOBANSKI, 1994, p. 63). 

Segundo Moreira (1989, p. 44) este orc;amento: 

Consolida todas as movimentayaes de caixa, relacionadas aos diversos 
tipos de receitas e despesas, incluindo os aportes de capital e as aplicaQoes 
de fundos que visam a execuyao dos projetos de expansao das atividades 
da empresa. Possibilita antever a necessidade de disponibilidade para 
suprimento e aplicayaes de recursos, a tim de evitar altos custos com a 
tomada de recursos em situayao de emergencia, como tambem maximizar 
as receitas que fundos disponiveis geram se forem bern aplicados. 

Para Moreira (1989, p. 47), o orc;amento de caixa permite a analise da 

consistencia entre as projevoes do oryamento nos seus sentidos economico e 

financeiro e ainda ressalta que ele nao e afetado pelos sistemas de custo e 

valora98o dos estoques. 

2.3.9 Balanyo patrimonial orc;ado e demonstra98o de resultado orc;ado 

Para Sanvicente e Santos (1983, p. 166), as projec;oes da demonstrac;ao de 

resultados e do bafanc;o sao as peyas mais importantes do processo orc;amentario 

tendo em vista que permitem a avalia<;ao de todo o planejamento realizado. Os 

demais orc;amentos sao reunidos nessas projec;Oes com vistas a aprovac;ao final de 

todas elas. 

Muitas das informac;oes contidas nos oryamentos anteriormente elaborados 

sao utilizados para a elabora98o da demonstra98o do resultado orc;ado. Os valores 

da receita derivam diretamente do orc;amento de vendas. A administra<;ao deve 

estudar cuidadosamente a demonstra<;ao de resultado orc;ado para garantir que o 

lucro previsto esteja de acordo com as metas da empresa, pois se o lucro orc;ado 

nao for satisfat6rio, algumas medidas deverao ser tomadas para aumentar a receita 
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e reduzir os custos, consequentemente se a administra«;ao tiver que adotar alguma 

medida corretiva para que o Iuera aumente, entao todos os or9amentos anteriores 

deverao ser ajustados para que seja posslveJ atingir as mudan98s previstas. 

(JIAMBALVO, 2002, p. 204). 

Conforme Sanvicente e Santos ( 1983, p. 166 - 167), caso se verifique que a 

situa98o da empresa se deteriorara (capacidade de pagamento de dfvidas, 

rentabilidade, investimentos entre outras), a administracao pode solicitar aos 

responsaveis pelos pianos que os mesmos sejam refeitos de forma a permitir que os 

resultados esperados sejam atingidos, dentro das condicoes de operacao 

esperadas. Essas aftera¢es deverao ser discutidas com os responsaveis pela 

fun«;ao afetada. 

Segundo Jiambalvo (2002, p. 208), 0 balan<;o patrimonial Or98dO e 0 ultimo 

componente do or98mento geral. Este or98mento nada mais e do que urn balance 

patrimonial projetado, podendo ser utilizados pelos gerentes para que seja analisado 

o efeito das decisoes planejadas na posicao financeira futura da empresa_ Para 

Moreira (1989, p. 52), "o balan<;o projetado permite avaliar os efeitos que as metas 

operacionais tra98das pela administra«;ao exercerao sabre a situa«;ao patrimonial da 

empresa, ou seja, obre o ativo, exigibilidades e patrimdnio Hquido." 

A respeito da demonstra«;ao de resultado e do balance patrimonial or98do, 

Padoveze (2000, p, 391 ) afirma que: 

A projec;Ao dos demonstrativos contabeis encerra todo o processo de 
or~mentac;Ao anual, e com eles a alta administrac;Ao da empresa pode 
fazer as anafises financeiras e de retorno de investimentos que justificarao 
todo o plano or~mentario. 

T a is proje¢es sao imprescindfveis, tendo em vista que tanto o balan<;o 

patrimonial, como a demonstrayao de resultados, sao os pontos-chave para o 

encerramento fiscal e societario da empresa, onde se apurarao os impastos sabre o 

Iuera, bern como as perspectivas de distribui«;ao e resultados. (PADOVEZE, 2000. p, 

391). 
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2.4 TIPOS DE ORCAMENTO 

Neste t6pico serao abordados os tipos de orc:;amentos mais conhecidos 

pelas organizac:;oes atualmente. 0 tipo de on;amento utilizado por cada empresa vai 

depender de sua atividade ou ate mesmo politica ou cultura organizacional. 

2.4.1 Orc:;amento continuo 

0 objetivo central do orc:;amento continuo e atualizar o orc:;amento 

periodicamente. A ideia e acrescentar no fim de cada cicto urn novo periodo, 

(quando o mes atual termina, outro e acrescentado no futuro). A elaborac:;ao do 

orc:;amento continuo cobre geralmente doze meses, substituindo normalmente o 

periodo atual a seu termino pelo mesmo periodo no futuro; isso mantem 

constantemente os gestores e empregados envolvidos no processo orc:;amentario de 

forma que condic:;oes variaveis sejam incorporadas no momenta oportuno. (LUNKES, 

2003, p. 83). 

Tambem segundo Fernandes (2005, p. 21 ), este tipo de orc:;amento 

pressupoe urn periodo especifico (normalmente urn ano), no qual a medida que 

passa urn mes ou outro periodo, apaga-se esse dado e incrementa-sa urn novo mes 

ou periodo orc:;ado em seu Iugar, gerando a continuidade anual do orc:;amento. 

Sucessivamente a cada passagem de urn mes/periodo e acrescentado o orc:;amento 

de urn mes/perfodo seguinte. 

Esse sistema comec:;a com a distribui<;ao de relat6rios orc:;amentarios 

mensais, e uma vez que os gestores e empregados recebem os relat6rios 

orc:;amentarios mensais, ele tern duas responsabilidades. (LUNKES, 2003, p. 85): 

1 a - Realizar a analise do que deu certo e/ou errado durante o periodo 

passado e de como poderia ser feito diferente no periodo futuro; 

2a - Davern analisar e detalhar a receita e as despesas controlaveis e 

elaborar as estimativas para o periodo futuro. 
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Para Lunkes (2003, p. 85), o sucesso do or9Bmento continuo e a 

competencia e habilidade dos participantes do sistema assim como do responsavel 

pelos aspectos tecnicos do or9Bmento tais como: calculos de depreciayao precisos, 

proje9oes de fluxo monetario, estimativas de inventario e qualquer outra 

responsabilidade que nao seja repassada a outros gerentes. As vantagens deste 

tipo de or9Bmento em retayao aos outros, e que facilita or~r perlodos menores de 

forma continua e no menor tempo, podem ser incorporadas novas variaveis e o 

resultado e urn or9Bmento mais preciso e detalhado e ainda pode ser usado em 

conjunto com qualquer outre metoda or9Bmentario. (Lunkes, 2003, p. 90). 

0 or9amento continuo e ideal para empresas que tenham produtos com ciclo 

de vida muito curta e processes que requeiram rapidez nas mudan9Bs, pais exige 

planejamento constante de novas cenarios e mudan9Bs no or9amento ( serao 

inerentes aos novas objetivos definidos). (LUNKES, 2003, p. 90). 

2.4.2 Or9Bmento de base zero- (OBZ) 

No OBZ, o ana anterior nao e usado como ponto de partida para elaborayao 

do atual, ele rejeita a visao tradicional do or9amento e, principalmente a ideia do 

or9amento incremental, que leva em considerayao dados do ana anterior mais urn 

adicional, porem ao inves disto, o OBZ projeta todas as pe9Bs como se estivessem 

sido compiladas pela primeira vez. (LUNKES, 2003, p. 92). 

Segundo Padoveze (2000, p. 400): 

A filosofia do on;amento base zero esta em romper com o passado. 
Consiste, basicamente em dizer que o orc;amento nunca deve partir da 
observayao dos dados passados, pais efes podem canter ineficiencias que 
o orc;amento de tendencias acaba por perpetuar. 

0 OBZ rediscute cada atividade da empresa sempre que elabora o 

or9amento, questiona cada gasto e busca verificar a real necessidade dele. Definida 

a existencia da atividade, e feito urn estudo partindo do zero, de quanta deveria ser o 

gasto para manutenyao daquela atividade, e quais seriam suas metas e objetivos. 

(PADOVEZE, 2000, p. 400). 
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De acordo com Pyhrr (1973) apud Lunkes (2003, p. 93) o OBZ surgiu devido 

a tres problemas comuns no oryamento empresariaf sendo: 

• Nao terem sido estabelecidos alguns objetivos e metas, ou os 
objetivos e metas, tal como a dire~o os entendia e previa, nao serem 
realistas a luz do valor finaf orc;ado; 

• Algumas decisoes operacionais que afetavam as quantias 
necessarias nao tinham sido tomadas; 

• As quantias do orc;amento nao eram estritamente alocadas de acordo 
com as alterac;Oes de responsabilidades e de carga de trabalho. 

As principais caracteristicas e objetivos do OBZ segundo Carvalho (2002, p. 

5) apud Lunkes (2003, p. 93) sao: 

• Analisar custo-beneficio de todos os projetos, processos e atividades, 
partindo de uma base "zero"; 
• Focalizar objetivos e metas das unidades de neg6cio cujos recursos 
sao consequencia do caminho ou dire~o planejada; 
• Assegurar a correta alocac;§o de recursos com base no foco e nos 
fatores-chave do neg6cio; 
• Aprovar o nivel de gastos ap6s a elaborac;ao com base em criterios 
previamente definidos; 
• Desenvolver forma participativa, com intensa comunicac;ao entre as 
areas; e 
• Fornecer subsidios decis6rios inteligentes para a gestao. 

Uma das vantagens do OBZ e que pode ser implementado em qualquer 

organizayao, for<;a os gestores a procurar oportunidades de melhoria, fornece 

informa<;oes detalhadas sabre recursos necessarios para que sejam realizados os 

fins desejados, concentra-se nas reais necessidades e nao nas varia<;oes do ana 

anterior, proporciona melhor acompanhamento do planejado versus realizado, cria 

atitude interrogativa em Iugar de assumir praticas decorrentes do passado, focaliza 

atenyao na produtividade e nao somente na relayao de custo, entre outras 

vantagens. A principal ideia do OBZ e envolver todos os empregados da unidade de 

neg6cio, buscando empenho e comprometimento com os resultados da unidade. Em 

contrapartida sua principal desvantagem, e o tempo de elaborayao, podendo ser 

bastante burocratico, e leva muito mais tempo para ser elaborado do que os 

oryamentos tradicionais, pais os gastos devem ser justificados e aprovados, sendo 

que este tempo poderia ser gasto em atividades mais produtivas. {LUNKES, 2003, p. 

103). 
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2.4.3 Orc;amento flexfvel 

0 orc;amento flexivel tern duas diferenc;as basicas em relayao ao orc;amento 

empresarial; nao limita a projeyao a urn nivel de atividade, mas para urn gama de 

atividades e; os resultados atuais nao sao comparados com os custos no nlvel de 

atividade do orc;amento original; ou seja, os custos incorridos sao comparados com 

os necessaries para esse nfvel de atividade. (GARRISON; NORREN, 1996, p. 480 

apud LUNKES, 2003, p. 109). 

Na implementayao do oryamento flexlvel e precise saber o que cada 

funcionario, cada maquina ou computador ou o que cada metro quadrado da fabrica 

produzem. Desta forma a empresa consegue medir quanta e como aquele recurso e 

gasto ou consumido. Para alavancar este modele e precise determinar as medidas 

de alocac;ao da receita e de custos e despesas. (LUNKES, 2003, p. 1 09). 

0 mesmo ressalta Fernandes (2005, p. 22) quando afirma que para o 

sucesso deste tipo de orc;amento e necessaria o dominic dos custos fixo e variaveis, 

diretos e indiretos e suas relayaes com o nivet das atividades, devendo o orc;amento 

original deve ser ajustado a elas e Jiambalvo (2002, p. 21 0) quando afirma que o 

orc;amento flexfvel apresenta uma serie de relac;ees orc;amentarias que podem ser 

ajustadas a varies niveis de atividade, levando em considerayao o fato de que os 

custos variaveis tambem se alteram quando a produyao aumenta ou diminui. 

0 importante no oryamento flexivel e a possibilidade de identificar de onde 
vem as diferenyas, se etas foram causadas pela varia~o do prec;o, volume 
etc., ou se foram causadas por eficiencia ou inefici@ncia no uso dos 
materiais, mao de obra, entre outros. Para tomar decisoes acertadas, e 
preciso ter claras as causas dessas varia¢es, para entao determinar a¢es 
que venha a corrigir tais distor¢es. (LUNKES, 2003, p. 116). 

Para atingir as metas estabelecidas no orc;amento flexfvel, e precise que as 

empresas coordenem esfon;os de todos os colaboradores em todos os nfveis. Este 

orc;amento ajuda os gestores na concretizayao dos objetivos especificos de cada 

setor. A flexibilizayao faz dobrar a responsabilidade de todos sabre a decisao de 

mudanc;as no orc;amento. "0 orc;amento flexivel pode ser usado para preparar a 

empresa antes que algum evento acontec;a, orc;ando para varies niveis de atividade 

esperados." (LUNKES, 2003, p. 116). 
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2.4.4 Or98mento por atividades - (ABB) 

0 or98mento por atividades determina a demanda, os produtos e a 

capacidade de atend9-los, por meio de direcionadores de receita. Em seguida serao 

determinadas as atividades necessarias para atender a demanda projetada 

mediante direcionadores de custo e, por ultimo, serao determinados os recursos 

necessaries para suprir as atividades projetadas, por direcionadores de recursos. 

