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RESUMO: 
 
 

O presente trabalho propõe a ampliação do processo orçamentário, buscando 
torná-lo um instrumento de condução e um meio eficiente de atingir os objetivos. Em 
termos específicos, esta pesquisa representa um esforço a mais no sentido de elucidar a 
problemática do orçamento. Por outro lado, representa, também, um avanço no sentido 
de apresentar as principais deficiências e limitações atribuídas aos métodos 
orçamentários, os quais são utilizados como instrumentos de implementação, avaliação e 
controle do planejamento estratégico. Com isso, adquire-se suporte necessário para 
propor o aprimoramento ao processo orçamentário, auxiliando os gestores a concentrar 
esforços em medidas-chave para a organização. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
          Dentro do contexto atual, as organizações enfrentam um ambiente turbulento e de 
muitas mudanças. Para sobreviver e prosperar nesse ambiente, as organizações, 
necessitam utilizar medidas de desempenho; sejam elas, sistemáticas, minuciosas, 
diárias ou superficiais. Essas medidas de desempenho representam importantes 
instrumentos na tomada de decisões da organização. 
          Há várias razões pelas quais é importante utilizar medidas de desempenho, que 
são: 

- identificar onde se obtém sucesso (fatores-chave do sucesso); 
- identificar onde se obtém sucesso em relação ao cliente, atendendo suas 

expectativas e medindo sua lealdade e satisfação; 
- ajudar a entender os processos internos; 
- identificar onde estão os problemas e onde melhorias são necessárias, 

principalmente as relacionadas à inovação; 
- manter na organização pessoas com habilidade e competências, dando-lhes 

liberdade, desafios e responsabilidade; 
- Assegurar que as decisões são tomadas baseadas em fatos, não em suposições, 

emoções ou intuição; 
- Demonstrar se as melhorias planejadas estão realmente sendo concretizadas; 
- Atender aos exigentes acionistas, órgãos reguladores, entre outros, com sistemas 

abertos e transparentes. 
Embora, essas medidas sejam de extrema utilidade dentro da organização, há 

algumas questões a respeito delas tais como, medir o que é importante, poder comparar 
variáveis com as mesmas características (laranjas com laranjas), bem como, comparar 
planejado com realizado. Tradicionalmente, as medidas financeiras como, receita, custos, 
lucro são predominantes nos sistemas de gestão. No entanto, apesar de serem mais 
precisas essas medidas apresentam algumas limitações, tais como: 

- elas tendem a medir e analisar variáveis internas; 
- elas falham por não incluir medidas amplas de desempenho como, qualidade, 

satisfação dos empregados e clientes, etc; 
- elas são indicadores de resultado, tendem a analisar fatos que já ocorreram, 

assim, fica difícil fazer uma previsão precisa em relação ao futuro; 
- elas geralmente são medidas macros, não expressando o item específico que 

acarretou a variação. 
Tipicamente, um sistema de informação, segundo Parker (2000, p.65), deve ter 

quatro tipos de medidas, que são:   
• medidas de resultado;   
• medidas de ação (guia/direção);   
• medidas de contribuição; e 
• medidas diagnóstico. 

As medidas de resultado medem o resultado do negócio. Fazendo analogia a uma 
partida de futebol, elas representam o placar do jogo.   

As medidas de ação ou direcionadores de desempenho são projetadas para medir 
atividades que conduzem aos resultados desejados.   

As medidas de contribuição, como sugere o nome, medem as contribuições a um 
processo, por exemplo, mão-de-obra consumida por uma atividade. Elas são úteis no 
processo de controle, mas seu principal benefício como medida de desempenho é 
quando são comparadas a medidas de produção, eficiência ou produtividade.   

As medidas diagnóstico apresentam o “porquê” do resultado ou medida de ação 
estar nesse nível. Tipicamente, elas medem componentes do resultado ou ação, ela pode 
ser uma medida de resultado de um sub-processo em relação ao processo. 

Um dos importantes sistemas de planejamento e controle de medidas de 
desempenho é o orçamento. Na maioria das empresas, o orçamento tornou-se o elo 
principal do sistema de gestão, integrando e harmonizando as operações. Para melhor 
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compreender esse processo, o item a seguir apresenta a evolução desse instrumento e 
seus principais métodos.  
 
2 ORÇAMENTO NO ATUAL CONTEXTO 
 

A necessidade de orçar é tão antiga quanto à humanidade. Os homens das 
cavernas precisavam prever a necessidade de comida para os longos invernos; com isso 
desenvolveram práticas antigas de orçamento. Há vestígios de práticas orçamentárias 
formais até mais antigas que a origem do dinheiro. 

O orçamento sempre fez parte dos sistemas de administração pública das 
principais civilizações ocidentais. Em empresas privadas, o orçamento foi utilizado 
primeiramente por Brown, gerente financeiro da Du Pont de Memours, nos Estados 
Unidos, em 1919 (ZDANOWICZ, 1989). 

Na primeira fase do orçamento predominou o orçamento empresarial, que teve 
como ênfase à projeção dos resultados e o posterior controle. É um plano projetado para 
atender a um nível de atividade do próximo período. 

 A segunda fase privilegiou o orçamento contínuo que tem como ênfase na 
revisão contínua, removendo-se os dados do mês recém concluído e acrescentando-se 
dados orçados para o mesmo mês do ano seguinte. A aplicação deste método 
orçamentário está se tornando bastante freqüente nas empresas. 

O passo seguinte foi o surgimento do orçamento de base zero com a projeção dos 
dados como se as operações estivessem começando da estaca zero e a necessidade de 
justificar os gastos. No orçamento base zero os gestores estimam e justificam os valores 
orçados como se a empresa estivesse iniciando suas operações. 

A quarta etapa apresenta o orçamento flexível em destaque com a projeção dos 
dados das peças orçamentárias em vários níveis de atividade. O orçamento flexível é 
projetado para cobrir uma gama de atividades, portanto, pode ser usado para estimar 
custos a qualquer nível de atividade. 

Posteriormente, surgiu o orçamento por atividades como uma extensão do custeio 
baseado por atividades, com projeção dos recursos nas atividades e o uso de 
direcionadores para estimar e controlar os resultados. O orçamento por atividades usa a 
informação sobre os direcionadores no planejamento e no processo de avaliação. 

