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Resumo 
A imperiosa competitividade propalada no mundo dos negócios tem provocado 
mudanças de atitudes e práticas nas empresas em níveis jamais imaginados. 
Estudos demonstram que técnicas e procedimentos domésticos têm sido 
substituídos por ferramentas mais evoluídas e capazes de melhor atender às 
necessidades dos gestores na tomada de decisões. O planejamento e o controle 
gerencial passaram a ocupar lugar de destaque na discussão da “maneira de 
administrar” negócios empresariais. Considerando que o planejamento e o controle 
gerencial envolvem uma série de atitudes e definições, que exercidas na prática, 
representam a aplicação de uma série de técnicas e ferramentas nas diversas fases 
da administração planejada, os orçamentos se apresentam como uma ferramenta 
voltada para exercer o papel do controle na execução desse planejamento. Nesse 
sentido o presente trabalho, apresenta um estudo em torno de duas gerações de 
técnicas orçamentárias, representadas pelo orçamento tradicional e pelo orçamento 
baseado nas atividades. Este artigo foca a análise dos principais aspectos 
diferenciais entre os dois métodos, e busca responder à seguinte questão: Quais as 
principais diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento baseado em 
atividades?  
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, uma série de fatores tem contribuído para constantes mudanças nos aspectos 
relacionados com o planejamento e controle de gestão nas empresas. O surgimento de 
novas tecnologias tem provocado enormes mudanças tanto nos sistemas de planejamento e 
controles, como nas ferramentas e técnicas aplicadas que ajudam de forma concreta aos 
gestores em suas tomadas de decisões. 

No campo empresarial, as previsões se tornam a cada dia um instrumento indispensável na 
construção dos processos de gestão dos negócios. A previsão empresarial ganhou uma 
importância maior nas últimas décadas, a qual passou a ser fundamental na determinação 
do planejamento empresarial. 

Welsch (1996, p. 21), ao referir-se à definição de planejamento e controle de resultados, 
descreve que “outros termos usados no mesmo contexto são orçamentos globais, 
orçamentos para fins administrativos e controle orçamentário”. Verifica-se, então a 
importância do orçamento na administração dos negócios e a necessidade de utilizá-lo como 
ferramenta de apoio no estabelecimento de geração e consumo de recursos, bem como na 
geração de resultados nas empresas. 

Sanvicente (1983, p. 14) ao situar o orçamento em sua forma mais ampla de interagir com a 
administração geral e financeira das empresas, argumenta que “a noção fundamental que os 
orçamentos e relatórios de controle orçamentário permitem e devem ser entendidos como a 
manifestação formal do planejamento e do controle das atividades da empresa como um 
todo”.  

A concorrência acirrada estabelecida no campo dos negócios tem levado as empresas a 
estarem constantemente repensando sua estratégicas. Nesse novo cenário o orçamento 
representa uma estimativa de recursos necessários para o atingimento das metas e objetivos 
estabelecidos no planejamento estratégico das empresas.  

Dado o lugar de destaque assumido pelo orçamento como ferramenta indispensável para 
apoiar o planejamento e controle empresarial e, os diversos conceitos e propostas para sua 
elaboração, execução e acompanhamento, surge a seguinte questão: Quais as principais 
diferenças entre o orçamento tradicional e o orçamento baseado em atividades? 
Para tentar responder à questão ora levantada, o presente trabalho tem como objetivos 
estudar os conceitos formulados sobre o método tradicional de orçamento e o método de 
orçamento baseado nas atividades; identificar os principais aspectos diferenciais existentes 
entre ambos utilizando-se inclusive de dados de um caso prático de uma empresa que 
explora, como concessionária, serviços de fornecimento de energia elétrica que tem 
implantado um sistema de orçamento baseado em atividades. Nesse caso são selecionados 
os principais processos, tarefas e atividades para estudo e apresentação do exemplo prático. 
Por questões de sigilo das informações a referida empresa não será identificada no artigo. 
Assim, os números apresentados são fictícios, o que não faz reduzir a relevância quanto ao 
entendimento acadêmico que se propõe.  
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PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE EMPRESARIAL: CONCEITOS 
BÁSICOS 
Antes de se iniciar uma discussão mais ampla sobre os aspectos que diferenciam os 
principais métodos orçamentários, necessário se faz uma revisão sobre os principais 
conceitos já formulados sobre aqueles métodos que serão alvo de estudo e análise. 
Portanto, encontra-se a seguir os conceitos básicos dos principais métodos de orçamento 
que servirão de base para o estado e identificação dos aspectos diferenciais entre eles e 
comentários conclusivos a serem emitidos ao final deste artigo. 
 
 
 
Planejamento 
Para Sanvicente (1983, p. 16) “planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem 
executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes 
atribuições de responsabilidades em relação a um período futuro determinado”. 
 