(LUNKES, 2003, p. 122). 

Ainda segundo Lunkes (2003, p. 123), o ABB tern por objetivo determinar a 

quantidade de recursos necessaries para alcan98r o nfvel de produgao desejado, e 
aplicado de baixo para cima (ao contrario do ABC, que e de cima para baixo), 

baseia-se em previsoes e nao em hist6ricos, compara resultados versus estimados, 

preve antecipadamente como uma mudanca no orcamento afetara o desempenho 

da empresa no futuro, orienta-sa por resultados quantitativos (unidades produzidas, 

etc) e a conversao para valores financeiros e feita em urn segundo passo. 

Propoe a constru9ao do processo orcamentario a partir da aloca98o dos 

recursos por atividades desenvolvidas pelas empresas. Define previamente urn 

conjunto de ac;oes relativas aos processes, recursos, atividades, tarefas e 

direcionadores e as inter-relac;Oes entre eles e e baseado nos conceitos da 

metodologia do custo ABC. (FERNANDES, 2005, p. 22). 

Segundo Kaplan e Cooper ( 1998, p. 336), o orc;amento baseado em 

atividades funciona tanto em organizac;Oes de servic;o quanta em industrias. E mais 

util para recursos que realizam atividades repetitivas, especialmente atividades 

geradas pelas demandas de produtos, servic;o e clientes. Uma vez determinado o 

or98mento baseado na atividade, os gerentes autorizarao o suprimento de recursos 

a fim de suprir a demanda do proximo ano, quando o ABB for realizado com 

sucesso, entretanto, estes terao maior controle sabre sua estrutura de custos, e em 

particular mais controle sabre seus custos fixos. 

Ainda segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 329- 334): 

1. A organizac;Bo estima o volume e o mix de produtos e vendas esperado: 

estima produtos e servic;os que serao vendidos e os clientes que os comprarao; a 

produ98o total de produtos e detalhes dos processes de produc;Bo e venda de 

pedidos; 
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2. Preve a demanda das atividades organizacionais necessarias para suprir o 

volume e o mix de produtos, services e cfientes: ampfia o exercicio convencional, 

prevendo as demandas referentes a todas as atividades indiretas e de apoio: pedido, 

recebimento e processamento de material, processamento de pedidos de clientes, 

reclama¢es e solicita¢es de assistencia tecnica, programayao e preparayao de 

maquina para rodadas de produyao e todas as outras atividades identificadas no 

dicionario de atividades. T ambem estima a quantidade esperada de todos os 

geradores do custo da atividade; 

3. Calcula as demandas dos recursos necessaries a realiza9ao das 

atividades organizacionais. A equipe precisa estar ciente da quantidade e do tipo 

dos recursos que devem ser fornecidos para lidar com a quantidade de atividades 

exigida; 

4. Define a oferta real de recursos necessaries para suprir as demandas. 

Converte a demanda dos recursos necessaries pra a reatiza9ao das atividades em 

uma estimativa dos recursos totais de cada tipo que devem ser fornecidos; 

5. Define a capacidade da atividade. Determina a capacidade pratica, que e 

a capacidade do primeiro recurso que limita a capacidade da empresa de realizar a 

atividade. 

Segundo Kaplan e Cooper (1998, p. 337), o ABB calcula as demandas 

reduzidas de recursos organizacionais incorporando tanto previsoes de mudanyas 

em volume, variedade e complexidade quanta melhorias na eficiencia da atividade e 

aumento associados na capacidade de recursos, porem o custo dos recursos 

fornecidos somente diminuira se as organizacoes, atraves de seus processes de 

or9amento e gestae, eliminar o excesso de capacidade. 

Para Horngren, Foster e Datar (1997, p. 134) apud Lunkes (2003, p. 135-

136), as vantagens do ABB sao: capacidade de elaborar oryamentos mais rea/istas; 

melhor identificayao dos recursos necessaries; associacao dos custos a produyao; 

vinculayao mais clara dos custos com as responsabilidades do quadro funcional; 

identificayao das folgas oryamentarias; elimina9ao de atividades superfluas; reduyao 

do tempo ou dos recursos empenhados no cumprimento das atividades; seleyao das 

atividades de custo mais baixo; multipla utilizac;ao de atividades; desenvolver uma 

descriyao de caso; definir prioridades; oferecer justificativas de custo; monitorar os 

beneffcios e avaliar o desempenho para a melhoria continua. 
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Empresas que utilizam o or98mento por atividades, base zero e flexfvel 

podem fazer revisoes e adapta¢es nas previsoes no decorrer do periodo, deixando 

assim as estimativas mais precisas, permitindo a inclusao de variaveis nao 

detectadas quando da elaborac;ao no inlcio do perlodo. (LUNKES, 2003, p. 90). 

2.5 VANTAGENS DE ORCAR 

Segundo Jiambalvo (2002, p. 198 - 199), o desenvolvimento de urn plano 

formal { on;amento) obriga os gerentes a considerar cuidadosamente as metas e 

objetivos e a determinar maneiras de atingi-los. Os orc;arnentos ajudam a coordenar 

as atividades dos gerentes e sao uteis no processo de controle porque fornecem 

uma base para a avaliac;ao de desempenho e para controlar uma empresa, ou seja, 

assegurar que ela esta indo na direc;Bo certa de maneira eficiente, e precise 

conhecer o desempenho dos gerentes e das operac;Oes pelas quais eles sao 

responsaveis. 

Hansen e Mowen (1996) apud Frezatti (2005, p. 26) afirmam o mesmo ao 

relatar que o orc;amento: 

[ ... ] forca os gestores a planejar, proporciona recursos de informac;ao que 
podem ser usados para aperfeiyoar o processo decis6rio, ap6ia o uso de 
recursos definindo urn padrao que sera, na sequencia, usado na avaliayao 
de desempenho, e aperfeiyoa a comunicayao e coordenayao. 

Segundo Richers (2000, p. 350), para se manter o controle sabre a evoluc;Bo 

entre custos e produtividade, retornos e rentabilidade e outros elementos da area 

financeira, o orc;amento serve de guia de conduta ao Iongo do tempo para avaliar 

como a empresa se encontra quanta aos Indices financeiros e de marketing. "0 

orc;amento se resume a estimativa de todas as receitas e despesas para urn perfodo 

futuro. Alem de constituir urn padrao de desernpenho para cada uma das areas de 

atuac;ao e para a empresa como urn todo", e tern duas func;Qes basi cas: 

planejamento financeiro (necessidades de caixa e financiamento externo futuro) eo 

controle ( coordena os fundos disponfveis entre as areas de atuac;Bo da empresa e 
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assegura a liquidez necessaria para cobrir as obrigayaes financeiras que a empresa 

tern durante o periodo em observa9ao). 

Se os gerentes souberem que seu desempenho sera avaliado em rela98o ao 

or9Bmento, e provavel que eles trabalhem duro para atingir as metas orc;adas. 

(JIAMBALVO, 2002, p. 199). 

Para Cohen (2002), "nao e born ter metas absolutes, em que os fins 

justificam os meios, mas nao se pode abandoner as metas. Toda empresa precisa 

delas." 

Para Alexandre Behring, presidents da ALL a meta e a ancora para mudar a 

cultura de uma companhia, segundo ele todas as 750 pessoas com cargo de chefia 

nas empresas do Brasil e da Argentina tern suas metas. Acima da mesa de todos 

eles ha urn cartaz estampado com essas metas e como esta o desempenho em 

rela98o a elas. De 1997 ate 2002, a ALL cresceu consideravelmente, saindo de urn 

faturamento de 195 milhoes de reais para quase 700 milhoes. Na decada passada, 

uma das metas do grupo Camargo Correa era ganhar alguma concorrencia na 

privatizac;ao do setor de telecomunicayaes, nao conseguiram, e hoje, diz Barros 

Franco diretor de planejamento, ninguem esta triste par isso. (COHEN, 2002). 

A empresa de papel e celulose Bahia Sui, do grupo Suzano resolveu adotar 

urn programa chamado Funda98o para o Premia Nacional de Qualidade, onde nas 

metas de cinco anos, inclulam ac;oes em relayao a pessoal, clientes, estrategias e 

processes, conseguindo com isto criar uma culture de comprometimento com 

controls de custos, busca de resultados e companheirismo. Na empresa ha reunioes 

semestrais para prestar contas aos empregados. A Bahia Sui atingiu suas metas em 

quatro anos obtendo em 2000 a melhor margem de Iueras operacionais do setor, 

8,9%, ganhando o Premia Nacional de Qualidade de 2001. (COHEN, 2002). 

Segundo Kaplan et al (2000, p. 502) apud Fernandes (2005, p. 17- 18), o 

processo or9Bmentario for98 as empresas a fazer o seguinte: 

• ldentificar os objetivos em Iongo prazo e as metas em curta prazo e serem 

especlficas no estabelecimento de metas e na avaliayao do desempenho relative a 

alas; 

• Reconhecer a necessidade de enxergar a empresa como urn sistema de 

componentes interagindo, que devem estar coordenados; 
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• Comunicar as metas da empresa a todos os seus s6cios e colaboradores 

e envolve-los no processo or~amentario; 

• Antecipar problemas e trata-los proativamente em Iugar de reativamente. 

Para Frezatti (2000, p. 17), "[ ... ]quando alga decidido nao ocorre da maneira 

como planejado, o sistema gerencial apura e indica a sua ocorrencia, magnitude, 

responsabilidade e dimensao temporaL" 0 administrador conta, entao, com urn 

recurso que permite avaliar o manuseio de seus recursos e no alcance de seus 

resultados planejados, indicando nao s6 a situayao presente da empresa, como as 

ac;oes que podem ser feitas para a correyao de sua trajet6ria. 

Par isto, o controle orc;amentario, segundo Frezatti (2000, p. 57 - 60), se 

adequa ao planejamento, e: 

[ ... ] se o controle orc;amentario e a forma de realimentar o sistema de 

planejamento, dependendo do grau e sofistica~o deste ultimo, ele pode ser 

estruturado de maneira flexivel ou rigida, complexa ou simplificada, centralizada ou 

participative. 

Para Moreira ( 1989, p. 15) o orc;amento tradicional: 

[ ... ] e urn sistema de planejamento global com urn conjunto de pianos e 

politicas que, formalmente estabelecidos e expresses em resultados financeiros, 

permite a alta administra<;ao conhecer, a priori, os resultados operacionais da 

empresa e, em seguida, executar os acompanhamentos necessaries para que esses 

resultados sejam alcanc;ados e os posslveis desvios sejam analisados, avaliados e 

corrigidos. 

Algumas vantagens do orc;amento sao citadas par Sanvicente e Santos 

(1983, p. 23- 24): 

• A existencia e a utilizayao do sistema para que sejam concretamente 

fixados objetivos e polfticas para a empresa e suas unidades; 

• Par meio de uma integrayao de diversos orc;amentos parciais num 

orc;amento global, este sistema de planejamento forc;a todos os membros da 



50 

• Par meio de uma integrar;ao de diversos oryamentos parciais num 

orc;amento global, este sistema de planejamento forya todos os membros da 

administrar;ao a fazerem pianos de acordo com os pianos de outras unidades da 

empresa, aumentando seu grau de participar;8o e fixar;ao de objetivos; 

• Obriga os gestores a quantificarem e datarem as atividades pelas quais 

serao responsaveis, em Iugar de timitar-se a compromissos com metas ou alvos 

vagos e imprecisos; 

• Reduz o envolvimento dos altos administradores com as operac;oes 

diarias, par meio de delegar;ao de poderes e de autoridade, que se refletem nos 

oryamentos das diferentes unidades operacionais; 

• ldentifica os pontes de eficiencia ou ineficiencia no desempenho das 

unidades da empresa e permite acompanhar em que termos esta havendo 

progresso para a consecu<;ao dos objetivos gerais e parciais da empresa; 

• Tende a melhorar a utiliza<;ao dos recursos disponfveis na organiza<;ao, 

bern como ajusta-los as atividades consideradas prioritarias, para que os objetivsos 

estipulados sejam alcanyados. 

Algumas vantagens citadas par Welsch ( 1996, p. 64 - 65) sao: 

• 0 oryamento obriga a empresa a analisar antecipadamente as polfticas 

basi cas; 

• Exige uma estrutura administrativa adequada, isto e, urn sistema definido 

de atribuir;8o de responsabilidades a cada fun<;ao da empresa; 

• Obriga todos os membros da administrar;ao a participar do processo de 

estabelecimento dos objetivos e prepara<;ao dos pianos, alem de obrigar os gestores 

dos diversos setores a fazer pianos em harmonia com as pianos dos outros setores 

e de toda a empresa; 

• Permite a verifica<;ao de progresso em relar;8o aos objetivos da 

organiza<;ao; 

• Forc;a a administra<;ao a dedicar parte de seu tempo e atenc;ao aos efeitos 

das tendencias esperadas das condic;Oes economicas gerais; 

• F az com que se erie o habito de analise cuidadosa de todos os fatores 

relevantes antes de serem tomadas decisoes importantes; 
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• Exige da administra9ao a quantifica98o do que e necessaria para urn 

desempenho satisfat6rio e de dados contabeis hist6ricos adequados e apropriados; 

• Obriga a administra98o a planejar o uso mais economico de mao-de-obra, 

materia-prima, instalac;Oes e capital; 

• Libera os executives de problemas intemos rotineiros, dando-lhes mais 

tempo para planejar e usar sua criatividade, devido a potiticas predeterminadas e 

rela96es de autoridade bern definidas; 

• Elimina incertezas nos nlveis mais baixos em rela98o as pollticas e aos 

objetivos basicos da empresa; 

• Destaca as areas de eficiencia ou ineficiencia e for98 uma auto-analise 

peri6dica; 

• Promove a compreensao mutua de problemas entre os membros da 

administra98o. 