Finalmente, o orçamento perpétuo que prevê o uso dos recursos fundamentado 
na relação causa-efeito. A descrição sintetizada de cada etapa será apresentada a seguir 
na figura 1. 
EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS ORÇAMENTÁRIOS 
1919  1970 1980 2000 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Orçamento Perpétuo
Orçamento por Atividades

Orçamento Flexível 
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ZeroOrçamento Contínuo 
Orçamento 
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Projeção dos recursos 
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e o controle através 
do acompanhamento 

pelos dados 
contábeis. 

Renovação 
do período 
concluído e 
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período no 
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Projeção 
dos 
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estaca zero 
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para todos 
os novos 
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Projeção 
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atividade.  

Projeção 
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direciona-
dores.  
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relações de 
causa-
efeito entre 
os 
processos 
correntes.  

Figura 1: Do orçamento empresarial ao orçamento perpétuo      Fonte: Lunkes, 2003, p.38.
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Pode-se ainda considerar outros métodos como o orçamento padrão, orçamento 
de tendência e o orçamento incremental.  

Através dos anos o orçamento foi adaptando-se e acompanhando as tendências 
das modernas teorias de gestão. Porém, é foco de muitas criticas por parte de gestores e 
estudiosos. No item a seguir explora-se melhor essa problemática.  
 
3 PROPOSTA DE ORÇAMENTO RENOVADO 
 
3.1 NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 
Conforme detalhado anteriormente, o orçamento de base zero, por atividades e 

perpétuo representam valioso esforço para atualizar o processo orçamentário. No 
entanto, esses métodos orçamentários fracassam pelos mesmos motivos que seus 
predecessores, ou seja, a não inclusão de medidas mais amplas como os direcionadores 
de valor. 

O ambiente competitivo está mudando e o clima é de incerteza, empregados 
(particularmente os próximos aos clientes) devem tomar as decisões. Ao passo que a 
inovação é uma constante, custos refletem pressões de mercado, os clientes são 
inconstantes e os acionistas mais exigentes. Para competir nesse ambiente, as empresas 
precisam estar aptas a:   

• responder rapidamente às ameaças e oportunidades e às necessidades de cliente 
cada vez mais exigentes;  

• atrair e reter pessoas capazes de assumir responsabilidades, tomar decisões e 
trabalhar por resultados dentro do domínio competitivo;  

• prover soluções inovadoras continuamente e gerar novos conceitos empresariais; 
• operar com custos mais baixos, qualidade superior e maior eficiência;   
• aumentar o conhecimento das necessidades de clientes e focalizar melhor sua 

rentabilidade; e  
• prover desempenho e resultados superiores aos acionistas.   

Dentro desse contexto, o orçamento deve direcionar ações que permitem 
responder a essas necessidades e proporcione a sinergia necessária à concretização das 
metas baseadas nessas características. As variáveis citadas acima devem ser 
incorporadas na medida do possível ao processo orçamentário no sentido de buscar a 
complementação ou ampliação das informações, minimizando possíveis deficiências 
encontradas nos métodos anteriores. 

Um dos principais direcionadores de valor para as empresas nesse ambiente é a 
inovação, seja ela tecnológica, de produto ou organizacional. A inovação organizacional 
representa a capacidade da empresa em mudar para adaptar-se às mudanças de seu 
ambiente, com o objetivo de manter ou ampliar a vantagem competitiva. Nesse aspecto, 
a utilização do orçamento deve sofrer sua maior mudança, tornando-se verdadeiro 
instrumento e alavanca de inovação. 

A descentralização cria uma organização flexível e adaptada às necessidades do 
cliente e proporciona aos gestores e empregados locais a autoconfiança e liberdade 
necessária para pensar e agir diferentemente. Isto leva os responsáveis a tomar rápidas 
decisões e sentir-se confortável sobre ações inovadoras e trabalhar com equipes 
multifuncionais. 
 O orçamento é extremamente importante na gestão das empresas, ele é elemento 
principal na maioria dos sistemas gerenciais. Neste sentido, as melhorias sugeridas 
nesse trabalho contribuem para torná-lo ainda mais adequado ao ambiente atual dos 
negócios e, principalmente, para minimizar possíveis deficiências encontradas nos 
métodos orçamentários atualmente utilizados. 

A seguir é apresentada uma visão geral da proposta do orçamento renovado. 
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3.2 VISÃO GERAL DA PROPOSTA 
 
 A proposta de orçamento renovado, conforme figura 2, prevê a observância de 
alguns princípios considerados necessários à mudança do pensamento relacionado à 
técnica. Esses princípios são como regras ou preceitos que conduzem as mudanças 
necessárias ao aprimoramento do processo orçamentário.  Eles são importantes na 
medida em que muitos gestores não conseguem visualizar o orçamento de forma ampla 
e pluralista, com metas financeiras e não financeiras. Há gestores, por exemplo, que 
entendem que o orçamento pode imbuir somente valores financeiros; então, dados não 
financeiros sobre qualidade do processo ou produto não podem fazer parte das 
informações orçamentárias. 
 O modelo proposto é um exemplo de como o orçamento renovado pode ser 
elaborado. Ele é uma estrutura generalista criada para o orçamento renovado. Portanto, 
deve ser polido e adaptado aos diferentes tipos de negócios.  
 
                                 ORÇAMENTO RENOVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Visão geral da proposta do orçamento renovado 

 
Os procedimentos são as etapas a serem seguidas na elaboração e 

implementação do orçamento renovado. 
A intenção da proposta é criar respostas às necessidades dos gestores, descritas 

anteriormente. 
Para implementar com sucesso o processo orçamentário, são necessários alguns 

princípios, descritos sistematicamente no item a seguir. 
 
3.3 PRINCÍPIOS DO ORÇAMENTO RENOVADO 
 

Na elaboração do orçamento renovado, deve-se observar alguns princípios que 
são necessários para bem implementar o processo, que são descritos a seguir. 
 