 
 
Controle 
Welsch (1996, p. 41) define controle como “a ação necessária para verificar se os objetivos, 
planos políticas e padrões estão sendo obedecidos”. 

Anthony (2000, p. 581), descreve controle organizacional como sendo “As ferramentas e o 
sistema que uma empresa utiliza para alcançar seus objetivos”. 
 
 
 
Orçamento 
Segundo o Dicionário Aurélio (Ferreira, 1999, p. 1452), “orçamento. [...]. 3. Discriminação da 
origem e da aplicação de recursos a serem usados para determinado fim. [...]. 5. Jur. Fin. 
Cálculo da receita que se deve arrecadar num exercício financeiro e das despesas que 
devem ser feitas pela administração pública ...”. 

Anthony et al. (2000, p. 465) define orçamento como “expressão quantitativa das entradas e 
saídas de dinheiro para determinar se um plano financeiro atingirá as metas 
organizacionais”. 

Em termos teóricos, tomando como base os conceitos ora formulados, verifica-se uma nítida 
diferenciação entre planejar, orçar e controlar.  

O planejamento relaciona-se com as idéias básicas e globais que devem ser levadas em 
consideração no plano estratégico da organização. No planejamento, geralmente, são 
definidas as metas e os objetivos a serem alcançados. O planejamento tem como 
característica a existência de focus a serem priorizados em relação a sua definição e 
adoção. Neste trabalho, o estudo será feito sob a óptica do planejamento e controle de 
resultados, tendo em vista sua aproximação com os objetivos e finalidades dos orçamentos. 

O orçamento relaciona-se com os fatores preditícios de valores que influenciam no resultado 
planejado. As previsões de receitas, custos e despesas, representando genericamente, qual 
a meta de vendas e quais os custos e despesas necessários para atingir essa meta, os 
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números assumem papel de destaque na elaboração (previsão) e no acompanhamento 
(verificação do realizado) do processo orçamentário. 

A literatura indica existência de discordância por uma significante quantidade de autores 
quanto à segregação de alguns termos que podem representar a expressão “planejamento e 
controle de resultados”, 
 

Outros termos usados no mesmo contexto são orçamentos globais, 
orçamentos para fins administrativos e controle orçamentário. [...]. O 
planejamento e controle orçamentário podem ser definidos, em termos 
amplos, como um enfoque sistemático e formal à execução das 
responsabilidades de planejamento, coordenação e controle da 
administração.  (Wesch, 1996, p. 21). 

 
Portanto, observa-se que, nesse sentido, o planejamento, o orçamento e controle se juntam 
numa forma de administrar focalizada numa abordagem de planejamento global integrando 
os aspectos estratégicos e operacionais da empresa.  

Neste trabalho, assume-se como pressuposto que o orçamento se constitui numa peça 
fundamental para a organização e o atingimento de metas e objetivos do planejamento, e 
que as empresas dispõem de várias técnicas como alternativas para serem aplicadas em 
sua elaboração. Dentre as principais técnicas disponíveis, limitou-se neste artigo ao estudo e 
análise comparativa entre as técnicas do Orçamento Tradicional e do Activity-Based 
Budgeting – ABB (Orçamento Baseado em Atividades). 
 
 
 
OS ORÇAMENTOS E O SISTEMA CONTÁBIL 
As técnicas de elaboração de orçamentos são indispensáveis às informações, que 
geralmente são obtidas a partir de dados históricos das empresas. Na maioria das vezes, o 
sistema contábil adotado pela empresa é uma variável fundamental na determinação da 
confiabilidade das previsões orçamentárias. A harmonização entre o orçamento e o sistema 
contábil viabiliza fazer predições sobre dados passados de maneira a reduzir sensivelmente 
incertezas nas projeções. 

Além da forma de registro e organização das operações e dados contábeis, existem as 
subdivisões dentro da contabilidade. Nesse sentido, os conceitos de “contabilidade por 
responsabilidade” e os aspectos relacionados à forma de controle e geração de relatórios 
das informações de custos se tornam fundamentais na determinação da técnica de 
elaboração de orçamento a ser adotada. 

Numa visão geral conclui-se que ao enfatizar o planejamento e controle de resultados de 
forma mais ampla, o processo envolve aspectos de ordem administrativa que levam em 
conta a aplicação de conceitos variados, inclusive, aqueles de cunho temporal de curto e 
longo prazo. Welsch (1996, p. 385) esclarece que:  

a preparação de orçamentos não é um simples exercício financeiro (ou 
contábil), mas que deve estar solidamente apoiado por uma liderança 
administrativa evidenciada através do estabelecimento de objetivos realistas 
e criativos, enfoques motivacionais e controle dinâmico. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de realização de análise criteriosa na busca 
da melhor harmonização entre o máximo possível de variáveis que envolvem as 
características de cada empresa antes de escolher a técnica ou sistema a ser adotado. 
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ORÇAMENTO TRADICIONAL 
O termo “tradicional” indica algo que se estabeleceu ao longo do tempo. Se por um lado dá 
idéia de resistência e sobrevivência ao longo do tempo, pode, às vezes, indicar a existência 
de um método ou técnica mais recente que reformula ou contrapõe os conceitos e 
aplicações considerados tradicionais. 