0 or9Bmento e urn dos importantes sistemas de planejamento e controle de 

medidas de desempenho. Integra e harmoniza as operaydes. As varias razoes pelas 

quais e importante se utilizarem medidas de desempenho segundo Lunkes e Bornia 

(2003?) sao: 

• ldentificar onde se obtem sucesso (fatores-chave do sucesso ); 

• ldentificar onde se obtem sucesso em rela98o ao cliente, atendendo suas 

expectativas e medindo sua leaJdade e satisfayao; 

• Ajudar a entender os processes internos; 

• ldentificar onde estao os problemas e onde melhorias sao necessarias, 

principalmente as relacionadas a inova98o; 

• Manter na organiza98o pessoas com habilidade e competencias, dando

Jhes liberdade, desafios e responsabjjjdade; 

• Assegurar que as decisoes sejam tomadas baseadas em fates e nao em 

suposic;Qes, emo96es ou intui98o; 

• Demonstrar se as mefhorias pfanejadas estao reafmente sendo 

concretizadas; 

• Atender aos exigentes acionistas, 6rgaos reguladores, entre outros, com 

sistemas abertos e transparentes. 
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2.6 DESVANTAGENS DE ORCAR- CRiTICAS AO ORCAMENTO 

No processo on;amentario tradicional tanto os recursos humanos quanta os 

financeiros sao na maioria dos casas usados excessivamente, pais para apenas 

uma atividade desenvolvida na empresa e preciso que a decisao passe por todos os 

nfveis hierarquicos antes de chegar a base novamente, ou seja, e preciso mais 

pessoas para planejar, organizar, acompanhar e executar, tudo e muito burocratico 

necessitando de analises demoradas e na maioria das vezes essas analises sao 

apenas numericas, ou seja, apenas para cumprir metas, sendo deixado de lado as 

tendemcias de mercado e os clientes. (HOPE; FRASER, 2003a, p. 5). 

Elaborar orgamentos continua a ser urn dos maiores desafios para 

executivos e gerentes de qualquer Iugar do mundo, porem no Brasil, trata-se de urn 

caminho de aprendizado, devido a sua economia instavel par tanto tempo. (LEAHY, 

2002). 

Se a economia e inconstante perde-se ao fazer urn planejamento que nao 

sera utilizado e se ela pouco muda, tambem nao ha necessidade, vista que os 

acontecimentos sao previslveis, ou mesmo triviais. Nos dais casas ha desperdlcio de 

recursos. (PFLAEGING, 2009, p. 128). 

Pianos criadas ha meses atras geralmente ficam tao distantes do alva que 

as empresas precisam atuatizar continuamente a atocayao de seus recursos, com 

base nas informacoes que tern agora, e nao nas informacoes de meses atras. 

Horizontes artificiais como o ana civil nao combinam com a dinamica do mercado de 

hoje. (LEAHY, 2002). 

Tambem segundo Barbosa Filho e Parisi {200?, p. 6), o modelo de gestao 

que utiliza o orgamento funcionou bern enquanto as condic5es de mercado eram 

estaveis, os clientes tinham escolha limitada, os concorrentes eram conhecidos e as 

suas a¢es previslveis, os precos refletiam os custos internos, a estrategia e ciclo de 

vida dos produtos eram tangos, porem, estas condicoes nao se aplicam mais na 

maioria das empresas, pais atualmente o clima competitivo e muito incerto. A 

necessidade de inova¢es esta aumentando, a pressao do mercado reflete os 

custos, os clientes sao instaveis, e os acionistas cada vez rna is exigentes." 

Segundo Sanvicente e Santos (1983, p. 24), os dados contidos nos 

orcamentos nao passam de estimativas, estando sujeitos aos eventos internos e 
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externos, que podem afetar o processo de previsao, inviabilizando sua 

concretiza9ao. 

Mesmo o orc;amento sendo cuidadosamente elaborado, a empresa pode 

experimentar, por exemplo, aumentos de pre9o imprevisiveis e inevitaveis e como 

resultado, os custos reais serao diferentes dos custos planejados. (JIAMBALVO, 

2002, p. 221 ). 

Para Cokins (1999, p. 4 - 5) apud Lunkes (2003, p. 48 - 49), o processo 

orc;amentario: leva urn tempo muito logo para ser elaborado nao acompanhando 

assim as mudanc;as do mercado; sao uteis para neg6cios estaveis; as aten(_(oes 

voltam-se para o controle depois que ele e elaborado e os gestores gastam recursos 

desnecessarios quando nao atingem todo o orc;amento feito, s6 para que nao sejam 

reduzidos seus recursos para o proximo periodo. 

As pessoas nas organiza<.(oes nao podem ser responsabilizadas por metas 

Or(_(amentarias que sao inftuenciadas por mudanc;as internas OU externas a empresa 

as quais nao possuem nenhum controle. (Lunkes, 2003, p. 137). 

De acordo com Cohen (2002) em 1995, mais de 70% das saidas de 

executivos-chefes das organiza(_(oes era devido a sucessao planejada, 

aposentadoria e fim do prazo do contrato, passando para menos de 50% em 

meados de 2002, pois os CEOs passaram a ser demitidos par desempenho 

insatisfat6rio, ou seja, nao cumprimento de metas, que de 16%, em 1995 passaram 

para 29% em 2000 e para 26% em 2001. "Antes, esperavam-se sete anos para 

demitir. Agora, Iueras insatisfat6rios levam a demissao em 4,6 anos, em media. Quer 

dizer, diminuiu consideravelmente a paciencia dos acionistas com a falta de 

resultados." 

Segundo Hope e Fraser (2003b, p. 3), "[ ... ] o processo or<.(amentario, 

adotado hoje pela maioria das empresas, deveria ser abolido." E ainda ressaltam 

que o processo orc;amentario "[ ... ] desautoriza a linha de frente, desencoraja a 

partilha de informa(_(oes e retarda a resposta a evolu(_(So do mercado." 

Muitos dos or<.(amentos sao aprovados segundo a poHtica corporativa, que 

melhora somente uma parte do neg6cio, geralmente, do melhor negociador do 

or(_(amento. (HOPE, 2008). 

A remunera(_(So de executives e gerentes muitas vezes depende de sua 

capacidade de alcanc;ar os niveis previstos no orc;amento. lsso pode levar facilmente 

a manipula98o. Se o gerente apresenta urn numero que e aprovado e, depois, 
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ultrapassa esse numero, ele fica tentado a esconder o fato, transferindo os custos 

para outro periodo. (LEAHY, 2002). 

0 mesmo relata Pflaeging (2009, p. 30) ao afirmar que "uma meta numerica 

leva a distoryao e ao fingimento - especialmente nas situa96es em que o sistema 

nao tern condi96es de atingir a meta. Todo mundo sempre vai atingir a meta que lhe 

e determinada. Ninguem sera jamais responsabilizado pelo prejulzo que isso causa." 

Tambem segundo Frezatti (2005, p. 26), o or9Bmento pode ter impacto sabre 

o comportamento dos participantes, sendo positivo quando os objetivos destes estao 

alinhados com os da organiza98o, porem, quando sao diferentes, existem conflitos 

com e/a, podendo envolver assuntos eticos como a manipula98o de dados par parte 

de alguns participantes de alguma das unidades de neg6cios. lsto porque as vezes 

as defini96es de metas ou sao muito altas ou sao muito baixas para aquela unidade, 

que para nao conflitar com seus superiores acabam manipulando dados para 

chegarem ao resultado estipulado. 

Caso os valores reais nao sejam iguais aos valores planejados, as varia96es 

or9amentarias serao atribufdas ao gerente responsavel par atingir o or9amento e 

como o desempenho e avaliado em compara98o ao que foi or99do, os gerentes 

sentem-se tentados a sugerir uma fo/ga nos valores or9ados, para que sejam 

facilmente atingidos. 0 resultado e que na elabor898o dos or99mentos, estes 

gerentes podem sugerir custos muito altos ou receitas baixas demais, assim os 

custos reais podem ser menores e as receitas maiores que os valores or99dos. 

(JIAMBALVO, 2002, p. 211 - 212). 

Para Leahy (2002), os or98mentos determinados pela alta administra9ao nao 

levam em conta as informa96es de gerentes da linha de frente. "0 or9amento e 

elaborado pelo presidente executivo e pelos diretores com base em estrategias que 

eles mesmos formulam, mas os gerentes das unidades de neg6cios nao sao 

ouvidos." Desta forma, o or99mento tradicional traz em si o peso de ser restritivo e, 

frequentemente urn instrumento em que o desempenho da empresa se volta contra 

si. 

Segundo Cohen (2002), o processo de or99mento dita os recursos que o 

individuo tern a disposiyao e os resultados que devem ser alcan99dos: como receita, 

fluxo de caixa e Iuera, mas o processo nao lida com 'como' ou mesmo 'se' o 

individuo pode alcan99r os resultados e, portanto esta desconectado da realidade. 
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Lunkes (2003, p. 48) afirma que o processo or9C3mentario deve ser 

acompanhado e revisado permanentemente, demandando tempo e dinheiro e os 

resultados podem ser em Iongo prazo. Para Hope e Fraser (2003b, p. 7), o processo 

or9C3mentario continua sendo arrastado e oneroso, e absorve ate 30% do tempo da 

gerencia. Pessoas da area financeira questionam o valor do processo orgamentario 

e muitas destas pessoas acham o metoda complicado e indigno de confianga, 

roubando tempo de atividades que agregam maier valor. 

Frezatti (2005, p. 27) ressalta que "o processo or9C3mentario nao encoraja as 

pessoas ao desempenho, mas ao desempenho do orgamento e finalmente, a 

revisao do orc;amento e demorada e as empresas nao conseguem faze-lo 

rapidamente." 

Para Pflaeging (2003), outra vantagem de nao or9C3r e que acaba-se com urn 

processo custoso e as pessoas sao liberadas para cuidar do que realmente tern 

impacto no neg6cio. As ferramentas escolhidas para substituir o orc;amento podem 

ser mais eficientes, pais vao considerar aspectos fundamentais para a estrategia que 

o or9C3mento deixa de lade, como a satisfa<;ao dos clientes ou os indicadores de 

qualidade. 

Conforme Hope e Fraser {2003b, p. 5), o desempenho no processo 

orgamentario tradicional e medido atraves de quais metas fixas foram alcan9C3das 

enquanto que pelo usa de outras ferramentas como, par exemplo, os KP/s, varies 

fatores e indices sao analisados simultaneamente. 

Segundo Hope e Fraser (1999, p. 24) apud Lunkes e Bernia (2007, p. 45), os 

or9C3mentos sao baseados na centraliza<;ao da gestae atrapalhando as tentativas de 

mudan9C3 organizacional, como: gerenciamento em equipe, delega<;ao e 

empowerment alem de ser inflexfvel em decorrencia de politicas fixas que 

inviabilizam alterac;oes nas metas orc;amentarias, perdendo entao sua eficacia. Em 

muitas empresas, o orc;amento e usado para atingir metas financeiras pre-definidas, 

o que contraria o pensamento de criar sinergia e criatividade nas pessoas para 

melhorar continuamente as estrategias e processes orientados para o cliente. 

Hope (2000) apud Frezatti (2005, p. 26 - 27) enumera algumas imperfeiy6es 

no or9C3mento tradicional, entre elas: coer<;ao ao inves da coordenayao; foco na 

reduyao de custos e nao na cria<;ao de valor; restri<;ao de iniciativas; manutenyao do 

planejamento e sua execu<;ao separadas; problemas na alocagao de custos; 

centralizagao par parte da media gerencia. 
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Para Lunkes (2003, p. 49 - 50), as imperfeic;oes no or98mento tradicional 

sao: estrutura organizacional inadequada; sistema de custeio inadequado; falta de 

flexibilidade para reformular estimativas; tecnica rudimentar de previsao; papeladas 

com detalhes excessivos; uso excessive de tendemcias hist6ricas para estabelecer 

objetivos; aplica98o de percentuais de cortes gerais nos custos sem analise previa 

do contexte de cada area ou setor; analise dos resultados muito tempo depois, 

desperdic;ando a corre98o imediata do problema; excessiva associa98o dos custos 

na preparac;ao do or98mento; incapacidade de adaptar-se ao ambiente em 

constantes mudan98s e a modificac;ao das metas or98mentaria, consequentemente. 

Em rela98o a avaliac;ao de desempenho, seu problema e que se as 

condi¢es se alterarem significativamente de urn perfodo para o outre, entao a 

comparac;ao torna-se sem sentido. (JIAMBALVO, 2002, p. 209). 

Segundo Pflaeging (2009, p. 106 - 137), os problemas do planejamento 

tradicional e dos contratos de desempenho fixo sao que: produzem ilusao a respeito 

da realidade; estreitam a percep<;ao do desempenho; destroem a motiva98o das 

pessoas e corroem a confianc;a entre elas; sao voltados para o passado, e nao para 

o futuro; pessoas se concentrarem no curta prazo; elaboram pianos verticalmente; 

desviam as pessoas do trabalho propriamente dito, fazendo com que elas sigam o 

caminho tra98do em vez de atingir os melhores resultados possiveis; causam efeito 

prejudicial junto aos clientes quando produtos sao empurrados a eles para que a 

cota de alguem seja atingida; produzem ilusao de controle: "e s6 seguir o plano que 

tudo vai dar certo"; as pessoas nao confrontam-se com a realidade do mercado {o 

importante e atingir as metas); levam a busca de culpados no comparative entre 

planejado versus realizado desperdi98ndo a aten98o dos executives. 