 
 

PRINCÍPIOS 

  
MODELO 

Procedimentos 

 APRIMORADO
ADAPTADO 
RENOVADO 
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3.3.1 Filosofia, Cultura e Valores  
  

A gestão da empresa deve criar cultura e valores próprios para a ação. Para a 
efetivação do modelo proposto será necessário: a definição e comunicação prévia dos 
valores, estabelecimento do sistema de gestão, mudança nas práticas internas e lista de 
valores como parte do processo de definição da estratégia e das operações.  
 Conseqüentemente, é necessário que haja redefinição de toda a filosofia de 
gestão, antes de qualquer mudança no orçamento propriamente dito. A filosofia, cultura e 
valores formam a base do sistema e o alicerce para a geração das metas orçamentárias. 
A imobilidade nesses aspectos pode comprometer as mudanças propostas no orçamento 
renovado. 
 
3.3.2 Descentralização com Autonomia  

 
As pessoas devem ter a liberdade e capacidade para agir, dentro da cultura e 

valores anteriormente fixados. O orçamento deve permitir aos gestores e empregados 
usar os recursos de conhecimento da empresa para satisfazer às necessidades dos 
clientes.  

O orçamento deve criar valor aos clientes e acionistas. A empresa deve 
proporcionar alto grau de liberdade para empregados e gestores operacionais como 
forma de atingir as exigentes metas corporativas. A descentralização contribui para a 
flexibilização do processo orçamentário. 

Na economia da informação não é tanto a descentralização que é requerida, mas 
a autonomia dentro de limites, que é muito mais que descentralização e, em alguns 
casos, vai além da autorização. A autonomia significa liberdade e capacidade para agir. A 
chave para atingir a mesma é dar mais liberdade e responsabilidade para um maior 
número de unidades empresariais na definição e gerenciamento do orçamento. 

Entende-se que a descentralização com autonomia ajuda na flexibilização do 
processo orçamentário. Defende-se também que esta descentralização deva ocorrer 
dentro de determinados limites, ou seja, eles têm autonomia para agir, desde que suas 
ações estejam alinhadas com os objetivos globais. 
 
3.3.3 Responsabilidade pelo Desempenho 
 
 Ao permitir a tomada de decisões descentralizadas, deve-se também estabelecer 
responsabilidades a gestores e empregados pelos seus atos e torná-los responsáveis por 
metas orçamentárias competitivas. Conseqüentemente, as tarefas e a estrutura de 
responsabilidade devem ser estabelecidas de forma clara e objetiva. 

Os gestores e empregados  devem ter autoridade, capacidade e responsabilidade 
para atingir as metas orçamentárias. Assim, devem ser treinados e capacitados e terem 
acesso às informações e ferramentas de gestão, pois o fundamental é alinhar, entender, 
comunicar e assimilar as metas de desempenho previstas no orçamento.  

Na atual conjuntura, as empresas são obrigadas a delegar e a descentralizar a 
tomada de decisão para aumentar sua velocidade de resposta. Para tanto, torna-se 
necessário gerenciar alguns elementos, como: um conjunto de informações 
disponibilizadas, valores, objetivos e metas compartilhadas, comprometimento e 
capacitação contínua. Os gestores e empregados devem pensar e agir como donos do 
negócio. 
 
3.3.4 Estrutura 
 
 A estrutura colocada à disposição deve proporcionar aos gestores e empregados 
os meios necessários a exercer autoridade e responsabilidade. Isto inclui, além da 
estrutura física como máquinas, equipamentos, entre outros, sistemas de informação 
abertos e transparentes. 
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A empresa deve estar, de preferência, organizada em redes e processos. O 
sistema de gestão por processos serve para integrar e alinhar as diversas medidas 
orçamentárias. Sendo assim, a estrutura deve ser organizada em equipes orientadas 
para atender bem os clientes internos e externos.  

Deve-se criar centros de lucros autônomos tantos quanto possível, 
proporcionando aos gestores e empregados a oportunidade de dirigir seu próprio 
negócio.  

 
3.3.5 Coordenação 
 

A empresa deve ser coordenada pelas forças de mercado, ou seja, as metas 
estão dentro do domínio competitivo. As unidades de negócios podem comprar fora, caso 
o produto seja mais barato ou a capacidade produtiva insuficiente.   

Visto assim, o orçamento pode ser comparado a um radar que emite ondas a 
gestores e empregados através das metas orçamentárias e recebe informações sobre os 
objetivos ou indicadores estratégicos, assim como sobre o desempenho real. Neste 
sentido, o orçamento renovado vai servir mais como instrumento que informa se os 
gastos e o desempenho da empresa estão em sincronia com o nível desejado. Assim 
como define se as mudanças do ambiente estão sendo assimiladas por gestores e 
empregados. O radar coordena as diferentes unidades da empresa. 

 
3.3.6 Liderança  
 

A empresa deve desenvolver liderança e comando que permita reagir com rapidez 
às mudanças do ambiente. Ela deve gerar desafios e treinamento para que as pessoas 
exerçam a liderança e decidam quando necessário.  

A liderança deve empreender todo o potencial de empregados e gestores para 
preparar e reagir em tempo real às ameaças e oportunidades do ambiente. A inovação 
exige de gestores e empregados atitudes para liderar as mudanças necessárias. 
Qualquer iniciativa de mudança exige um mix de tecnologia, processos e pessoas. Os 
gestores operacionais devem ter a autoridade e a capacidade de agir, liberando recursos 
dentro de parâmetros estratégia/custo/benefício.  
 
3.3.7 Integração entre o Planejamento Estratégico e o Orçamento 
 

O importante é construir uma ligação forte entre os planos estratégicos e o 
orçamento. Os planos estratégicos são o ponto de partida para as metas orçamentárias, 
que devem ser comunicados e entendidos pelas demais áreas funcionais da empresa. 
Somente assim, as ações podem ser tomadas para atingir os objetivos pretendidos. 

O plano estratégico elaborado previamente deve ser comunicado e considerado 
na elaboração do orçamento. O exame dos indicadores estratégicos irá direcionar os 
objetivos máximos que a empresa pretende alcançar no futuro. As metas orçamentárias 
devem ser coerentes e alinhadas com as diretrizes do planejamento estratégico.  
 