Uma das principais características dos orçamentos elaborados mediante utilização do 
método tradicional é a predeterminação das unidades que serão responsáveis por certos 
resultados num determinado período. Outra característica do orçamento tradicional é a sua 
finalidade de controle. Esta última tem ocupado lugar de destaque nos orçamentos 
tradicionais. Tal controle pode ser feito com duas diferentes finalidades. Uma na intenção de 
simplesmente direcionar para que as coisas aconteçam conforme planejado, e outra visando 
a redução de custos e despesas como forma de alcançar melhor desempenho. 

O orçamento tradicional se desenvolveu nos últimos anos com a idéia de que as definições 
de valores nas previsões podem ser alcançados simplesmente com base na construção de 
modelos matemáticos. Como visto anteriormente, outros fatores de ordem administrativos e 
até emocionais dentro da organização, influenciam na eficiência do seu processo de gerar 
resultados. 

Welsch (1996, p. 48) descreve que “a qualidade do julgamento do esforço global de 
administração deverá continuar a ser uma característica específica das empresas bem 
administradas”. Nesse sentido, conclui-se que as técnicas e os modelos matemáticos podem 
ser assumidos como meios facilitadores e aperfeiçoadores do processo decisório, porém, 
dificilmente, se tornarão instrumentos capazes de substituir a criatividade e a inteligência 
humana quando utiliza recursos como a experiência prática no estabelecimento de previsões 
futuras. Experiências demonstram que juntas, tecnologia informacional e a criatividade 
humana, resolvem a maioria dos problemas que cercam os processos de elaboração de 
orçamentos empresariais. 

 No orçamento tradicional é comum utilizar-se da base de dados do sistema contábil da 
empresa para obtenção de informações a serem aproveitadas na elaboração das previsões 
de valores futuros. Caso a contabilidade não seja estruturada mediante utilização de um 
plano de contas adequado para a sua atividade ou os seus registros sejam imprecisos e 
inconsistentes, certamente as informações dela extraídas perderão, de forma significante, 
seus valores preditivos. 

Referindo-se ao estudo das distinções fundamentais de programas bem sucedidos de 
planejamento e controle de resultados, encontra-se menções e formulações que afirmam a 
existir fatores indispensáveis ao sucesso do processo orçamentário. Welsch (1996, p. 49) 
destaca que: 

(...) há certos ingredientes comuns e distinções básicas que são essenciais à 
compreensão e aplicação adequada do conceito. Deixar de reconhecer e 
atribuir importância a esses ingredientes e distinções pode levar a um 
processo de planejamento e controle de resultados ineficaz e à 
incompreensão do processo orçamentário global. 

Dentre os principais fatores indispensáveis ao sucesso do processo orçamentário, destacam-
se os seguintes: 

a) Envolvimento administrativo; 
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b) Adaptação organizacional; 

c) Contabilidade por áreas de responsabilidade; 

d) Orientação para objetivos; 

e) Comunicação integral; 

f) Expectativas realistas; 

g) Oportunidade; 

h) Aplicação flexível; 

i) Reconhecimento de esforço individual e do grupo; 

j) Acompanhamento. 

 
 
 
ACTIVITY-BASED BUDGETING (ABB) 
O Activity-Based Budgeting (Orçamento Baseado em Atividades) é uma ferramenta aplicada 
para elaborar e acompanhar os processos de predições orçamentárias, enfocando as 
atividades e as relações existentes entre elas na busca do alcance às metas estratégicas e 
operacionais. 

Para melhor compreender os conceitos e aplicação do orçamento por atividade exige-se o 
conhecimento dos conceitos que envolvem o custeio baseado em atividades, bem como o 
modelo estrutural da contabilidade por atividade. 
 
 
 
Activity-Based Costing (ABC) 
O custeio baseado em atividades, segundo Horngren et al. (2000, p. 703), “é um método de 
custeio voltado para as atividades como objeto fundamental de custos. Emprega o custo 
dessas atividades como base de apropriação de custos a outros objetos de custo, como 
produtos, serviços, clientes etc”. 

O ABC diferencia-se do sistema de custeio tradicional por sua característica de aprofundar-
se ao máximo na análise da relação causa e efeito para identificar o consumo de recursos. A 
idéia consiste em buscar a aplicação do rateio à menor parcela possível dos custos e 
despesas indiretas, de maneira a reduzir ao máximo a arbitrariedade comum na adoção dos 
rateios exercidos nos métodos tradicionais de custeio por absorção. 