Para Pflaeging {2009, p. 194), "comparac;oes com qualquer meta fixa ou 

perfodos anteriores sao criterios de desempenho injustos e enganosos para 

estabelecer a recompensa." 

Algumas limitac;oes das medidas financeiras de desempenho apresentadas 

por Lunkes e Bernia (2003?) sao: 

• Tendencia a medir e analisar variaveis internas; 

• Nao incluir medidas amplas de desempenho como, qualidade, satisfac;8o 

dos empregados e clientes, etc; 
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• Tendencia a analisar fates passados, ficando diffcil fazer previsoes 

precisas em rela9ao ao futuro; 

• Geralmente sao medidas macros, nao expressando o item espedfico que 

acarretou a varia9ao. 

Uma serie de empresas "rejeitaram a dependencia de dados obsoletes e a 

disputa arrastada e egoista sabre o significado dos dados para o futuro." Com isto, 

nota-se como o oryamento tradicional, antes de contribuir com a obten9ao de 

resultados planejados, podem minar o direcionamento da empresa e sua 

estabilidade. (HOPE; FRASER, 2003a, p. 4). 

Para lunkes (2003, p. 49): 

Os orc;amentos em geral nao permitem identificar as variaveis que influem 
na atuayao do gestor e da area de responsabilidade, nao evidenciando o 
resultado do esfor~ despendido pefo gestor, seja na adapta~;ao as 
condi<;oes que se apresentarem quando da execuyao dos pianos, seja na 
eficiencia com que suas atividades sao executadas. 

Algumas outras queixas, segundo Leahy (2002), foram que o or9amento 

quase nunca da suporte as estrategias da empresa e, na verdade, muitas vezes as 

contradizem; exigem urn processo que nao agrega valor; concentram-se na redu9ao 

de custos e nao no aumento de valor; fortalecem comando e centrale verticais dentro 

da organizayao; nao refletem iniciativas emergentes, como as novas estruturas de 

rede que as empresas estao adotando; estimulam o usa de estrategias com 

interesses puramente individuais e "comportamentos perversos"; sao elaborados e 

atualizados com frequencia insuficiente; baseiam-se em hip6teses sem fundamento 

e palpites; refor9am barreiras entre departamentos em vez de estimularem que o 

conhecimento seja compartifhado e fazem com que as pessoas sintam-se 

desvalorizadas. 

Para Welsch (1996, p. 63 - 64), algumas das desvantagens no 

desenvolvimento do processo de planejamento das organiza9oes sao que: 

• 0 plano de resultados baseia-se em estimativas ( estimar receitas e 

despesas nao pode ser uma ciencia exata); 

• Nao estao adaptados as novas circunstancias ( dentro ou fora da 

organizayao), pais os cenarios politicos economicos mudam constantemente. No 
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caso brasileiro, segundo Frezatti (2000, p. 22), houve perlodos em que foram 

comuns revisoes mensais em face da volatilidade do ambiente macro; 

• A execu98o de urn plano de resultados nao e automatica, ou seja, todos 

devem conhecer e entender os pianos para atingir suas metas havendo 

comprometimento para atingir o planejado; 

• Atividades que nao estao previstas no plano de neg6cios devem ser 

avaliadas pela administra98o e implementadas, caso considerem que sao 

adequadas aos seus objetivos. (FREZATTI, 2000, p. 22). 

Hope e Fraser (1999b, p. 1) apud Barbosa Filho e Parisi (2006, p. 30) 

apresentam alguns desabafos de gestores de importantes organizagaes com as 

praticas de on;amento, como Jack Welch, ex-CEO da General Electric, que chamou 

o orc;amento de maldi98o da America corporative; Bob Lutz, ex-vice presidents da 

Chrysler, que disse que o oryamento e uma ferramenta de repressao; e Jan 

Wallander, ex-CEO do banco sueco Svenska Handelsbanken, disse que o 

orcamento e urn mal desnecessario. 

Porem, como abolir o oryamento? As empresas precisam perguntar para 

que ele e usado e as respostas podem ser: para prever o futuro, definir metas, alocar 

recursos, controlar os custos e o desempenho. Estes objetivos sao relevantes, 

porem o orgamento nao e o processo mais adequado para se chegar ate eles, pais 

nao da uma visao realista do futuro, s6 mostra urn desejo de programar a 

organiza98o para urn ano inteiro, 0 que nao e posslvel, pois quando 0 cenario muda, 

os profissionais gastam mais tempo renegociando as metas orgamentarias do que 

resolvendo os problemas. Assim existem tecnicas mais adequadas do que o uso do 

orcamento tradicional, como o Balanced Scorecard (define metas ligadas a 
estrategia) ou o custeio ABC (controle de custos) entre outras. (PFLAEGING, 2003). 



59 

2.7 Balanced Scorecard- (BSC) 

Segundo Altheman (2003), o BSC e "uma ferramenta de medi~o do 

desempenho empresarial e implementa~o do ptanejamento estrategico." Porem 

primeiramente e preciso validar os conceitos de missao e visao da empresa. 

Ainda segundo Altheman (2003), a analise comec;a com a avalia~o do 

ambiente externo e posteriormente e feita a analise do ambiente interno (pontos 

fortes e fracos). Assim consegue se estabelecer as vantagens competitivas da 

empresa e, por meio do planejamento estrategico, determiner as que irao durar. 

0 BSC combina indicadores financeiros e nao financeiros, permitindo a 

empresa utilizar somente informa<;Oes relevantes em suas atividades. 0 BSC 

enfatiza a importancia de investir no futuro (novos equipamentos, pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, pessoal, sistemas e procedimentos, ou seja, 

crescimento em Iongo prazo) e nao apenas em areas tradicionais de investimento. 

(LUNKES, 2003, p. 22 - 23). 

Segundo Kaplan {2008), o BSC e um sistema de avalia9Bo de desempenho 

empresarial e seu diferencial e reconhecer que os indicadores financeiros por si s6 

nao sao suficientes para isso, uma vez que s6 mostram os resultados dos 

investimentos e das atividades, nao contemptando os impulsionadores de 

rentabilidade em Iongo prazo. 

Para Frezatti at a/ (201 0, p. 193 - 195), "o BSC surge como uma evoluc;ao da 

utiliza~o madura do planejamento, demandando liga~o e alinhamento entre 

estrategico e tatico. Sem esses atributos, os beneffcios potenciais do BSC nao 

podem ser plenamente alcanc;ados." 

Conforme Kaplan (2008), as metas devem ser transmitidas para todos os 

membros da organiza~o para que sejam compreendidas, assim todos os nfveis 

terao conhecimentos necessarios para fazer sugestoes sobre como implementar as 

estrategias trac;adas pela alta gerencia, contribuindo para que essas metas sejam 

cumpridas (feedback estrategico). 0 feedback estrategico verifica se a estrategia 

realmente corresponde as expectativas existentes no momenta em que foi fixada, 

indicara a participac;Bo de mercado (se aumentou em rela~o aos clientes-alvo, sea 

empresa esta oferecendo mais valor para esses dientes especiais), se esta 

melhorando seus processos internos, criando novas produtos e servic;os, se os 
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funcionarios estao sendo treinados de forma continua e se estao sendo usadas 

novas tecnologias 

Segundo Altheman (2003), o BSC conseguiu traduzir as metas das 

empresas em quatro linhas: 

• Consenso e visao estrategica - traduzem os objetivos para todos; 

• Comunicac;ao e mediyao - permitem que as pessoas atinjam metas e 

recebam indicadores; 

• Planejamento e fixa98o de objetivos- para todos caminharem na mesma 

direc;ao; 

• Feedback constante. 

Para o autor, as dimensoes analisadas pelo BSC sao: 

• Financeira: maximizar receitas, minimizar custos, methorar a utiliza98o dos 

ativos e realizar a gestao do risco; 

• Clientes/mercados: ganhar mercado, manter a fatia de acordo com a 

capacidade produtiva e captar novas clientes mais rentaveis, alem de deixa-los 

satisfeitos e fideliza-los, analisando cada urn deles por sua rentabilidade; 

• Aprendizado/crescimento: capacidade de mudanc;a utilizando sistemas de 

informac;ao para manter a motivayao em alta, criar urn clima favoravel as estrategias 

e garantir a confianc;a na delega98o de tarefas; 

43): 

• Processes: o que deve ser melhorado. 

Conforme Kaplan e Norton (2001, p. 289) apud Lunkes e Bornia (2007, p. 

[ ... ] na maioria das implementa~es, o BSC precisa ser conectado ao 
orcamento. o BSC destaca-se como urn novo sistema para a gestao 
estrategica. Mas esse novo sistema deve ser conectado ao velho sistema, o 
orcamento, para a gestao b3tica. Essa conexao e feita por meio de urn 
processo de 'loop duplo'. 

Ainda segundo estes os autores, o balanced scorecard faz o primeiro loop 

com o planejamento estrategico que integra o BSC ao planejamento estrategico, por 

meio dos indicadores estrategicos e o segundo loop integra o BSC com o 

orc;amento, pelas medidas operacionais. (Figura 2). 



Figura 2: Loop duplo - converter a estrategia em processo continuo 
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Segundo Cohen (2002), "o BSC, como, alias, qualquer metoda, nao garante 

que as metas sejam factfveis. Ele apenas organiza as estimativas, mas estas 

continuam sendo feitas por pessoas de carne, ossa e ilusoes." 

Para Frezatti et a/ (201 0, p. 188), o foco do BSC, como foi proposto por 

Kaplan e Norton, e estabelecer uma rela«;ao entre a eficacia na gestae e as 

opera96es par meio do alinhamento entre a estrategia de neg6cio e o desempenho 

operacional, utilizando uma composiyao balanceada de medidas, metas, objetivos e 

requisites para essa finalidade. 

Contudo, para Fraser e Pflaeging (2007, p. 5) o poder do Balanced 

Scorecard permanece limitado pefos numeros e indicadores de desempenho de 

curta prazo embutidos no oryamento anual. Organiza96es que o utilizam, 

basicamente, mantem-se focados na 'gestae' do proximo final de exercfcio, ao inves 

de dar suporte para a estrategia de media prazo. 
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3 BEYOND BUDGETING 

Este t6pico procura mostrar as principais caracterfsticas deste novo modelo 

de gestao, bern como seus conceitos, evolu~o hist6rica e princlpios que o regem. 

Tambem cita alguns exemplos de empresas pioneiras em sua utilizagao. 

3.1 CONCEITOS E EVOLUCAO HISTORICA 

0 modelo Beyond Budgeting foi criado em 1998 em londres, pela 

Associa98o Americana de lncrustrias (Consortium of Advanced Management, 

Jnternacional ou CAM-I) como resposta a crescenta insatisfagao, e ate frustragao, 

com o planejamento or99mentario tradicional. 0 BBRT Contava com representantes 

de empresas de varios ramos com o objetivo de pesquisar alternatives ao 

planejamento e controle tradicional baseado em orgamentos. Os diretores

coordenadores do grupo procuraram empresas de sucesso que ja nao utilizavam o 

planejamento or99mentario, e isso tornou-se o mais importante fundamento do 

modelo surgido atraves do trabalho conjunto do grupo. Desde sua fundagao, mais de 

150 empresas-membros o tern apoiado. (PFLAEGING, 2009, p. 43). 

0 grupo de pesquisa Beyond Budgeting Round Table (BBRT) nasceu com a 

tarefa de aprofundar e difundir este modelo de gestao que fosse apropriado para 

tornar as organiza9()es bem-sucedidas frente a concorrencia nos mercados 

complexes e dinamicos do seculo XXI. Seu trabalho come90u se perguntando "de 

que maneira poderia funcionar a lideran99 de uma organiza98o sem orgamentos, 

sem negociagoes em torno do planejamento anual, sem controles tipo planejado 

versus realizado e sem metas fixas." (PFLAEGING, 2009, p. 19). 

0 BBRT [ ... ] e urn cons6rcio intemacional de pesquisa colaborativa sobre 
lideranc;a e gerenciamento em questoes de interesse comum para varias 
companhias que juntam seus recursos para achar soluc;oes praticas. Ela 
tambem oferece um numero de servic;os de aconselhamento que dao 
suporte a implementac;Bo do modelo Beyond Budgeting. (FRASER; 
PFLAEGING, 2007, p. 01). 
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Para Hope e Fraser (2003a, p. xix}, o Beyond Budgeting e um grupo de 

processes alternatives que ap6iam: metas e reconhecimentos, urn planejamento 

continuo, demanda de recursos, coordenacao dinamica da empresa e um 

significative grupo de controles nos varios niveis. 

Os pesquisadores perceberam que esse novo modelo de gestao e mais 

responsive, acrescenta valor ao processo, nao necessita do usa de polftica, e tern 

pouco efeito colateral na disfuncao comportamental entre as pessoas. Alem disso, o 

BBRT observa que o modelo Iibera energia e imaginagao para as pessoas da linha 

de frente das opera9oes nas organiza9oes possibilitando baixos custos e uma 

lucratividade mais sustentada. {BARBOSA FfLHO; PARISI, 2006, p. 32). 

Segundo Hope (2008}, trata-se de uma nova visao do custo. 0 

gerenciamento e feito em processes e nao em Of98mentos, gerencia processes 

horizontais, nao verticais. 