3.3.8 Inclusão de Medidas Amplas de Desempenho  
 

Os planos estratégicos incorporam, com freqüência, medidas de desempenho não 
financeiras, tais como: satisfação e retenção de clientes, lançamento de novos produtos, 
motivação de empregados, entre outras medidas. Assim, o sistema orçamentário deve 
permitir o desenvolvimento e o acompanhamento dessas medidas não financeiras, 
incluindo a relação causa-efeito.  

As metas orçamentárias devem ser desenvolvidas pela própria empresa e devem 
apresentar algumas características, como: ser significativas, fáceis de entender, 
controláveis pela ação, confiáveis, capazes de medir eficiência, eficácia, efetividade e 
economia. 
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As metas devem estar baseadas em medidas externas e de preferência 
superiores aos competidores e podem ser estabelecidas através de ferramentas como o 
benchmarking. Para isso, os gestores devem possuir a habilidade de olhar além da 
empresa.   

O orçamento renovado baseia-se nos fatores-chave do sucesso, evidenciando as 
medidas de desempenho mais importantes de cada área da empresa. O objetivo é 
proporcionar critérios de desempenho e delimitar a semântica da informação necessária 
à gestão. Dessa forma, a escolha das metas-chave reconhece aquelas que proporcionam 
aumento de valor. 

 
3.3.9 Planejamento Contínuo 
 

Nas empresas inseridas em mercados altamente competitivos e com grandes 
mudanças, o ciclo orçamentário deixa de ser fixo, ou seja, com datas previamente fixadas 
para sua elaboração e execução. 

A projeção orçamentária deve ser um processo contínuo e exclusivo, para isso é 
necessário criar uma cultura na qual a mudança seja algo natural. O importante no 
orçamento renovado é não estabelecer alocação prévia e fixa de recursos, ou seja, com 
muitos meses de antecedência. Cabe ressaltar que essa alocação prévia deve ser de um 
ou dois meses de antecedência.  

As metas orçamentárias exigem planejamento contínuo e adaptações freqüentes. 
As condições de mercado mudam com grande freqüência, conseqüentemente os planos 
orçamentários devem ser adaptados e alterados para reagir às ameaças ou 
oportunidades do ambiente. 

Nesse sentido, a proposta é utilizar o orçamento com menor enfoque no ano 
calendário como ciclo. Os gestores devem ter liberdade de alterá-lo quando na eminência 
de evento-chave que possa afetar o resultado pretendido. Desse modo, a qualquer 
momento a empresa terá que readaptar seu processo para ajustar-se às novas pressões 
e circunstâncias do ambiente.    

 
3.3.10 Gestão a Priori 
 

O desempenho pretendido deve ser construído através da projeção de cenários. 
O estabelecimento das medidas deve considerar os aspectos externos, principalmente os 
relacionados a competidores.  

As metas orçamentárias devem preparar a empresa para futuros desafios, por 
meio do planejamento contínuo com ajustes nos direcionadores, de acordo com o 
domínio competitivo. O objetivo é superar os concorrentes e, para isso busca-se um 
importante guia nesse alvo que são as metas orçamentárias.  

Cada indicador-chave do negócio deve estar associado a uma ou mais metas 
orçamentárias, estabelecidas com base em informações disponíveis sobre os processos 
gerados na empresa e baseadas no mercado. As metas orçamentárias devem ser 
realizáveis, mas não facilmente; devem representar desafios, que os empregados de 
certa forma possam aceitar e realizar. Assim, o clima organizacional estimula o indivíduo 
e as equipes de trabalho a fazer um esforço adicional, colocando a empresa em situação 
competitiva. 

O orçamento tem como finalidade principal o planejamento das operações por 
meio da planificação das atividades. Essa gestão previa, por exemplo, possibilita melhor 
gerenciamento das variações do processo e o excesso de capacidade. 

 
3.3.11 Gestão dos Recursos   
 

Deve-se usar um mercado interno para administrar os recursos. É importante a 
autorização dos gerentes operacionais para agir independentemente, incluindo o acesso 
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aos recursos. A utilização dos recursos deve corresponder e serem alinhados às metas 
previamente estabelecidas. 
 A alocação dos recursos precisa ser consistente com a estratégia e as condições 
de negócio. Caso o gestor necessite de recursos rapidamente para adaptar-se às 
ameaças e oportunidades, estes devem estar disponíveis, considerando as metas e 
objetivos globais. Como o planejamento orçamentário é contínuo, a alocação prévia dos 
recursos é feita muito próximo dos eventos, possibilitando maior precisão nesses gastos.  
 
3.3.12 Mensuração e Controle 
 

São necessários sistemas de mensuração e informação que habilitam a ação, 
reação e adaptação contínua dos processos, atividades e das mudanças de tecnologia. É 
importante ampliar o sistema de mensuração para contemplar as novas medidas de 
criação de valor. 

O monitoramento e controle do desempenho, a simulação de cenários, a alocação 
de recursos e o gerenciamento dos novos direcionadores de valor exigem sistema amplo 
de mensuração. 
 
3.3.13 Envolvimento e Entendimento das Metas 
 

As pessoas responsáveis pelos resultados devem participar ativamente da 
elaboração das metas orçamentárias, somente assim estarão comprometidas com o 
desempenho. Explicar porque o orçamento está sendo mudado é fundamental para obter 
apoio na concretização das metas, objetivos, planos e medidas de desempenho. 

O envolvimento de todos no processo orçamentário, considerando os empregados 
parceiros do negócio, é um dos aspectos-chave para o sucesso do orçamento renovado. 
Os empregados são fatores críticos do sucesso, pois, sem eles, não há ações e 
informações precisas sobre o desempenho da empresa. Os empregados são 
responsáveis, juntamente com os gestores, pela escolha das metas de desempenho, 
sendo assim eles serão participantes ativos desse sistema de gestão.  