Outra característica marcante do ABC é a sua estrutura básica. Enquanto os métodos 
tradicionais de acumulação de custos focam em estruturas departamentais, tendo como 
objetivo final medir quanto custou o produto, o ABC fixa suas atenções nas atividades 
desenvolvidas na empresa, de maneira a possibilitar, além da medição quanto custa um 
determinado objeto de custeio (produto, serviço, cliente etc), a forma como os recursos são 
consumidos nos processos, atividades e tarefas desenvolvidas. 

Nakagawa (1994, p. 29), descreve que: 
o ABC é um método de análise de custos, que busca ‘rastrear’ os gastos de 
uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de consumo dos 
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recursos ‘diretamente identificáveis’ com suas atividades mais relevantes, e 
destas para os produtos e serviços. 

O ABC como ferramenta de custeio hospeda sua maior relevância na qualidade das 
informações para tomada de decisões, e não tão-somente para apurar valores de custos a 
serem apropriados aos produtos ou serviços num enfoque de contabilidade financeira. 

 

  Recursos 
Custos Diretos Custos Indiretos Outros Custos Indiretos 

   

Fácil identificação com o objeto 
de custeio 

Relativa dificuldade de 
identificação com o objeto de 

custeio 

Alto grau de dificuldade de 
identificação com o objeto de 

custeio 

   
Mensuração e alocação dos 

recursos diretamente ao objeto 
de custeio 

Mensuração e alocação dos 
recursos ao objeto de custeio 
através de rastreamento da 

relação causal 

Mensuração e alocação dos 
recursos ao objeto de custeio 

através de rateios 

 
 
 

OBETO DE CUSTEIO 
Fonte: Boinvert (1999, p. 25) 
Figura 1: Esquema básico de alocação de recursos no ABC 
 

 
   

  Recursos 
 

  Atividades 
 

  Objetos de Custos 
 

Direcionador

Direcionador

 
Fonte: Boisvert, 1999 p. 25. 
Figura 2: Esquema básico de alocação de recursos e atividades 
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As Figuras 1 e 2 demonstram o esquema básico de forma simples da estrutura do ABC. A 
Figura 1 mostra a concepção conceitual do ABC para alocar os custos aos objetos de 
custeio. A Figura 2 apresenta a rota dos recursos utilizando-se de direcionadores para a 
alocação dos recursos às atividades e destas aos objetos de custeio. 
 
 
 
Contabilidade por Atividades 
A Contabilidade por Atividades (CPA) representa um prosseguimento rumo à implantação do 
ABC. A CPA, estruturalmente, divide a empresa em atividades, organizando os dados de 
maneira a gerar relatórios estruturados de acordo com os fundamentos do ABC. A CPA 
interage com o ABC pela característica de ambos apresentarem a mesma estrutura básica – 
a empresa é planejada e opera em função de suas atividades. 

  
PROCESSOS 

Gestão 
de 

Pessoas 

Gestão 
de 

Negócios 

Gestão 
de 

Ativos 

Gestão 
Comercial 

Gestão 
de 

Expansão 

Gestão 
Financeira 

Gestão 
de 

Tecnologia 

Gestão 
de 

Suprimentos 

ATIVIDADES

Administrar 
Pagamentos

Administrar 
P. Carreiras

Administrar 
Benefícios 

TAREFAS 

Preparar 
Folha de 

Pagamento 

Outras 
Tarefas 

ELEMENTOS 

Remu- 
neração 

Outros 
Elementos 

NATUREZA
 DO GASTO 

Salário Base

Outras Re-
munerações

5. Processo: Gestão de Pessoas 
5.1.  Atividade: Administrar Pagamentos 
5.1.1. Tarefa: Preparar Folha de Pagamentos 
5.1.1.1.  Elemento de Acompanhamento: Remuneração 
5.1.1.1.1.  Natureza do Gasto: Salário Base 

Exposição Parcial do Plano de Contas 

 
Fonte: Empresa concessionária de prestação de serviços de energia elétrica 
Figura 3: Exemplo do detalhamento de informações na contabilidade por atividades 
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Para exemplificar o procedimento prático de uma contabilidade por atividade, na Figura 3 é 
apresentada a estrutura básica da implementação em uma empresa concessionária de 
prestação de serviços de energia elétrica. 
 