0 abandono das praticas pesquisadas pelo BBRT a respeito do or9amento 

leva a necessidade de se discutir urn novo modelo de gestao que implica analise e 

revisao dos instrumentos de suporte na gestao. (BARBOSA FILHO; PARISI, 2006, p. 

31). 

Porem Frezatti {2005, p. 25) faz o seguinte questionamento: "[ ... J a visao do 

Beyond Budgeting traria novas contribuicoes ao planejamento empresarial 

tradicional ou apenas estaria rediscutindo antigas abordagens que estariam sendo 

aplicadas de maneira inadequada?." 

Para Barbosa Filho e Parisi (200?, p. 11 ): 

[ ... ] somente quando os lideres fazem uma transic_;ao bern sucedida para o 
processo flexivel e adaptavel e quando eles veem a real oportunidade de 
uma descentralizac;ao radical de desempenho com a responsabilidade para 
as pessoas de linha de frente. Enquanto o processo flexfvel e adaptavel 
oferece as perspectivas de economia de custos, menos jogos entre os 
gestores, respostas mais rapidas, melhor alinhamento estrategico, e maior 
utilidade das pessoas de financ;as, a descentralizac;ao oferece mais. 

A gestao sem or9Bmento nao acaba com as metas, mas estabelece metas 

de desempenho mais relevantes e relativas em vez de se preocupar como um 

numero de vendas isolado. A organizacao passa a buscar participacao de mercado, 

compara seus custos com o de outras empresas, ou de diferentes unidades de 

neg6cios. (PFLAEGING, 2003). 
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A busca por reduyao de custos nao deveria vir somente de cima para baixo 

e sim de todos os membros da organiza~ao, pois uma vez que eles se sintam mais 

integrados a ela, passam tambem a sentir -se mais compromissados com os 

resultados, buscando tambem a reduyao de custos. Os clientes serao atendidos de 

maneira adequada, sem pressoes para atingir metas e os relat6rios serao 

estruturados de maneira etica. A total abertura para disponibilizayao de informac;oes 

e parte crftica do processo. {HOPE; FRASER, 2003 apud FREZA TTl, 2005, p. 29). 

Alguns formatos de custeio somente tern relevancia, segundo Pflaeging 

(2009, p. 152), no desenvolvimento de produtos (em forma de target costing); antes 

de decisoes relacionadas a investimentos e projetos {em forma de calculos de 

rentabilidade, elaborayao de progn6sticos e business cases) e para compreender a 

possibilidade de criayao de valores de processes (em formate de calculo dos 

processes ou activity-based costing, visando a diminuir o desperdlcio). 

Para Barbosa Fitho e Parisi (2006, p. 31 ), o Beyond Budgeting nao se trata 

de uma discussao te6rica de como melhor elaborar e analisar planejamento e 

orc;amento, mas sim de pesquisas emplricas que identificaram desvios de 

comportamento gerados por modelos de gestae centralizados que utilizam 

orc;amento anual fixo como o seu principal instrumento de gestae. "E necessaria urn 

modele de gestae que ap6ie as metas e os objetivos dos neg6cios no seculo XXI. 

[ ... ] esta clara que o Beyond Budgeting nao e uma outra ferramenta, mas uma 

alternativa para revisao de modele de gestae." 

0 mesmo diz Pflaeging (2009, p. 44) quando afirma que o Beyond Budgeting 

nao tern muito a ver com a otimizacao de processes de gestae que se conhece de 

outros conceitos, como a gestae de qualidade, a reengenharia, o activit-based 

management ou o better budgeting. E urn modele de gestae que substitui a 

burocracia pela lideranc;a, ordens dadas de cima para baixo por empowerment, 

estruturas organizacionais hierarquicas e centralizadas por redes auto-gerenciadas. 

E uma tecnologia de gestae de mudanc;a. 

Segundo Barbosa Filho e Parisi (200?, p. 12), os princlpios do Beyond 

Budgeting proporcionam velocidade, agilidade e adaptabilidade do processo 

decis6rio, pais transforma o potencial de desempenho da empresa e quebra 

armadilhas do desempenho fixado para o ano seguinte. 



65 

Ainda de acordo com Barbosa Filho e Parisi (200?, p. 12), no Beyond 

Budgeting: 

Os recursos sao disponibilizados e acessiveis para as equipes da linha de 
frente e quando requerido devem ser adquiridos por meio de urn processo 
rapido de aprovac;ao e, com acesso mais rapido aos recursos operacionais. 
Deve-se ter uma equipe de alto nivel para gerenciar os recursos, com 
revisoes trimestrais. Esta equipe gerenciara os recursos operacionais por 
rneio de urn conjunto de linhas rnestras baseadas nos indicadores de 
desernpenho chaves - KPJ's, tal como a relayao custo - receita, dentro do 
qual os gerentes podern operar. Eles tern autonomia no uso dos recursos 
atraves de indicadores e rnetas. 

Os KP/s (key performance indicators) ou indicadores-chave de desempenho 

sao o Iuera, fluxos de caixa, rela¢es de custo, satisfayao dos clientes e qualidade 

que substituem as metas anuais fixas. Os criterios de mensura98o sao o 

desempenho de grupos equivalentes internes ou extemos e resultados de perlodos 

anteriores. T endem a ser de natureza financeira no topo da organiza98o e mais 

operacionais quanta mais proxima da linha de frente estiver uma divisao - cumprem 

as fun~es auto-reguladoras do orcamento. (HOPE; FRASER, 2003b, p. 5). 

A pergunta de executives e equipes sabre relat6rios e medi96es nao deveria 

ser: "Como gerir tal indicador? e sim: 0 que esse indicador diz sabre o sistema da 

empresa e como este deve ser modificado para que o desempenho fique melhor de 

forma duradoura?." Em organizay6es de Beyond Budgeting, as equipes tern o poder 

de tamar decisoes pr6prias, pelo bern da organizayao como urn todo. Pessoas do 

mesmo nlvel assumem tarefas de auditoria em foryas-tarefa em atividades do 

cotidiano, com isso cria-se urn processo de controle, inspe9ao e tambem de 

transferencia de conhecimento sustentado par todos os colaboradores. 

(PFLAEGING, 2009, p. 149 -150). 

Tambem segundo Hope e Fraser (2003a, p. 70), no Beyond Budgeting os 

recursos sao oferecidos quando demandados pelos setores que necessitam, 

reduzindo assim perdas e desperdicios desnecessarios, eliminando o pensamento 

de ter que gastar tudo o que foi oryado para que a verba nao seja perdida no ana 

seguinte. 

0 Beyond Budgeting, segundo Frezatti (2005, p. 28), propoe a gestao sem a 

existencia do oryamento anual nas organizayaes. Baseia-se na ideia de que "deva 

existir flexibilidade para OS gestores, 0 que e obtido a partir de negocia~es e grande 
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participagao dos profissionais da 'Iinha de frente', fazendo com que o planejamento e 

a execugao sejam desenvolvidos pelos mesmos atores." 

Segundo Pflaeging (2009, p. 212), empresas que utilizam "consultar'' antes 

de tomarem decisoes, incluem as pessoas na questao em pauta, assim etas passam 

por urn aprendizado em relagao aos problemas da empresa, tornando-se crfticos 

bern informados ou apoiadores entusiasticos. Toda pessoa cujo conselho e 
solicitado sente-se util e reconhecida. 

0 lfder exerce a fungao de moderador da escolha das metas. "Fatos sao 

comparados com fatos, e nao com pianos ou outros numeros 'inventados"'. Nao 

alcangar metas ou ficar abaixo delas e normal, pois em atividades empresariais e na 

economia de modo geral nao ha certezas matematicas, o importante sim e aprender 

mais sabre a razao pela qual as coisas acontecem e o que pode-se fazer de outra 

forma em situac;oes parecidas. Nao ha o planejamento estrategico que e substitufdo 

pelo pensarnento estrategico disseminado pela empresa e o dialogo estrategico 

entre pessoas e Jideres. (PFLAEGING, 2009, p. 163 -166). 

No Beyond Budgeting o processo de gestao baseado no contrato de 

desempenho relative, vai muito alem dos objetivos fixados em determinada epoca do 

ano, porem os gerentes ainda devem ter urn alto nivel de expectativas, caso 

contrario eles falharao na sobrevivencia. A enfase em desempenho tern mudado de 

contratos de curta prazo negociado internamente para o benchmark externo de 

indicadores de desempenho Chaves de media prazo. Assim as organiza<;Oes tern ido 

alem do orgamento e quebrada paradigmas da armadilha do desempenho fixado 

para o ano seguinte. (BARBOSA FILHO; PARISI, 200?, p. 13). 

Empresas do novo modelo nao partem do pressuposto de que todos os que 

tiverem maior autonomia terao urn melhor desempenho. Exigem dos funcionarios 

algo muito mais dificil do que cumprir uma meta fixa: que persigam urn objetivo 

fugidio, avaliem a si pr6prios em relagao ao desempenho de grupos comparaveis 

dentro e fora da empresa no mesmo periodo, dadas as condi¢es economicas 

daquele momenta. Como esse pessoal nao sabera seu grau de sucesso ou 

insucesso ate o termino do periodo, terao de usar toda a sua energia e 

engenhosidade para assegurar que o desempenho seja melhor do que o de seus 

pares. (HOPE; FRASER, 2003b, p. 4). 

Segundo Pflaeging (2009, p. 115), os Rankings funcionam melhor do que 

metas fixas tradicionais, pois sao simples, compreensiveis, interessantes para os 
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colaboradores, desafiantes e autoadaptativos, reagem a mudangas dinamicamente 

em re/agao a concorrencia e nao apontam cufpados nem erros, porem apontam para 

potenciais de melhoria e desafios. 0 progn6stico deveria acontecer periodicamente 

ou de acordo com a necessidade, junto como processo de forecasting, que e bern 

mais rapido do que qualquer planejamento orgamentario. (PFLAEGING, 2009, p. 134 

- 136). 

Para Hope (2008), "e preciso pensar de maneira mais imaginative e passar 

mais responsabilidade para os outros gerentes. Nao e uma questao de ter menos 

controle, mas exatamente o contrario". 

Segundo Hope e Fraser (2003b, p. 5): 

Empresas que abandonam o processo oryamentario transferem o processo 
decis6rio do centro para a periferia. Em vez de negociar antecipadamente 
as metas a serem atingidas por gerentes, os recursos que estes ter§o e sua 
recompensa por simplesmente fazer o que e esperado, tais empresas 
atribuem a gerencia a responsabilidade de buscar os recursos de que 
necessitam para aproveitar as oportunidades que vislumbram. 

No processo de mudanga e preciso transmitir uma visao convincente deJa, 

elaborando e comunicando a situa~ de maneira humitde, sem arrogancia e com as 

explica¢es de como isso sera feito. E, e claro, efetivamente realizar o que foi 

comunicado. (HOPE, 2008). 

De acordo com Barbosa Filho e Parisi (200?, p. 7) a empresa deve tornar-se 

mais flexfvel e responsiva, e isto significa descentralizar poder, delegando 

autoridade e responsabilidade de prestar contas para as pessoas mais pr6ximas dos 

clientes. 

0 Beyond Budgeting para Hope e Fraser (2003) apud Frezatti (2005, p. 29) 

foca a criagao de vatores em Iongo prazo. E preciso manter os melhores 

profissionais, para tanto e preciso avaliar suas capacidades criadoras. E isso tera 

maior probabilidade de sucesso em urn ambiente de liberdade e autonomia. 

Segundo Hope e Fraser (2003a, p. 70), a definigao de metas no Beyond 

Budgeting e baseada no benchmarking externo, com perspectivas de media prazo, 

nao existem metas fixas e sim variaveis de acordo com o momenta vivenciado pelos 

gestores. 
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Pflaeging (2009, p. 114) cita tres tipos de metas relativas: 

• Benchmarks externos e melhores resultados externos: desempenho 

relative em compara~o com o ambiente de mercado externo; 

• Benchmarks internes e melhores resultados internes: entre unidades, 

filiais, escrit6rios, plantas, projetos e assim par diante- fomentando a competi~o 

interna, de carater esportivo entre equipes; 

• Stretch targets desafiantes e observa~oas de tendencias em compara~o 

com o desempenho realizado em periodos anteriores, isso sublinha a necessidade 

de melhoria e inova~o contfnuas e pode ser utilizado onde urn benchmarking direto 

nao e possivel ou necessaria. 

As vantagens das metas relativas e de contratos de desempenho relative 

segundo Pflaeging (2009, p. 115- 117) e que: 

• Liberam elevada motiva~o para superar a referencia ultima de 

desempenho, que e a concorrencia; 

• Comunicam urn desafio externo constante de fora para dentro, nao de 

cima para baixo; 

• T ornam superflua a negociayao de numeros e acordos que custam tempo 

e dinheiro; 

• Permanecem sempre reJevantes e exigentes, praticamente nao exigem 

reajustes, em geral atualizam-se automaticamente; 

• Nao sao objetos e fator desencadeante de manipula~o; 

• Nao estimulam ativamente determinadas formas de comportamento; 

• Estao menos orientados por finan~s e recursos, mas referem-se a 

resultados genuinos, finais; 

• Obrigam as organiza~oes a identificar indicadores-chave autenticos, e nao 

inputs, e medidas de atividade de carater quantitativa; 

• Concedem o maximo de Jiberdade as equipes para definir o caminho para 

atingir as metas e maior transparencia sabre o desempenho; 

• Permitem que as pessoas assumam responsabilidades e tomem decisoes 

de maneira descentratizada; 
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• Estimulam as pessoas a pensar e agir estrategicamente; 

• Permitem uma avalia~o mars neutra do desempenho, levando em 

considera9ao todas as influencias internas e externas. 