 
3.3.14 Motivação e Recompensas  
 

Muitos dos aperfeiçoamentos ocorridos na empresa, incluindo as metas, ocorrem 
da automotivação de empregados e gestores, criando um clima motivacional favorável, 
com valorização das habilidades e competências dos mesmos. Apoiar ostensivamente o 
aprendizado e o crescimento técnico e cultural são aspectos intrínsecos e extrínsecos 
que formam a base para o bom funcionamento do processo orçamentário. 
 Para motivar os gestores e empregados deve-se implementar, junto ao processo 
orçamentário, um sistema de remuneração variável, baseado em bônus para equipes ou 
unidades que atingem ou ultrapassam o desempenho pré-definido. Defende-se que a 
remuneração variável não seja estabelecida individualmente ou para pequenos grupos 
que possam manipular os resultados em proveito próprio. Os empregados e gestores 
devem entender e ter consciência de que o orçamento é um instrumento de coordenação 
e comunicação; e um meio para a empresa atingir seus objetivos globais. 

O plano de remuneração variável é um meio para motivar gestores e empregados 
a trabalharem congruentemente para atingir as metas. Além do sistema de remuneração 
variável, devem ser oferecidas recompensas não monetárias a gestores e empregados 
que atingem as metas, como investimentos em seu conhecimento, viagens, congressos, 
entre outras formas. 

Geralmente existe nas empresas um abismo muito grande entre sistema de 
gestão e a remuneração de gestores e empregados. O orçamento renovado aborda 
questões como trabalho em equipe, melhoria contínua orientada para resultados, gestão 
do conhecimento, inovação, entre outras. Por outro lado, o sistema de remuneração 
tradicional valoriza descrições de cargos, focaliza a pessoa e paga salários fixos. 
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Portanto, fica evidente a necessidade de um sistema de remuneração variável alinhado 
às novas metas orçamentárias. 

As recompensas devem ser baseadas no nível de desempenho competitivo. 
Monitorar o desempenho do pessoal faz parte do processo de gerenciar o desempenho 
global. Os bônus da remuneração variável devem ser baseados em cálculos do 
desempenho da equipe ou unidade. 
 

3.3.15 Feedback e Aprendizado 
 

Os gestores e empregados precisam compreender, assumir e implementar o 
orçamento renovado. Para tanto, precisam ser treinados e preparados para a incursão, 
sendo que a empresa deve criar uma cultura empresarial baseada no compromisso, 
treinamento e remuneração, devendo considerar o orçamento renovado como um guia 
desse processo. Os empregados devem ser treinados para cumprir sua missão, 
deflagrando possibilidades de monitorar as operações e ações para garantir o 
sincronismo entre o planejamento, a execução e controle, objetivando sua sobrevivência 
com vistas à geração de riqueza. 

O aperfeiçoamento é um fator a ser considerado quando do estabelecimento das 
medidas orçamentárias. É fundamental criar competição entre as unidades, assim o 
conhecimento e as melhores práticas são rapidamente absorvidas e compartilhadas. 
 
3.3.16 Automatização do Processo Orçamentário 
 
  A automação permite desenvolver planos orçamentários com grande rapidez e 
precisão, além de possibilitar a integração dos dados entre as diferentes áreas da 
empresa. A quantidade de tempo e dinheiro que pode ser economizado no processo 
orçamentário geralmente justifica a compra ou elaboração de softwares orçamentários. 

Defende-se que os gerentes e empregados estejam regularmente informados do 
progresso e que possam tomar ações que venham assegurar o desempenho desejado.  

Acredita-se que seja imprescindível a definição do sistema de mensuração e 
acompanhamento dos eventos-chave, assim como examinar os sistemas de informação 
com objetivo de assegurar que o orçamento renovado funcione plenamente. Os gestores 
e empregados precisam saber como estão desempenhando suas funções em tempo real 
e se estão atingindo as metas estimadas. Caso não estejam atingindo, devem tomar 
medidas corretivas ou mudar as metas quando necessário. Relatórios de desempenho 
em tempo real podem contribuir e reforçar o comportamento positivo, além de deflagrar 
oportunidades e tempo para gestores e empregados adaptarem-se às mudanças. 
 Conforme observado acima, os primeiros princípios estão mais relacionados à 
postura e práticas internas e os demais à gestão e desempenho. Os princípios são pré-
requisitos ao bom desenvolvimento do processo orçamentário. 

O item seguinte versa especificamente a respeito do modelo proposto nesse 
trabalho. 
 
3.4 O MODELO PROPOSTO: ORÇAMENTO RENOVADO 
 

O orçamento renovado, além de considerar e manter a estrutura dos métodos 
orçamentários anteriormente detalhados, amplia as metas financeiras com a inclusão dos 
direcionadores de valor. Na era da informação, velocidade, economia e adaptabilidade 
são fatores-chave do sucesso. Nesse contexto, é extremamente importante manter 
gerentes e empregados talentosos, inovar continuamente, obter excelência operacional, 
fidelidade dos clientes e criar valor sustentado. 

Este orçamento é estruturado e consolidado em função das medidas e metas 
estabelecidas, possibilitando o gerenciamento da organização num instrumento único. Ou 
seja, os objetivos no primeiro momento do orçamento renovado são: comunicar a 
estratégia corporativa para toda a organização, analisar os objetivos ou indicadores 
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estratégicos e correlacionar com as recompensas pessoais, identificar, analisar os 
resultados obtidos em relação às metas estabelecidas e dar o feedback. 

O orçamento renovado é um sistema dirigido ao mercado, com planejamento 
contínuo e decisões de alocação de recursos descentralizados, possibilitando o pleno 
atendimento do mercado e a satisfação dos clientes. O planejamento contínuo e a 
descentralização prevê a flexibilidade que é necessária na atual conjuntura, conforme 
figura 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Orçamento tradicional x orçamento renovado 

 

Conforme sugere a figura 3, nas empresas inseridas em mercados competitivos, 
que apresentam mudanças freqüentes, o processo orçamentário é essencialmente 
temporário, adaptável e complexo; ou seja, com grande variedade de movimentos 
possíveis. É um conjunto deliberado de ações orientadas buscando desenvolver e manter 
a vantagem competitiva da empresa. O orçamento renovado é delineado pela estratégia 
empresarial, buscando irrestritamente parametrizar estrategicamente o desempenho 
através das medidas de valor. Ele possibilita à alta administração focalizar a gestão em 
medidas amplas de desempenho, que agregam valor ao negócio.  