 
 
CONTABILIDADE POR ATIVIDADES E RELATÓRIOS DE CONTROLE 
ORCAMENTÁRIOS 
Os sistemas de custeio e de contabilidade devem ser adequados ao que preconiza os 
conceitos de gestão por atividades e levar em consideração que tanto o ABC quanto a CPA 
e o ABB incorporam conceitos aplicados, geralmente, pela contabilidade gerencial. Assim, os 
estudos preliminares, a estruturação dos sistemas e a forma de divulgação dos resultados 
são voltados para gerar informações, prioritariamente, para apoiar os gestores no processo 
de tomada de decisões. Dessa forma, o acompanhamento das diretrizes orçamentárias 
passa a ser monitorado por relatórios gerados a partir da base de dados da contabilidade, 
como pode ser observado nos Quadros 1 e 2. 
5. – Processo Gestão de Pessoas Orçado Realizado Variação
5.1. – Atividade Administrar Pagamentos    
5.1.1. – Tarefas Preparar Folha de Pagamento    
5.1.1.1. – Elemento de 

acompanhamento 
Remuneração 1.260.000 1.355.000 -7,54%

5.1.1.1.1. – Natureza do Gasto Salário-Base 780.000 850.000 -8,97%
5.1.1.1.1.01 – Classe de Gasto  Salário Fixo 450.000 500.000 -11,11%
5.1.1.1.1.02 – Classe de Gasto Comissões 60.000 50.000 16,67%
5.1.1.1.1.03 – Classe de Gasto Gratificação de Função 270.000 300.000 11,11%
5.1.1.1.2. – Natureza de Gasto Outras Remunerações 480.000 505.000 5,21%
5.1.1.1.2.01 – Classe de Gasto  Adicional Noturno 80.000 70.000 12,50%
5.1.1.1.2.02 – Classe de Gasto Adicional de T. Serviço 250.000 250.000 0,00%
5.1.1.1.2.03 – Classe de Gasto Horas Extras 90.000 130.000 44,44%
5.1.1.1.2.04 – Classe de Gasto Periculosidade 60.000 55.000 8,33%

Fonte: Empresa concessionária de prestação de serviços de energia elétrica 
Quadro 1: Relatório analítico de acompanhamento orçamentário 

 
Processos Orçado Realizado Variação 

Gestão de Pessoas 1.260.000 1.355.000 -7,54%
Gestão de Negócios 1.000.000 1.100.000 -10,00%
Gestão de Ativos 1.200.000 1.150.000 4,20%
Gestão Comercial 800.000 980.000 -22,50%
Gestão de Expansão 1.500.000 1.420.000 5,30%
Gestão Econômico-Financeira 1.100.000 960.000 12,70%
Gestão de Tecnologia e Informações 1.150.000 1.300.000 -13,00%
Gestão de Suprimentos 950.000 1.150.000 -21,10%

Fonte: Empresa concessionária de prestação de serviços de energia elétrica 
Quadro 2: Relatório sintético de acompanhamento orçamentário 
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ASPECTOS DIFERENCIAIS ENTRE O ORÇAMENTO TRADICIONAL E O 
ACTIVITY-BASED BUDGETING 
O orçamento como exercício de previsão de realizações futuras envolve uma complexa 
combinação de variáveis que relaciona passado, presente e futuro. A complexidade dos 
fatores que podem afetar os resultados faz com que as previsões futuristas, principalmente 
as de médio e longo prazo, ainda sejam feitas mediante utilização de alto grau de 
estimativas, muitas delas envolvendo a intuição do gestor ou de um pequeno grupo de 
tomadores de decisões nas empresas.  

Atualmente, fazer previsões tem se tornado tarefa mais difícil, pois, as mudanças ocorrem 
em prazos mais curtos do que antes. O surgimento de novas tecnologias e facilidade de 
substituição de produtos e serviços por ela proporcionada tem feito com que as previsões de 
vendas, custos e despesas sejam repensadas, e na maioria das vezes, substituídas por 
previsões de investimentos necessários para a obtenção dos resultados almejados. 

Os investimentos tendem a ser vistos como algo mais amplo do que a simples idéia de se 
calcular quanto custará produzir ou comercializar um determinado produto ou serviço. A 
atualização tecnológica e da informação do ambiente externo da empresa, como a 
possibilidade do surgimento de outro produto comercializado pelo concorrente com 
vantagens competitivas, ou se já existe no mercado esta situação instalada, esse ambiente 
externo poderá inviabilizar a previsões que ignore tais fatores. 

Diante de novas realidades, conceitos modernos têm surgido ao longo dos últimos anos, 
principalmente, no que diz respeito à segregação do orçamento por áreas como: 

a) Orçamento de vendas; 
b) Orçamento de produção; 
c) Orçamento de custos; 
d) Orçamento de despesas; 
e) Orçamento de capital; 
f) Orçamento de caixa; 
g) Orçamento de mão-de-obra etc. 

Alguns autores, como Frezatti (2000) e Welsch (1996), por exemplo, priorizam os estudos 
em torno do planejamento e controle empresarial, onde o orçamento não faz parte de uma 
aplicação isolada nas empresas. Nesse sentido o planejamento e controle envolvem outros 
elementos que, quando levados em consideração, permitem uma melhor aproximação das 
estimativas com a realidade e o maior aproveitamento do orçamento como uma ferramenta 
de controle do planejamento estratégico da empresa. 