Previsoes dinamicas diferem de or9amentos em varios aspectos. Nao 

vislumbram uma "linha de chegada" aquela altura ultrapassadas. lncluem variaveis 

cruciais como: pedidos, vendas, custos e investimentos de capital, (podem ser 

compiladas com relativa rapidez e facilidade, as vezes par uma unica pessoa em urn 

unico dia). Sao constantemente atualizadas pelas estimativas de tendencias 

economicas mais recentes e de demanda do cliente e por dados novas do trimestre 

mais recente. (HOPE; FRASER, 2003b, p. 6). 

0 desempenho tern aspectos quantitativos e qualitativos sendo quase 

impossfvel de se medir, como exemplo: medir rela98o com clientes; a satisfa98o dos 

colaboradores e clientes; a eficacia da pubHcidade; o potencial dos colaboradores; a 

capacidade de inova~o, o risco e a qualidade. (PFLAEGING, 2009, p. 106 - 1 07). 

0 novo modelo supera as barreiras e cria uma organiza98o diferente, 

oferecendo ao gerente autoconfian98 e liberdade para pensar, tamar decisoes 

rapidas e sentir-se confortavel sabre o envolvimento em projetos inovadores com 

equipes multifuncionais na empresa e fora dela, alem de ajudar as empresas a 

competirem mais eficazmente em urn momenta de informa96es rapidas e 

competi98o tao acirrada. (BARBOSA FILHO; PARISI, 2006, p. 32). Segundo Hope e 

Fraser (2003a, p. 70), no novo modelo ha a circula98o rapida destas informa96es, 

pois devem ser disponibilizadas para facilitar o aprendizado e encorajar urn 

comportamento etico. 

Segundo Pflaeging (2009, p. 199 - 200), as organiza¢es que praticam o 

Beyond Budgeting, defendem uma estrutura "hierarquica" dentro de certos limites, 

Estas empresas reconhecem que urn certo grau de hierarquia e inevitavel, isso 

significa que ha hierarquia no novo modelo - s6 nao ha uma hierarquia que implique 

ordens e acumula98o de poder. As decisoes sao distribuidas de maneira 

descentralizada e subsidiaria, no ponto mais baixo au, melhor dito, mais externo 

possfvel. "A lideran98 e urn exercicio de autolimita98o, modestia e humildade." As 

equipes tern de receber feedback a respeito do desempenho que apresentam e 

precisam assumir as responsabilidades pelos resultados. 
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Porem para que este processo funcione e preciso que os chefes assumam a 

responsabilidade par todas as decisoes tomadas em suas equipes - mesmo que 

outros membros da equipe tomem a decisao sozinhos. Consequentemente a 

lideranya descentralizada e de empowerment necessita de uma certa disposigao 

para correr riscos. Vale ressaltar ainda que segundo Pflaeging (2009, p. 215- 216): 

Mesmo na organizagao p6s-taylorista, nao se pode abrir inteiramente mao 
de instruc;ao e padroes de comportamento. Entretanto, eles se tornam mais 
raros - e, junto com efes, o conjunto de regras pode e deve ficar bern mais 
enxuto. [ ... ] Por outro lado, tambem e justamente essas decisoes podem ser 
colocadas nas maos de qualquer pessoa tafentosa. 

Nas organizayaes Beyond Budgeting ha o "diagrama do fluxo" (ao inves do 

tradicional organograma) onde no topo esta o cHente, e as equipes que estao 

diretamente ligadas a eles e quem tomam as decisoes (tern o maior poder e nao os 

gerentes de primeiro escalao), e na base a equipe de executivos e suportes da 

matriz. Em urn organograma classico, ocorre o contrario. lsso tern a ver nao somente 

com a visualiza~ao, mas com a mudan~ do "poder", ou autoridade para tamar as 

decisoes na organiza~o. (PFLAEGING, 2009, p. 230). 

Segundo Barbosa Filho e Parisi (200?, p. 9), a exemplo da empresa Borealis 

(que tam bern aboliu o oryamento) a avalia~o de desempenho e realizada da 

seguinte forma: 

[ ... ] determinada unidade tern o seu desempenho analisado contra os 
benchmarks interno e externo e os seus pares. A empresa abandonou a 
recompensa local, porem passou a recompensar urn grande grupo com a 
participac;ao dos lucros, cujo metodo e baseado na f6rmula relacionada no 
desempenho competitivo em que a empresa esta obtendo. 0 maior 
beneflcio e que todos os casos tern sido uma redugao em jogos 
comportamentais e com nenhum contrato de desempenho fJXado para o a no 
seguinte. 

As avalia~oes no novo modelo, sempre visam o desempenho da equipe, nao 

o individual e nunca sao feitas para premia~o ou puni~o, (PFLAEGING, 2009, p. 

165). Os pagamentos de premia e da remuneracao variavel nao devem estar 

vinculados a compara~oes entre o planejado e o efetivado nem aos planejamentos, 

mas ao desempenho em comparacao com a concorrencia e ao ana anterior. 

(PFLAEGING, 2009, p. 135). 
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Somente quando os bonus e as promoc;oes dependerem exclusivamente do 

que os colaboradores alcanc;am em conjunto, e nao de atingirem ou superarem urn 

valor contido num plano ou meta, eles nao terao estimulo financeiro para ocultar 

informac;oes ou mentir em processes de planejamento, estabelecimento de metas ou 

realiza<;ao de desempenho. (PFLAEGING, 2009, p. 180). 

Segundo Hope e Fraser (2003a, p. 70), no Beyond Budgeting a motivac;ao e 

premiacao baseiam-se em metas externas avaliadas posteriormente, levando em 

conta o que deveria ser feito. 0 objetivo e reduzir "jogo orc;amentario", pais ao querer 

atingir metas fixas a todo custo, algumas pessoas abram mao ate mesmo de seus 

princfpios eticos. Todos na empresa trabalham como se fossem urn time, 

encorajando a coopera<;ao e a excelencia dos servic;os. 

0 Beyond Budgeting sugere uma serie de principios orientadores para 

ajudar a desenvolver sistemas de remunera<;ao coerente, simples e duradouramente 

eficazes, sem contratos fixos de desempenho. (PFLAEGING, 2009, p. 189 -190): 

• Pela participa<;ao nos resultados e nao em incentives e motiva<;ao 

extrinseca; 

• Atraves de medidas relativas (benchmarks externos) e de acordo com as 

valores da organiza<;ao; 

• Componentes variaveis de salario devem ser concedidos a todos as 

membros da empresa nao apenas a alguns. A recompensa deve tornar-se urn 

exercicio de justic;a e fator de uniao; 

• Criar transparencia. Todos os funcionarios devem ter acesso a todas as 

informac;oes sabre o desempenho financeiro da empresa e, sabre o salario de todos 

as colegas; 

• Recompensas de desempenho devem ser feitas a grupos au equipes e 

nao a individuos. A participac;ao financeira deve ser baseada no resultado conjunto 

da empresa. 0 desempenho individual deve ser levado em considera<;ao no salario

base e nao no variavel; 

• Recompensas a partir da cria<;ao de valor de Iongo prazo e nao no 

desempenho de curta prazo; 
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• Desenvolver mecanismos adicionais para acentuar a orientagao de Iongo 

prazo na recompensa como; atraves de bancos de bonus, modelos de participagao 

ou previdencia. 

Segundo Hope e Fraser (2003) apud Frezatti (2005, p. 29), o Beyond 

Budgeting e urn processo simples, de baixo custo e de relevancia para os usuaiios, 

pois consideram: 

• A gestae adaptativa e descentralizada, que proporciona autoridade e 

capacidade de decisoes rapidas em seus mercados, gerando condigoes de resposta 

apropriada as demandas; 

• A redugao de trabalho e custo (per nao se desenvolver o orgamento anual) 

assim os profissionais envolvidos podem dedicar seu tempo a atividades mais 

nobres, mudando o foco do modele de centralizado em termos de controle para 

descentralizado para cada local; 

• As lideranc;as sao beneficiadas, pais passam a ter mais tempo para 

atividades de orientagao do seu pessoal. 

3.2 PRINClPIOS DO BEYOND BUDGETING 

0 Beyond Budgeting e baseado em doze principios, sendo que os seis 

primeiros possibilitam uma lideranga com alto nfvel de empowerment ( organizagao 

descentralizada) e os outros seis descrevem processes flexfveis de gestao de 

desempenho. Somente quando sao adotados esses 12 principios juntos e que as 

organizagoes alcangam uma gestae verdadeiramente adaptavel, descentralizada, 

eficiente em termos de cria~o de valor, etica e mais competitiva que a media. 

(PFLAEGING, 2009, p. 45 - 46). 

Os princfpios relacionados a descentralizagao radical sao: 

1. Govemanc;a - Estabelece uma infra-estrutura para transmitir uma 

proposta que esclarega principios e valores, e nao exerga urn controle central por 

meio de regras e procedimentos; 
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2. Empowerment - Concede liberdade as pessoas e capacita-as para agir, 

nao mantem controle e restriydes sabre elas; 

3. Responsabilidade de prest~io de contas - Faz com que as pessoas se 

responsabilizem palos numeros na busca de resultados competitivos, nao apenas 

reunioes de objetivos funcionais; 

4. Organiza~ao - Organiza uma rede interdependente de unidades 

orientadas ao cliente, e nao a uma hierarquia de func5es e departamentos; 

5. Coordena~ao - Coordena interac5es cruzadas na empresa par meio de 

tendencias, e nao de urn planejamento central, orc;amento e centrale; 

6.lideran~a - Desafia e treina as pessoas, e nao as comanda e as controla 

apenas. 

Os princlpios relacionados ao processo de gestae sao: 

1. Conjunto de Metas - Bater na concorrencia, e nao no oryamento; 

2. Processo estrategico - F az com que a estrategia seja continua e 

inclusive o processo, e nao de cima para baixo em urn evento anual; 

3. Sistemas de previsao - Usar sistemas de previsao para informar a 

estrategia, e nao corregoes de curto prazo para "manter -se no caminho"; 

4. Utiliza~ao de recursos - Providencia recursos no tempo como requerido, 

e nao aloca-los na base do orc;amento uma vez ao ana; 

5. Mensura~ao e controle - Providencias rapidas e informagoes abertas 

para varies nlveis de controles, e nao detalhes de micro gestae; 

6. Motivacao e recompensa - Base de recompensas na empresa e unidade 

de nivel competitive de desempenho, e nao metas negociadas e fixadas 

antecipadamente. 

Segundo Hope e Fraser (2003) apud Frezatti (2005, p. 29), as pessoas 

querem trabalhar nas e com as organiza¢es mais virtuosas e esperam ter melhor 

equilfbrio entre atividades profissionais e vida pessoaL Tambem querem conhecer a 

situagao atual e as perspectivas da empresa, e querem confiar nas pessoas e ser 

parte de uma equipe. 

Quando se fundem as duas oportunidades do Beyond Budgeting, o 

desempenho flexivel e descentraJizagao radical, e oferecida uma coerente alternativa 
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para o abandono do modelo de orcamento tradicional. (BARBOSA FILHO; PARISI, 

200?, p. 11 ). 

Para Barbosa Filho e Parisi (200?, p_ 11 ), a opgao para uma 

descentraliza~o radical prove uma vantagem competitiva distinta no ambiente 

competitive, pois: 

• Acionistas exigem melhores classes de desempenhos; 

• As pessoas talentosas estao cada vez mais raras; 

• 0 ciclo de vida dos produtos esta encolhendo; 

• A competigao global esta direcionando para a queda de prec;o e alta 

qualidade; 

• Lealdade dos clientes esta cada vez mais instavel; 

• Os investidores estao exigindo urn alto padrao nos relat6rios. 

Ja Hope (2008) lista dez principios desse tipo de gestao sem or9amentos: 

1 . E. preciso definir o sucesso em termos relativos; 

2. Livrar-se das amarras do desempenho anual, no qual ficamos ancorados 

ao objetivo em vez de tratar das questaes estrategicas do neg6cio; 

3. Gerir baseado nas revisoes regulares do desempenho da empresa. 

4. Descentralizar o planejamento, delegar decisoes para as equipes da linha 

de frente; 

5. Coordenar pianos em tempo real; 

6. Substituir or9amentos anuais por rolling forecasts e pianos atualizaveis; 

7. Oferecer recursos sob demanda; 

8. Focar os paineis de indicadores-chave de desempenho e as tendencias, 

nao varia¢es no orcamento; 

9. Nao focar apenas no "gerenciamento de Iueras" em detrimento do fluxo de 

caixa; 

10. Alinhar reconhecimento. 

Nao se acaba com o orcamento em urn dia e a organizagao funciona 

perfeitamente no outro. Ha urn trabalho arduo de buscar as ferramentas relevantes, 
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discutir metas de media e Iongo prazo, de buscar indicadores de eficiencia e de 

descentralizar o poder de decisao. {Pflaeging, 2003). 

Abandonar metas orc;amentarias - promessas solenes, mas no final vazias, 

que se fazem ao investidor - Iibera uma empresa para dar o valor devido ao amplo 

leque de informac;oes que surgem. A partilha de tais informac;oes pode virar a base 

de urn novo tipo de relacionamento com mercados de capitais. (HOPE; FRASER, 

2003b, p. 4). 