A intenção é adotar um caminho evolucionário ao processo orçamentário. Além de 
guiar gestores e empregados para alcançar metas financeiras pré-determinadas, inclui 
direcionadores de valor, como: inovação, qualidade, tempo, satisfação dos empregados e 
clientes, entre outros.  

Os direcionadores de valor do balanced scorecard devem ser pormenorizados, já 
que o objetivo do orçamento renovado é alinhar essas medidas a nível operacional. O 
importante é detalhar os direcionadores macros (estratégicos) em metas micros 
(operacionais). Por exemplo, o indicador “satisfação dos clientes” pode ser subdividido 
em várias metas, como: satisfação dos clientes por produto, vendedor, equipe, entre 
outras. 
 O orçamento renovado, além de fornecer a direção, deve ser o mapa, fornecendo 
o caminho seguro e detalhes necessários para atingir os objetivos. O elemento-chave é o 
uso de metas flexíveis relacionadas aos fatores-chave (figura 4), assim como estratégias 
de melhoria e ações que venham a concretizar o planejamento. As metas devem ser 
revisadas e atualizadas várias vezes ao ano.  
 
 
 

Visão 

Plano Estratégico 

Orçamento Anual  

Controle  

Incentivos 

• Iniciado por eventos-
chave 

• Planejamento contínuo 
• Foco nos fatores-chave 

do sucesso 
• Descentralizado 
• Feedback e Aprendizado
• Remuneração variável 
• Outros  

Orçamento Renovado Orçamentos Tradicionais 
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  Velocidade  Capacidade  Inovação  Excelência  Satisfação  
FATORES-  de  dos Contínua Operacional dos 
CHAVE Resposta Gestores e     Clientes 
    Empregados       
            
  Filosofia,  Descentralização  Responsabilidade  Estrutura Coordenação 
  Cultura e  com pelo     
  Valores Autonomia Desempenho Planejamento  Gestão  
ESTRUTURA,       Contínuo a 
DESENVOLVIMENTO Liderança Integração   Inclusão de   Priori 
E   entre o Medidas Motivação    
PROCESSO Gestão  Planejamento Amplas de e  Feedback 
DE dos Estratégico Desempenho Recompensas e 
GESTÃO Recursos e o     Aprendizagem 
   Orçamento Envolvimento      
 Automatização    e      
  do Processo Mensuração  Entendimento     
  Orçamentário e Controle das Metas     
            
  Orçamento  Orçamento  Orçamento  Orçamento  Orçamento  
  de Vendas de P&D de de das Áreas  
PEÇAS Marketing   Fabricação Logística de Serviço 
ORÇAMENTÁRIAS           
  Fluxo de Orçamento de  Demonstração  Balanço  Outras 
  Caixa Investimentos do Resultado Patrimonial   
      do Exercício     
Figura 4: Visão geral do modelo proposto 
  

A proposta defendida visa manter as peças orçamentárias tradicionais; porém, 
objetiva melhorá-las ampliando seu raio de ação. A contribuição do modelo nessa fase 
está relacionada à complementação das informações com metas não financeiras. 
Defende-se a adoção da estrutura básica do orçamento (considerando todos os avanços 
dos métodos descritos anteriormente) com alterações na forma de concepção e 
utilização, adicionando-se os direcionadores de valor. 
 Nos subitens a seguir serão descritas as peças orçamentárias, que tornam o 
modelo completo e adaptado à atual conjuntura. 
 
3.4.1 Orçamento de Vendas e Marketing 

 
Ao iniciar o orçamento de vendas e marketing deve-se examinar todos os fatores 

internos e externos que influenciam a demanda.  Esses fatores ou limitadores são como 
elos de uma corrente, sendo que qualquer elo defeituoso ou mal projetado pode interferir 
no desempenho do conjunto. 

As previsões podem ser altamente influenciadas por inúmeros fatores, que variam 
de empresa para empresa. Para desenvolver o orçamento de vendas e marketing faz-se 
necessário repassar alguns desses fatores fundamentais que podem interferir direta ou 
indiretamente nos resultados. 

A análise das oportunidades e ameaças do ambiente exigem do gestor grande 
sensibilidade para depurar e considerar todas as variáveis na estimativa de vendas. Os 
fatores externos podem ser diversos e com alto grau de variabilidade; entre eles 
destacam-se: os fatores de mercado, competitivos, econômicos e governamentais, 
tecnológicos e os sociais e culturais. 

A análise dos fatores internos é a verificação das condições da empresa para 
atender às expectativas de seus clientes. Os fatores internos podem estar relacionados à 
produção, vendas, marketing, P&D, engenharia, finanças, gestão, entre outros. 

Para atingir as estimativas de vendas e marketing são necessárias outras 
medidas que vão complementar as metas do orçamento de vendas tradicional. Essas 
metas correlacionadas do orçamento de vendas e marketing podem incluir informações a 
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respeito da satisfação dos clientes internos e externos, atração e retenção de clientes, 
custos relacionados às vendas, novos clientes, satisfação dos clientes por vendedor, 
lucratividade por cliente ou vendedor, lucratividade por produto, entre outras metas que a 
empresa considerar importante gerenciar.  

O objetivo de mensurar metas correlacionadas ou direcionadores de valor está no 
desenvolvimento de novas estratégias, na mudança na ênfase para atrair novos clientes 
procurando manter os mais lucrativos, na reestruturação para criar uma resposta 
multifuncional, no uso da tecnologia para atrair novos clientes, no aumento da receita por 
meio do lançamento de novos produtos, no aumento do volume de gastos oferecendo 
produtos de maior valor agregado, no aumento do percentual de clientes de longo prazo 
e em evitar relações não lucrativas acompanhando as demais metas da empresa.  

O orçamento de vendas e marketing pode ser elaborado por região geográfica, 
categoria, produto, canal de distribuição, cliente, vendedor, entre outras formas, 
dependendo do tipo de informação que a empresa pretenda gerenciar e controlar. Assim 
será possível descobrir as causas das discrepâncias, de forma que ações e decisões 
possam ser tomadas com o objetivo de maximizar o desempenho.    
 