Nos tópicos a seguir são discutidos os principais aspectos diferenciais entre o orçamento 
tradicional e o ABB: 
 
 
 
Nível de envolvimento dos altos administradores no processo orçamentário 
No método tradicional, na fase de elaboração, os fatores que podem afetar os resultados 
futuros são geralmente definidos pela alta “alta administração”. As estimativas são 
estabelecidas de forma verticalizada, na qual a alta administração define metas e objetivos 
globais a serem alcançados, cabendo às demais linhas hierárquicas a execução do plano 
previamente aprovado pela gestão de topo da empresa. 

No método ABB, na fase de elaboração a discussão envolve, inicialmente, os principais 
responsáveis pelos centros de atividades que discutem entre si as metas e objetivos das 
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respectivas áreas e o impacto gerado no desenvolvimento de uma área sobre as demais. 
Nesta fase observa-se o estabelecimento de metas e objetivos de forma não vertical. 
Posteriormente, as propostas de orçamentos de cada centro de atividades são submetidas à 
alta administração que se encarregará de sua aprovação, e integração ao orçamento global 
como parte do planejamento e controle da empresa. 

Na fase de acompanhamento, quando utilizado o método tradicional, dadas as 
características de estabelecimentos de metas e objetivos que partem da alta administração 
como “de cima para baixo” (o que pode ocasionar resistências dos executores), aumenta a 
probabilidade de não se atingir tais metas e objetivos. A falta de envolvimento na fase de 
elaboração, teoricamente, reduz a responsabilidade sobre o plano, de maneira a impactar 
negativamente no alcance dessas metas e objetivos. Isso faz com que várias empresas 
abortem seus programas orçamentários antes de analisar seus resultados. 

Na fase de acompanhamento do ABB, observa-se a intensificação da participação da alta 
administração no processo. O método integra informações a relatórios úteis a tomada de 
decisões. Quanto ao comprometimento das pessoas, ele ocorre quase que naturalmente, 
pois, a participação delas na fase elaboração e a característica do método de prover 
informações capazes de auxiliar na avaliação de desempenho dessas pessoas, fazem com 
que se multiplique o interesse e a busca pelo sucesso do plano passa a ser de ordem geral 
na empresa.   
 
 
 
Nível de integração exigido 
Como visto, as previsões orçamentárias têm na contabilidade um grande banco de dados 
disponível para fornecer informações indispensáveis à elaboração do orçamento. Apesar do 
reconhecimento de outros fatores que afetam e podem até mesmo definir o insucesso de 
todo um processo, as estimativas ainda são feitas em sua maioria, apoiando-se nas 
informações contábeis. 

 A contabilidade tem seus objetivos arraigados ao fornecimento de informações que espelhe 
a maior realidade econômico-financeira da entidade. 

Iudícibus et al. (2000, p. 42) referem-se aos objetivos da contabilidade descrevendo que “a 
contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover 
seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômico-financeira, física e de 
produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização”. Uma vez assumido esse 
pressuposto, cabe ao usuário a indagação sobre qual o nível de precisão dos registros dos 
fatos econômico-financeiros e a sua influência no patrimônio da entidade. Quando na 
entidade, a contabilidade atinge esses objetivos, ela passa a ter em seus relatórios, 
seguramente, a maior fonte de informações úteis para as decisões do tipo estabelecimento 
de estimativas de valores que formarão resultados futuros dessa entidade. 

Uma consideração fundamental para afirmação do conceito de “precisão” dos registros e 
informações contábeis está ligada à escolha “modelo contábil” adotado pela empresa. 
Empresas exploram ramos de atividades diferentes, cada empresa tem na sua essência, 
maneira de administrar diferente. Isso requer que (para obtenção das informações precisas) 
as empresas adotem sistemas contábeis adequados às suas características gerenciais. Tal 
adequação deve levar em conta, além dos fatores já mencionados, outros tais como local, 
mercado de atuação, produto etc. 
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O orçamento tem características e finalidades que envolvem o gerenciamento dos resultados 
da empresa. Portanto, deve-se analisar se a prática da contabilidade “pura” baseada na 
estrita obediência aos Princípios Fundamentais da Contabilidade é suficiente para gerar as 
informações úteis para a tomada de decisões. Este trabalho não objetiva e nem abre 
discussão em torno desse assunto, mas, necessariamente, relaciona conceitos e aplicações 
envolvendo concepções que de um lado se posiciona a contabilidade financeira e de outro 
lado à contabilidade gerencial que se desgarra dos Princípios Fundamentais da 
Contabilidade com a possibilidade de gerar informações consideradas de maior utilidade 
para seus usuários. 