Pflaeging (2004) ressalta que no caso da economia brasileira a volatilidade e 

bern maior ( o que torna ainda rna is inutil a elaborayao de pianos de media e Iongo 

prazos) e ainda e forte a presenc;a da gestao familiar. lsto toma-se urn desafio para 

as empresas brasileiras, sair rapidamente da governanya familiar para a profissional 

para poder competir com as empresas de todo o mundo, o que pode ser facilitado 

pela nova gestao, portanto nao existem maiores dificuldades de adesao ao Beyond 

Budgeting no Brasil, ao contrario, existem fatores que tomam a gestao adaptavel 

sem or<;amentos muito atraente por aqui. 

Richers (2000, p. 50) ressalta que muitas multinacionais instaladas no Brasil 

sao obrigadas a seguir determinado modelo de planejamento de certa forma impasto 

pela matriz, que nao se aplfca ou ajusta a realidade brasiteira, "nao e facil exercer a 

funyao de planejamento estrategico no Brasil." 
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Quadro 1 :Comparativo de elementos na gestao das empresas: Or~amento x Beyond Budgeting 

DESCRICAO 

Metas 

Premiagoes e 
Bonificagoes 

Pianos 

Recursos 

Coordena<;ao 

Controfes 

ORCAMENTO TRADICIONAL 

As metas sao fixadas 
anualmente. 

Os executivos recebem desde 
que se enquadrem nos objetivos 

das metas. 

A figura das metas fixas 
(contratos fixos) esta 

relacionada aos pianos. 

Os recursos cuja aceita<;ao de 
disponibilidade para apoiar os 
or<;amentos operacionais e de 

capital sao colocados a 
disposi<;ao. 

As atividades serao 
coordenadas com outros 

gestores de pianos de acordo 
com plano aceito ou 

redirecionado por nivel superior. 

0 desempenho deve ser 
monitorado mensalmente e 

qualquer varia<;ao significativa 
deve ser revisada. Forecast 
demandado trimestralmente. 

Fonte: Frezatti (2005, p.30). 

BEYOND BUDGETING 

As metas nao sao fixas, mas 
continuamente monitoradas contra urn 
dado benchmarking, preferenciatmente 

extemos, negociado com o grupo de 
gestores. 

Ha a confian<;a do recebimento da 
premia<;ao a partir da avalia<;ao do grupo 
de gestores que analisa o desempenho 
na abordagem "daquilo que deveria ser 

feito". 

Existe confian<;a de que qualquer a<;ao 
possa ser exigida para atingir metas de 

medio prazo aceitas pelo grupo de 
gestao, dentro dos principios de 

goveman<;a e parametros estrategicos da 
entidade. 

Existe a confian<;a de prover os recursos 
quando forem necessaries. 

Existe a delega<;ao de confian<;a para 
que o gestor coordene as atividades a 

partir de acordos peri6dicos e exigencias 
de cfientes. 

Existe confian<;a de que o forecast seja 
baseado na alternativa mais provavel, de 
maneira que s6 existira interferencia se a 
tendencia dos indicadores ficar fora de 

certos parametres. 

3.3 EMPRESAS QUE APLICAM 0 BEYOND BUDGETING 

Nos ultimos anos a comunidade do Beyond Budgeting identificou uma serie 

de empresas pioneiras do novo modelo, que funcionam de acordo com os mesmos 

principios e se caracterizam cada uma por uma clara filosofia e visao que as fizeram 

passar por uma transformayao revolucionaria e resistiram a crescente 

burocratizayao. Sao elas: AES, Ahlsell, Aldi, Dell, dm-drogerie markt, Egan Zehnder 
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International, Guardian Industries, Handelsbanken, Semco (brasileira), Southwest 

Airlines, Toyota e W.l Gore & Associates. (PFLAEGING, 2009, p. 20- 22). 

Alem dessas empresas citadas como pioneiras, segundo Pflaeging (2009, p. 

22 - 33), ha outras que ja ousaram partir rumo ao futuro e tomaram primeiras e 

substanciais iniciativas, fizeram passos frente ao Beyond Budgeting, tais como: 

Unilever, Banco Mundial, UBS, Sight Savers International, Statoil, Softlab, Hilti, 

Scottish Enterprise, Sydney Water, VCP, Datasul, Logoplaste do Brasil e ainda a 

Google, Flight Centre, Whole Foods, Promom (empresa de engenharia brasileira), 

Nucor e lkea. 

Nestas empresas encontra-se toda uma serie de conceitos empregados de 

maneira bastante uniforme como: integridade e abertura, democracia, 

responsabilidade e responsabilidade propria, autorealizayao e aprendizado, 

confiant;a e cooperayao, prazer e alegria com o trabalho, prazer com o desempenho 

e divertimento. (PFLAEGING, 2009, p. 198). 

Para exemplo de como e utilizado o modelo do Beyond Budgeting dentro de 

uma organizayao sera citado o caso de duas empresas para que torne-se mais clara 

como funciona uma organizayao p6s-taylorista e adepta aos principios do Beyond 

Budgeting. Uma delas e o Banco sueco Handelsbanken, por ter sido a primeira 

empresa na qual diretores do BBRT encontraram urn modelo de gestao p6s

taylorista totalmente coerente ao final da decada de 1990 e a outra empresa e a 

Semco, par ser uma empresa brasileira. 

3.3.1 0 caso do Handelsbanken 

0 banco Svenska Handelsbanken, fundado em 1871, segundo Pflaeging 

(2009, p. 46 - 54), foi a primeira empresa na qual os diretores do BBRT encontraram 

urn modele de gestao p6s-taylorista totalmente coerente no final da decada de 1990. 

A empresa tern cerca de 2 bilhoes de d61ares de faturamento, 9.500 

funcionarios e mais de 600 unidades de neg6cios ou "centros de Iuera". A partir de 

1971 transformou seu modelo de gestao, desde entao tern se mantido entre as 

primeiras posit;oes financeiras mais eficientes do mundo em termos de custo. 

Tambem em relayao a outros indicadores de desempenho, como satisfat;ao dos 
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clientes, e rentabilidade sabre o patrimonio Hquido, o banco e Hder de rentabilidade 

ha decadas. 

0 Handelsbanken como agora e chamado, aposta em informa¢es abertas e 

rapidas e em autonomia descentralizada (tornando-se assim possfvel a aboligao de 

oryamentos), observa-se isto, pais 50% de todos as funcionarios tern autoridade 

para tamar decisoes pr6prias a respeito da concessao de credito. 

86 existem tres niveis hierarquicos gerenciais na empresa: o presidente, as 

diretores e as gerentes locais das filiais, nao ha metas e oryamentos fixos, as 

divisoes do banco, assim como as fungoes organizacionais e as departamentos 

centrais tambem foram extintos, reduzidos au transferidos para bancos regionais. 

Antes da nova gestae em 1971, a empresa era pouco rentavel, burocratica e 

tinha dificuldades com as 6rgaos de fiscalizayao do governo sueco. 0 banco passou 

a preocupar-se nao mais em ser o maior do pals, mas sim o mais eficiente. Antes da 

nova gestao as gerentes procuravam atingir as metas que lhes eram 

predeterminadas a qualquer preyo. 

0 Handelsbanken tornou todas as unidades organizacionais em centros de 

Iuera autogeridos com relagao claras com as clientes e responsabilidade pelos 

resultados dessas rela¢es. 

No Handelsbanken, as funcionarios tern liberdade de elaborar progn6sticos 

para suas necessidades pr6prias, mas nao existe urn forecasting formalizado para a 

empresa toda, o que importa e assegurar a flexibilidade e capacidade de tamar 

decisoes em toda e qualquer situayao, em vez de fazer urn ptanejamento em Iongo 

prazo. 

Rankings de desempenho, indicadores altamente condensados (Key 

Performance Indicators, au KP/s), benchmarks, observa¢es de tendencias e 

comparay6es entre resultados realizados estao sempre em andamento, em 

principia, sem maiores modificayees de urn ana para outro e, as vezes, de uma 

decada para outras. (PFLAEGING, 2009, p. 115). 

Nao ha concorrencia entre as filiais, pais cada ctiente e associado a uma 

(mica filial. A participayao nos resultados e repartida iguatmente nao importando a 

posigao do funcionario, tampouco seu salario base, par isso ha o interesse em 

superar em equipe a concorrencia, o desempenho e conjunto. 
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A satisfa<;ao dos funcionarios e alta, par isso ha pouca rotatividade. 0 

sistema de gestao quer que as pessoas sintam-se vaforizadas e reconhecidas pelos 

colegas pela contribui<;ao para o resultado global da empresa. 

3.3.2 0 caso da Semco 

Sabre a Semco descreve abaixo Pflaeging (2009, p. 202 - 206). E uma 

empresa brasifeira que encontrava-se a beira da fah~ncia em meados de 1980. Com 

a nova gestao foram introduzidas na Semco equipes autogeridas de seis a dez 

pessoas que eram responsaveis par suas pr6prias metas e resultados. Os custos de 

produc;ao diminufram e a produtividade aumentou drasticamente. Estas equipes 

passaram a administrar suas pr6prias contratac;oes e demissoes e tambem a eleger 

seus pr6prios chafes, decidir sobre salaries {alias, os salaries de todos os 

colaboradores sao transparentes para os colegas), mudanc;a de layout da fabrica, 

desenvolvimento de produtos ou politica de prec;os. 

Regras e procedimentos padronizados foram amplamente eliminados. A 

Semco nao tern uma dectara98o de missao, mas apenas urn manual de 20 paginas, 

em estilo de est6ria em quadrinhos, que explica a cultura da organiza<;ao. 

Nos ultimos dez anos a empresa registrou urn crescimento de 25%, a 

rotatividade de pessoas e de 2% (em urn segmento com media de 18%). 0 neg6cio 

com os mesmos clientes constitui 80% do faturamento anual. Todas as pessoas tern 

participac;ao em cerca de 25% do resultado lfquido de suas respectivas unidades de 

neg6cios. 

Na Semco nao existem controles de presenc;a e sim jornadas de trabalho 

determinadas par equipes ou pessoas individualmente. Nao existem pastas fixos de 

trabalho, mas escrit6rios-satelite, onde as pessoas podem escolher trabalhar au nao, 

tambem nao existem uniformes, secretarias ou assistentes, nem organogramas, 

tampouco uma estrutura oficial da empresa, mas em compensa<;ao, ha uma 

confianc;a implfcita no talento e na responsabifidade de cada pessoa. Em 

consequencia, a supervisao para acompanhar o trabalho e uma exce<;ao dentro da 

empresa, e tampouco ha urn controle de gastos par parte de superiores hierarquicos. 
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0 desempenho efetivo e tornado publico atraves de relat6rios. 0 tamanho de 

todas as equipes foi limitado a no maximo 150 pessoas, ha apenas tres niveis 

hierarquicos. Nao existe departamento de recursos humanos, mas apenas alguns 

especialistas em pessoal sem direito a dar ordens, tambem nao ha descric;ao de 

fungoes, nem pianos de carreira. Ha excec;Qes para as seguintes func;Oes: alta 

gerencia, informatica, engenharia, uma parte de pesquisa de desenvolvimento e 

alguns centres tecnol6gicos com grandes investimentos de capital. 

Nao ha plano estrategico, nem orc;amento anual, em vez disto duas vezes 

par ana e elaborado uma previsao para seis meses para discutir expectativas e 

tamar decisoes para investimentos de maior vulto. 

A tarefa da diregao da empresa e apenas criar urn clima de agao desafiante 

e aberto, em que as equipes e as colaboradores individuais comprometam-se entao 

com a consecugao de uma melhoria continua do desempenho. (PFLAEGING, 2009, 

p. 110). 
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4 ANALISE CRiTICA COM PARA TIVA 

Esta segao procura realizar uma breve analise das principais caracterfsticas 

expostas em segoes anteriores, entre os dais modelos estudados, sendo possfvel 

realizar uma comparagao entre ambos e o que cada caracterlstica pode trazer de 

benefice para as organizagaes que as utilizam. 

A comegar pelas metas, que e onde percebe-se maior divergencia entre os 

dois modelos, constatou-se que nas empresas que utilizam o orgamento como 

ferramenta, os objetivos sao tragados pela alta administragao para sejam aplicados 

no ano seguinte, onde os numeros estipulados deverao ser atingidos. Caso haja 

necessidade, todas as areas devem refazer suas metas de acordo com as novas 

exigencias percebidas, devendo ser respeitados os novos objetivos formulados. 

Assim perdem-se novamente tanto os recursos financeiros quanta humanos, vista 

que estes poderiam estar sendo aplicados em outras necessidades dentro da 

organizagao. 

Como e passive/ que qua/quer membra na organizayao tenha motivagao 

para alcangar os objetivos estipulados tendo em vista que disto dependera ate 

mesmo seu emprego? Esta e uma responsabilidade muito alta, pois, muitas vezes 

as metas estao Ionge demais da realidade. Os valores estipulados por vezes 

poderao ser alcangados (sendo manipulados), porem o resultado em Iongo prazo, 

pode ser desastroso para a organizagao. 

No Beyond Budgeting, nao sao tragados objetivos formais. Pianos sao 

elaborados a cada tres meses e de acordo com as mudangas nos cenarios externo e 

interno, tendo como base os benchmarks. Sendo assim, sua formulayao e simples e 

rapida e nao ha burocracia alguma caso estes pianos ou metas necessitem ser 

modificados, tendo em vista a extrema flexibilidade do modelo. Sua implantagao e 

imediata e nao para o ano seguinte. 

Considerando as constantes e rapidas mudangas do cenario politico

economico, tem-se que o Beyond Budgeting leva uma vantagem em relagao ao 

orgamento, visto que ao serem tragados objetivos para Iongo prazo, nao ha certeza 

alguma se eles atenderao as necessidades da empresa no futuro, sendo 

necessarias constantes revisoes orgamentarias, que por natureza nao sao tao 

rapidas quanta deveriam ser para atender as novas realidades que surgem. 
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Ja no modelo mais flexivel tudo funciona em tempo real. As necessidades 

sao prontamente atendidas sem ter que passar por aprova9oes ou analises por 

demais demoradas, ja que corre-se o risco de perder mercado neste Interim de 

decisoes. 