3.4.2 Orçamento de Pesquisa e Desenvolvimento 
 

Os clientes são diferentes, têm preferências próprias e valorizam os atributos dos 
produtos de formas diferentes. A funcionalidade é um fator determinante na previsão da 
demanda. Caso o produto tenha uma funcionalidade ampla, sua demanda poderá ser 
maior que a de outro produto com funcionalidade restrita.  

A área de pesquisa e desenvolvimento é responsável pela projeção de grande 
parte dos direcionadores a serem controlados pela produção. O objetivo pretendido não é 
controlar recursos totais gastos conforme os orçamentos anteriormente apresentados, 
mas sim controlar direcionadores de receita e de custos.  

As empresas estão reconhecendo que grande parte dos custos podem ser 
atualmente determinados durante a fase de desenvolvimento do produto. Quando este 
está pronto para a venda, o melhor que gestores e empregados podem fazer é gerenciar 
as operações de forma a minimizar os custos e ineficiências dos processos.  

Dentre os atributos que o produto possa conter enumera-se os seguintes: a forma, 
características, desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de 
reparo, estilo, design; além dos relacionados ao serviço como: pedido, entrega, 
instalação, treinamento do cliente, orientação, manutenção, reparo, entre outros. 

Importantes metas relacionadas à inovação podem estar presentes no orçamento 
de pesquisa e desenvolvimento, como o lançamento de novos produtos, entre outros. 

As metas relacionadas à atividade de pesquisa e desenvolvimento tendem a ter 
grau de importância diferenciada, por exemplo, em segmentos de empresas relacionadas 
com áreas de tecnologia, a importância das metas relacionadas com “inovação” é 
definitivamente maior que as demais metas, em função das características de competição 
do mercado. 
  
3.4.3 Orçamento de Fabricação 
  

Os ambientes internos com formatos de organização fordista e taylorista já estão 
sendo substituídos por uma arquitetura flexível. Os processos, assim como os mercados, 
os produtos, têm o seu ciclo de vida. A perpetuação do ciclo de vida de um processo 
requer a intervenção do gestor do processo, na extensão e profundidade necessárias 
para tal. 

A determinação da intensidade dos esforços demandados por projetos de 
mudança em processos deve partir de uma análise criteriosa de algumas variáveis que 
envolvem o projeto e o processo. A intervenção pode ser desde uma simples melhoria, 
passando pelo redesenho até a reinvenção completa do processo. 
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O orçamento de fabricação não deve enfocar somente aspectos financeiros da 
contabilidade de custos. Há uma deficiência nesses relatórios financeiros que incluem 
somente aspectos que podem ser expressos em termos monetários, dentre eles pode-se 
citar o fato dos gestores e empregados se concentrarem somente nessas variáveis e 
ignorarem outras importantes, podendo levar a decisões equivocadas e contraditórias. 

Para atingir os resultados orçados, os gestores e empregados podem reduzir 
custos e despesas com manutenção preventiva, propaganda e marketing, 
desenvolvimento de novos produtos, usar materiais de qualidade inferior, cortar o 
treinamento de empregados, entre outros. A curto prazo, todas essas medidas surtirão 
efeitos positivos sobre os resultados, mas, a longo prazo, poderão causar efeitos 
negativos como a diminuição da produtividade, qualidade, participação de mercado, 
motivação dos empregados, entre outros. 

Os relatórios de fabricação devem ser ampliados para incorporar outras variáveis 
além de custos e despesas. Os relatórios orçamentários baseados somente nas variáveis 
financeiras não têm indicação pertinente aos resultados futuros que podem ser 
esperados de ações presentes. 

Um conjunto de medidas de desempenho variável pode ser considerado a partir 
da elaboração do orçamento de fabricação, como: necessidade de benchmarking, 
complexidade da mudança, recursos disponíveis para a operacionalização da 
intervenção, lacuna entre o processo atual e o processo futuro, necessidade de utilização 
de tecnologia para introdução do novo processo e a predisposição das pessoas 
envolvidas para a mudança; além de direcionadores de valor fundamentais como: 
eliminação de tempos de espera, inovação, qualidade, velocidade, entre outros.  
 Os principais pontos que o orçamento de fabricação deve medir dizem respeito 
aos custos das atividades, à qualidade dos produtos, dos processos e ao tempo 
consumido para execução das atividades. Além, é claro, de fatores como atendimento 
das necessidades dos clientes, tempos de resposta, motivação dos empregados, entre 
outros. 

Atualmente, as empresas devem empenhar-se em estabelecer bom 
relacionamento com diferentes tipos de clientes. O potencial contido nesse 
relacionamento pode ser o diferencial competitivo da empresa, com ganhos para todos. 

Antes de estimar os custos das atividades, é importante também determinar com 
precisão se a atividade é essencial ou pode ser reduzida ou até mesmo eliminada. Cada 
atividade deve passar pelo teste de valor, ou seja, se acrescenta ou não valor a produtos, 
clientes etc. 

Deve-se detalhar as medidas de custo até seu limite, tendo sempre em mente a 
relação custo/benefício. Para tanto, precisa-se saber o que o pessoal produz ou poderia 
produzir, o que cada metro quadrado da fábrica produz e o que cada máquina, veículo ou 
computador produz. Somente assim, pode-se determinar o quanto eficazmente o fluxo 
total de recursos está sendo usado. Para determinar a capacidade, a empresa deve levar 
em consideração três fatores:  

a) engenharia: a determinação da capacidade das máquinas;  
b) humanos: questões legais e de ações sindicais;  
c) segurança: riscos de acidentes em situações que exigem maiores velocidades 

de produção.  
O estabelecimento das metas de custos e despesas para as atividades pressupõe 

a divisão dos mesmos em dois grandes grupos:  
• os gerenciáveis que são os custos e despesas, cujo montante pode ser 

influenciado pelo gestor e empregado; tendo o poder de autorizá-los devendo ser 
responsabilizado pelo controle dos mesmos.  

• os não gerenciáveis que são custos e despesas que o gestor e empregado não 
tem ingerência, não os autoriza, portanto não pode ser responsabilizado pelo seu 
controle. 
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 Mais do que controlar custos, o orçamento deve permitir reduzí-los. O uso de 
direcionadores de custos elimina em muito o problema da variação de preços muito 
comum na atual conjuntura. 