Neste sentido, o método do orçamento tradicional, tende a aceitar com maior passividade as 
informações geradas pela contabilidade financeira sem dar grande importância à forma e 
harmonia na sua geração. Com isso, assume-se maior grau de julgamento humano para 
estimar valores os quais a contabilidade não fornece sob medida ao usuário de sua 
informação. Enquanto o ABB só é possível de ser implementado sob uma plataforma que 
contemple pelo menos outros dois sistemas que atuam com base nas atividades: o Custeio 
Baseado em Atividades (ABC) e a Contabilidade por Atividades (CPA). Isso garante ao ABB 
a possibilidade de interagir com os sistemas geradores de informações indispensáveis, que 
utilizam mesma linguagem conceitual, estrutura de aplicação e forma de análise de 
performance dos resultados obtidos. 
 
 
 
Processo de negócio 
No processo produtivo, o método tradicional foca o custo do produto, uma vez estimado o 
volume a ser produzido ou comercializado, o orçamento assume o custo do produto 
mediante a utilização de dados passados. Nesse processo, quando se assume um dado 
passado para projetar um valor futuro, corre-se o risco de levar para o futuro a ineficiência do 
passado. As mudanças ocorridas no mercado sinalizam para uma competitividade crescente 
e severa quanto às expectativas de sobrevivência, inicialmente, dos produtos, e 
conseqüentemente das empresas. 

Os conceitos que norteiam as aplicações do ABB contempla uma visão mais ampla da 
atuação das empresas na utilização de recursos. Inicia-se com a substituição do conceito de 
“custos” por um conceito mais amplo de “recursos”. Numa análise bastante simples, verifica-
se que o conceito de custos tratado no método tradicional é limitado basicamente aos gastos 
de fácil identificação com o produto, enquanto os conceitos do ABB fazem referências aos 
recursos necessários para que a atividade exerça eficientemente sua função. Consideram-se 
recursos não somente aqueles reconhecidos como custo pelo método tradicional, mas 
também outros como investimentos, despesas, tecnologias etc. 

A contabilidade de gestão é um termo que atualmente tem sido utilizado com freqüência para 
fazer referência à utilização das informações contábeis nos processos de negócios. Isso 
indica que os conceitos têm evoluído e que novas técnicas e aplicações mais modernas 
surgem para tornar os sistemas informacionais mais preparados para gerar informações 
úteis na tomada de decisões. O ABC, a CPA e o ABB têm sido assuntos de vários estudos e 
apresentados como aplicações modernas de instrumentos de avaliação e controle gerencial 
que busca, no mínimo, aperfeiçoar técnicas tradicionais utilizadas para as mesmas 
finalidades. 
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Revelação de desperdícios 
A competitividade estabelecida nos mais variados ramos empresariais tem forçado as 
empresas verem suas políticas de controle de gastos e consumo de recursos. A mudança da 
determinação do preço de venda dos produtos num mercado pautado pela concorrência, que 
já não mais permite simplesmente estabelecer o preço de venda em função do custo, a 
alternativa passa a ser a de reduzir os custos para continuar competindo. Os desperdícios de 
recursos, no método tradicional, significam aumento do custo do produto, pois, o método de 
custeio tradicional, atribui ao produto, diretamente ou indiretamente, mediante utilização de 
rateios de custos e despesas despendidos, independentemente, se necessários ou não para 
produzi-lo. O método de custeio tradicional se preocupa em determinar o quanto se gastou 
para produzir um determinado produto, ao passo que o custeio baseado em atividades se 
preocupa em analisar como os recursos são consumidos pelas atividades, o que permite 
identificar os desperdícios na utilização ineficiente de recursos no desenvolvimento das 
atividades.  
 
 
 
Avaliação de desempenho 
As informações geradas pelo método tradicional seguem os passos dos gastos do período, 
resultando em um processo insuficiente para a avaliação de desempenho e, 
conseqüentemente para a tomada de ações corretivas. Atualmente, é real a necessidade de 
dados que capacitam os gestores para a tomada de decisões eficazes. 

No método tradicional, a avaliação de desempenho é feita periodicamente (os orçamentos 
geralmente são elaborados anualmente, ou para períodos superiores a um ano). Verifica-se 
que a avaliação atrela-se ao período estabelecido no planejamento, conseqüentemente, as 
variações são apuradas ao final de cada período, o que permite apenas uma medida 
razoável da eficácia sem avaliar a eficiência. A avaliação contínua da eficiência e as 
tomadas de decisões imediatas para correções de desvios, atualmente, se constitui num 
poderoso diferencial na obtenção de vantagem competitiva entre as empresas. Deixar de 
medir a eficiência, pode significar o insucesso e a sua descontinuidade no mercado. 

A flexibilidade e a capacidade de se inserir os ajustes necessários ao longo do período de 
execução têm qualificado novas técnicas e ferramentas de gestão para ocupar espaços no 
campo dos sistemas de informações, nos quais os métodos tradicionais têm extrema 
dificuldade em preenchê-los. 