Quanta ao desempenho, como e passive! avalia-lo tomando-se como base 

esfor9os individuais e nao a sua somat6ria? Manipula96es de dados podem surgir 

por parte das gerencias responsaveis por atingir as metas estabelecidas, conforme 

encontra-se em literature estudada de Leahy (2002), Pflaeging (2003; 2009, p. 115), 

Hope e Fraser (2003, p. 06), Frezatti (2005, p. 26), Jiambalvo (2002, p. 212) entre 

outros. A alta administra9ao ira avaliar se havera premiayao ou puniyao quanta ao 

resultado alcancado (JIAMBAL VO, 2002, p. 199), podendo acarretar ate em 

demissoes caso os objetivos pre-determinados sejam inconstantemente atingidos. 

(COHEN, 2002; JIAMBALVO, 2002, p. 199). 

Como relata Pflaeging (2009, p. 163 - 166), e impassive! determiner o 

desempenho individual sem cometer algum tipo de injusti9a, pais ele sempre 

depende do desempenho dos colegas, de outras areas, do trabalho previa dos 

parceiros e dos clientes, dentre outros fatores. 0 importante e o resultado alcan9ado 

no final, o desempenho relative, e nao a meta original. 

Sendo assim medir o desempenho individualmente e desmotivador, uma vez 

que no caso de exito, discrimina todos que contribuiram de alguma forma para o 

sucesso dos resultados alcanc;ados, e no caso das metas nao serem alcancadas, 

urn unico membra do setor sera responsabilizado, sendo desconsiderado que outras 

pessoas tambem sao responsaveis por tal "fracasso", tendo em vista que tambem 

nao souberam exercer bern o seu papel dentro do setor. 

Em contrapartida, uma desvantagem do novo modelo em relac;ao ao 

orc;amento, e que como as avafia<;Oes sao feitas por equipes, e possfvel que haja 

algum membra no grupo que sempre se beneficia daqueles que realmente fazem 

acontecer e quando alga nao sai conforme o esperado, sempre poderao colocar a 

culpa em alguem do grupo, porem ha de se considerar que no Beyond Budgeting 

todos os membros tern autonomia para tamar certas decisoes a qualquer momenta, 

ate mesmo demitir parceiros. Este membra entao, nao ira permanecer por muito 

tempo na organizac;ao, todavia ate Ia, sera urn entrave para todo o grupo do qual faz 

parte. 
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0 plano de a~ao no modelo tradicional ainda e formulado de cima para 

baixo, ou por departamentos de planejamento central. Cada area deve ter seu 

or9amento formulado para o proximo periodo. (BARBOSA FILHO; PARISI, 200?, p. 

10). 

A grande desvantagem de se estabelecerem metas no topo da piramide e 

que muitas vezes elas sao altas demais ou estao fora da realidade vivenciada pela 

empresa que as vezes a alta administrayao desconhece. Muitas dessas empresas 

nao levam em considerayao as informayaes de quem esta na linha de frente ou na 

"base da pi ram ide". 

No Beyond Budgeting, o plano de a~oes e tra9ado por grupos de pessoas, 

que tambem serao responsabilizadas pelos resultados alcanyados, sejam eles 

positives ou negatives. Estes pianos sao revisados trimestralmente, onde todos os 

membros tern autoridade para opinar. A vantagem e que os pianos sao modificados 

conforme a real necessidade constatada dos clientes em cada periodo. 

Quanta as recompensas, no oryamento, elas estao diretamente ligadas ao 

resultado alcanyado no final do periodo oryado, au seja, o desempenho do gestor 

responsavel por cada setor. 0 problema quanta a isto e que dificilmente considera 

esforyos realizados por grupos para atingir os objetivos delineados no comeyo do 

perfodo em que propoe-se a trabalhar, desmotivando quem fica de fora desta 

premiayao. 

No Beyond Budgeting, as recompensas sao feitas a grupos (tendo como 

base os benchmarks) por meio de participayao nos Iueras, por exemplo. Percebe-se 

assim que este modelo preza peJa valorizayao de todos na empresa e a trata como 

urn organismo s6, nao distinguindo seus membros par funyaes e sim pelos 

resultados que atingem em conjunto. 

Em empresas de oryamento, as informa~aes sao restritas, apenas a alta 

administrayao tern acesso as mais importantes, enquanto que no novo modelo todos 

conseguem saber o que acontece com a empresa. Em algumas destas 

organizayaes, ate os salarios de seus membros sao conhecidos por todos, vista que 

as informa9oes sao expostas sem discriminayao de cargos. A inten9ao e 

proporcionar urn ambiente com maior clareza quanta a real situayao da empresa, 

para que ao mesmo tempo todos possam participar das decisoes a serem tomadas. 

Percebe-se neste aspecto urn excesso de flexibilizayao do novo modelo. 

Nao e necessaria que informayaes quanta a salaries, por exemplo, sejam abertas a 
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todos os membros da organiza98o, pais este tambem e urn aspecto que pode gerar 

insatisfa9ao em alguns membros que sentirem-se desprestigiados. 

Nota-se que, quanta aos recursos, a grande diferenya e que nas empresas 

de oryamento, eles sao estipulados com urn certo limite para sua utiliza98o, e e 

pouco provavel serem modificados caso haja necessidade, sendo assim urn fator 

negative se analisado o contexte inconstante onde as organizayaes estao inseridas. 

No Beyond Budgeting, estes mesmos recursos, quando necessaries, sao 

solicitados e prontamente atendidos, tendo em vista o grande beneficia que trarao 

para a empresa. 

0 oryamento para muitos e "punitivo" e excessivamente met6dico, tendo 

como principal desvantagem os pianos fixes e inflexiveis, em contrapartida e urn 

direcionador de onde a empresa deve estar futuramente. 

Pelo ponto de vista cultural, paises como o Brasil onde a etica par vezes, e 

ditada pela condi98o social dos individuos, e dificil acreditar que uma gestao livre de 

regras possa funcionar sem algum direcionador que leve as pessoas a urn caminho 

comum e bern sucedido, acreditando que somente a motiva98o intrlnseca e o 

suficiente para que se possam alcanyar os objetivos pretendidos. 

Vale notar o que dizem Hope e Fraser (2003b, p. 7) sabre o oryamento, que 

quando usado de maneira responsavel, serve de base para urn clara entendimento 

entre niveis organizacionais e pode ajudar altos executives a manter o controle 

sabre multiplas divisoes e unidades de neg6cios. 0 problema segundo estes autores 

e que, em maos erradas o oryamento pode resultar em "manuseio de Iueras" ou 

mesmo fraude deslavada. 

Pode-se constatar entao que o grande entrave do Beyond Budgeting esta na 

flexibiliza98o demasiada por parte de seus gestores e o oposto tambem e verdadeiro 

no oryamento, onde a gestao torna-se por vezes excessivamente centralizadora e 

inflexfvel. 
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5 CONCLUSQES E RECOMENDACQES FINAlS 

Nesta se98o serao apresentadas as conclusoes obtidas mediante todo o 

exposto em se<;Qes anteriores, bern como as recomenda9oes finais para pr6ximas e 

complementares pesquisas a respeito do tema. 

0 presente estudo buscou levantar informa9oes, atraves de referencias 

bibliograficas, que respondessem a questao de pesquisa, na qual buscava saber 

quais as principais caracteristicas do processo or9Bmentario tradiciona/ e do novo 

modelo proposto, o Beyond Budgeting. Para tanto foram delimitados alguns 

objetivos especificos que foram tratados nas sec;:oes dais e tres, onde foram 

ressaltadas as principais vantagens e desvantagens do orc;:amento e as propostas 

basicas e princfpios do novo modelo, sendo possivel assim serem realizados 

comparatives entre ambos e, alguns breves exemplos de organizac;:oes que os 

adotam e sua cultura. 

Pode-se perceber entao que as principais caracteristicas que os diferem 

sao: 

Or~amento: 

E centralizador, as decisoes finais sao sempre tomadas no topo da 

piramide; 

E baseado em metas fixas, sem muita perspectiva de mudanc;:a; 

0 planejamento orc;:amentario e detalhado e feito por setores; 

As avaliac;:oes de desempenho sao basedas na maioria das vezes em 

indicadores apenas numericos; 

0 pagamento de premios e da remunerayao variave/ e feita apenas a 
individuos e nao a grupos ou equipes, a partir do planejado versus realizado em 

medidas de curta prazo; 

Beyond Budgeting: 

E extremamente descentralizado, pois as decisoes sao tomadas por 

grupos dentro das areas organizacionais; 

E baseado em metas relativas, baseando-se em benchmarks dentro e 

fora da organiza98o; 
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Nao ha formulayao de pianos, as decisoes sao tomadas baseando-se 

nos acontecimentos diarios da organiza9Bo e em rela9Bo ao que acontece no 

mercado externo. As decisoes sao tomadas de "fora para dentro"; 

0 desempenho pode ser "medido" em comparayao a concorr€mcia e a 

anos anteriores, par exemplo; 

Recompensas de desempenho sao feitas a grupos au equipes e nao a 

individuos e em Iongo prazo. 

Por ser urn modele mais flexlvel de gestae e possivel que os princfpios e os 

conceitos do novo modele oferec;am as condic;oes necessarias para uma gestao 

mais eficiente e eficaz, proporcionando vantagens competitivas as organizayaes que 

os utilizarem, principalmente devido as crescentes transformayaes que as empresas 

vivenciam no atual cenario politico-economico mundial. 

Par outre lado, nao se pode ignorar o fato de que ha urn Iongo caminho a ser 

percorrido para que sejam atingidos estes principios e conceitos propostos pelo 

Beyond Budgeting, pais para seu sucesso dentro das organizac;oes, e precise que 

antes mesmo de sua implantayao, ocorra uma intensa mudanya comportamental, 

cultural e de consciencia entre todos os seus membros, a comec;ar principalmente 

pelo topo da hierarquia, visto que devem ser estes os primeiros a adotar e a aderir a 

estas mudanyas que o novo modele exige. 

Sendo assim, para que o Beyond Budgeting tenha exito, e precise treinar urn 

conjunto de pessoas que possam adquirir as habilidades necessarias para 

administrar sem o oryamento. Novas propostas devem ser estudadas e analisadas, 

sempre visando a melhoria dos processos de tomada de decisao_ 

Quanta ao oryamento, nao deve-se afirmar que ele seja born ou ruim, e que 

seu plano de metas e controle sejam desnecessarios, pais como ressaltam Kotler e 

Armstrong ( 1998, p. 23), argumentar que o planejamento e menos uti I em urn 

ambiente de mudanyas rapidas nao faz sentido, sendo o oposto verdadeiro, pais 

pianos concretes ajudam a empresa a prever as mudanyas ambientais, a reagir 

rapidamente a elas e a preparar-se melhor para alterayaes subitas de cenario. 

E possivel que com a utilizayao desta abordagem mais flexivel, o Beyond 

Budgeting, juntamente com o usa de alguns instrumentos contidos no processo 

or~amentario, seja possfvel atender com mais facilidade (ou menos conflitos) as 

necessidades de todos os membros da organizayao, onde pode-se eliminar a 

excess iva flexibiliza9Bo do novo modelo e o excessivo controle que esta embutido no 
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orc;amento tradicional. 0 proprio or~amento renovado (LUNKES; BORNIA, 2003?) 

pode ser a soluc;ao para este impasse entre os dois modelos. Vista que nenhuma 

organizac;So consegue ter exito sem controle au sem flexibilizac;So. 

Pode-se perceber, pelos exemplos das empresas citadas em sec;oes 

anteriores, que tanto as organizac;oes que adotam o orc;amento tradicional quanta as 

que adotam o Beyond Budgeting obtem exito. 

Para que a organizacao escoJha urn destes dais modeJos propostos, e 
preciso analisar qual a principal polltica adotada par ela. Se a organiza<;So tern como 

cultura uma agressiva politica de resposta a concorrencia, como e o caso de 

empresas como a Ambev (COHEN, 2002) o orc;amento tradicional e o melhor 

caminho, a nao ser que se mude radicalmente esta filosofia. Empresas com ideais 

menos tradicionalistas e mais flexiveis como o Google (PFLAEGING, 2009, p. 22) 

podem aderir ao novo modelo com grandes chances de obter exito. 

Recomenda-se que para futuras pesquisas relacionadas ao tema sejam 

elaborados questionarios nas empresas que utilizam tanto o processo orc;amentario 

quanta nas que utilizam o Beyond Budgeting para ter a comprovac;ao quanta a 
satisfac;So dos funcionarios das empresas onde cada modelo e adotado. 

Sugere-se tambem reatizar urn levantamento matematico e estatfstico sabre 

como estas organizac;Qes estao economica e financeiramente frente a concorrencia 

(participac;So de mercado ), a seu proprio historico de crescimento e a seus clientes. 

Em suma, trac;ar urn comparative de como estavam estas empresas antes de adotar 

o modelo escolhido e como estao em relac;So a organizac;oes que utilizam o modelo 

oposto. 

E notorio que a questao esta Ionge de seu tim e provavelmente nunca 

havera urn consenso a respeito, tendo em vista que cada individuo que compoe as 

organizac;Oes tern suas cren~as a respeito de aspectos que consideram ser de 

relevancia para urn born funcionamento organizacional. 
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