A projeção e o controle através da quantidade de direcionadores eximem gestores 
e empregados das variações muito comuns no orçamento, sem efetiva participação e 
influência dos mesmos. E, também, abre caminho para possibilidade da empresa medir o 
grau de eficiência e determinar as perdas no uso de materiais e mão-de-obra, entre 
outros, ocorridos nas atividades. 

A grande vantagem das metas de custos em forma de quantidade de 
direcionadores é o poder de minimizar constantemente a variação e perdas do processo 
e eliminar imediatamente o excesso de capacidade e facilitar a melhoria contínua. As 
variações podem se dar em função de mudanças na engenharia do produto ou do 
processo, atraso de entrega, retrabalho ou outras perdas correspondentes, como tempo 
perdido, entre outros. 

 
3.4.4 Orçamento de Logística 
 
 A tendência das empresas modernas é proporcionar um serviço de entrega cada 
vez mais rápido. O tempo pode significar vantagem competitiva frente aos concorrentes. 
O orçamento de logística deve medir além de custos, tempos de inspeção, espera, 
movimentação e serviço pós-venda. Esses tempos podem ser medidos, monitorados e 
minimizados em cada etapa do processo.   
 A falha no cumprimento da data de entrega solicitada pelo cliente pode se dar em 
função da falta de estoque, do tempo muito curto para o ciclo do pedido ou mesmo do 
desempenho da transportadora, entre outros. Esse círculo de ineficácia operacional pode 
ser provocado pelo descompasso nas relações entre cliente e fornecedor, que alimenta o 
processo de agregação de custos repassados ao cliente, com efeitos negativos na 
satisfação dos clientes e possivelmente sobre o lucro. 

No orçamento de logística é importante utilizar medidas de desempenho 
relacionadas à flexibilidade, inovação e redução de estoques. Estas medidas incluem o 
tempo em todas as fases de movimentação, ou seja, tempo de entrega, porcentagem de 
entrega certa, habilidades para mudar modal de transporte, satisfação dos clientes com a 
entrega e o serviço pós-venda, entre outras.   

O orçamento de logística pode incluir também medidas relacionadas às atividades 
de preparação, transmissão, entrada, preenchimento e comunicação sobre a situação do 
pedido. O tempo exigido para completar cada atividade depende do tipo de empresa, 
pedido e processo envolvido. 

Para as empresas, o serviço pós-venda pode criar um diferencial que distingue 
seu produto dos demais sob a ótica do cliente. Esse diferencial pode ser obtido por meio 
da gestão de metas orçamentárias. 

Essas metas de pós-venda podem incluir: instalação, garantias, alterações, 
reparos, peças de reposição, rastreamento do produto, reclamações, queixas dos 
clientes, embalagem do produto, substituição temporária do produto durante o reparo, 
entre outros. 
 
3.4.5 Orçamento das Áreas de Serviço 
 

As áreas de serviço são atividades que prestam suporte às demais atividades da 
empresa. O objetivo destas áreas é atender a múltiplos parceiros internos, com baixo 
custo e alto nível de serviços.  

Essas áreas devem operar com a mesma autonomia das atividades principais e 
ser dirigidas pela competitividade do mercado. Os custos e a qualidade dos serviços 
prestados devem ser comparados com níveis externos. As demais atividades possuem 
liberdade de comprar ou não seus serviços. 
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 O nível de serviço deve ser acordado entre as atividades de serviço e as 
principais, possibilitando assim a boa adequação das horas disponíveis e 
conseqüentemente o bom atendimento e a redução dos custos. 
 As áreas de serviço variam de empresa para empresa e podem ser formadas pela 
contabilidade e finanças, informática, recursos humanos, manutenção e limpeza, entre 
outras. 
 
3.5 PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 
Os procedimentos necessários para elaboração e implementação do orçamento 

renovado são descritos sistematicamente na figura 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Figura 5: Visão geral das etapas de implementação 
 

Para atender a versatilidade e flexibilidade necessária ao processo orçamentário 
deve-se fazer reuniões periódicas visando discutir e aprender com os erros e acertos. As 
metas e o próprio processo orçamentário devem sofrer inovação contínua; por isso, 
muitas questões não apresentam soluções prontas, sendo necessário estuda-las e 
aprender com elas, visando atingir o equilíbrio. 
 A dificuldade de estabelecer um roteiro para a elaboração do orçamento renovado 
consiste nas diferentes necessidades de informação das empresas, com estrutura, 
processo de gestão, pessoas, tecnologia em diferentes níveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Conforme pode-se observar, propostas para melhorar o processo orçamentário 
não é exclusividade do momento. No decorrer de décadas ocorreram inúmeras 
iniciativas, talvez nesse momento estejamos em um desses ápices de iniciativas para 
renovar o orçamento.  
 O orçamento não pode ser barreira para atingir qualquer que seja o estágio de 
desenvolvimento da empresa. Ele deve ser, sim, o guia, a alavanca que vai conduzir a 
empresa aos seus objetivos. 
 Para tanto, considera-se que o orçamento deva sofrer algumas adaptações como, 
mudar sua cultura baseada no comando e controle etc. O momento exige organizações 
flexíveis, que concedem autonomia a empregados e gestores na tomada de decisões, 
visando satisfazer seus clientes. Há necessidade de reagir com rapidez às ameaças e 
aproveitar oportunidades com planejamento contínuo. O uso de metas amplas de 
desempenho, com medidas financeiras e não financeiras melhora sensivelmente as 
informações orçamentárias. 

A observância dos princípios e práticas orçamentárias, descritas anteriormente, 
tende a gerar a renovação tão necessária ao orçamento. O orçamento renovado equilibra 
as metas ou direcionadores e focaliza a viabilidade operacional antes de transforma-las 
em valores financeiras, assim são evitados ciclos desnecessários e melhora-se o controle 
do processo orçamentário como um todo. Com a inclusão de medidas não financeiras 
amplia-se a gama de informações disponíveis para tomada de decisões. 
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