A estrutura de gerenciamento das atividades e o estudo prévio sobre como os recursos são 
consumidos pelas atividades, fazem com que método ABB se apresente como uma 
ferramenta capaz de, além de medir as variações ao final de um determinado período, 
analisar pari passu o comportamento dos recursos consumidos. Isso faz com que se permita 
a identificação de situações especiais como os desperdícios, a carga de trabalho, níveis de 
serviços, novas capacidades, etc. 
 
 
 
Custo de implantação do sistema 
A análise do custo de implantação de um sistema de controle numa empresa deve ser 
considerada como uma das mais importantes em todo o processo de gestão. Esta análise 
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consiste na verificação de outros fatores além dos de caráter financeiros relacionados à 
aquisição e manutenção do sistema, conforme são destacados: 

• O custo da resistência às mudanças; 
• O custo do envolvimento das pessoas; 
• O custo do risco da falta de comprometimento das pessoas no futuro; 
• O custo financeiro do projeto e sua implementação. 

a) O custo de resistência às mudanças: esse custo é maior à medida que aumenta o 
impacto de um novo sistema sobre as pessoas sujeitas a desempenhar suas 
atividades de maneira diferente. O avanço tecnológico tem por característica 
surpreender as pessoas. Reagir às surpresas é próprio do ser humano. Portanto, a 
análise deve levar em consideração, inclusive, o estágio de estado das pessoas em 
relação as suas atividades profissionais em um momento que antecede a 
implementação das mudanças. Há casos em que as mudanças não representam 
nada mais que meras melhorias no sistema, enquanto em outras situações pode 
representar uma total mudança no dia-a-dia da vida profissional das pessoas. A 
cultura e os costumes podem ser afetados, portanto é indispensável que cada 
indivíduo esteja consciente do seu papel no processo de mudança, caso contrário, o 
custo da resistência pode significar o custo total do projeto pela sua inviabilidade.  

b)  O custo do envolvimento das pessoas: A mobilização das pessoas ocorre 
basicamente em duas fases: a primeira na fase de implantação em que o 
envolvimento ocorre de forma a mobilizar um grupo menor de pessoas, geralmente, 
formando equipes com reduzido número de pessoas em relação ao quadro geral. A 
segunda na fase de implementação, quando envolve a participação de todo quadro 
funcional da empresa. A mobilização das pessoas representa, geralmente, ausentá-
las de seu posto de trabalho, e isso, num primeiro momento pode significar redução 
na produção de produtos e serviços. Salienta-se que em função das características 
do sistema a ser implementado define-se o grau de envolvimento das pessoas no 
processo. Neste sentido, o ABB se apresenta como um dos métodos que exige alto 
envolvimento das pessoas em ambas as fases de sua implantação, sem desprezar a 
importância do envolvimento e compromisso de todos na fase pós-implantação; 

c) O custo do risco da falta de comprometimento das pessoas no futuro: O nível de 
treinamento e de conscientização das pessoas determina o grau de risco do 
processo. O sucesso depende do exercício constante de treinamento de pessoal. 
Normalmente, os sistemas tradicionais por serem menos complexos em seu 
funcionamento, requerem menos preocupação com aspectos desta natureza, ao 
contrário de sistemas como o ABB que requer vigilância constante para alcance dos 
seus objetivos de forma eficiente; 

d) O custo financeiro o projeto e sua implementação: representa o valor a ser 
desembolsado para cumprir todas as principais fases do projeto: a implantação e a 
implementação. O volume de recursos financeiros necessários depende de uma série 
de considerações sobre o projeto. Dentre as quais pode-se destacar: 1) o método do 
sistema (tradicional ou ABB); 2) o nível hierárquico (estratégico ou operacional, ou 
ambos); 3) o contexto da base de dados (contabilidade financeira ou contabilidade de 
gestão) e; 3) o plano de integração do sistema (piloto, parcial ou total). 

O estudo da análise do custo de implantação de um sistema de informações certamente 
requer uma série de outras análises de caráter mais específico. Deve-se levar em 
considerações os aspectos inerentes às características próprias das empresas e, 
principalmente, seus modelos de gestão. As particularidades fazem com que cada 
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implantação tenha características e custos diferentes. O levantamento das reais 
necessidades da empresa, aliado à vontade das pessoas e a disponibilidade dos recursos 
financeiros compatíveis às necessidades do projeto, devem ser entendidos como um 
conjunto indispensável ao sucesso da implantação e implementação de um sistema de 
informações voltado para a gestão empresarial. 

No Quadro 3 são apresentadas comparativamente uma síntese das principais características 
que diferenciam o orçamento elaborado pelo método tradicional do método baseado em 
atividades. 

Itens de Comparação Método Tradicional Método ABB 
Nível de envolvimento dos altos administradores Maior na elaboração Maior no 

acompanhamento 
Nível de integração exigido Sistema contábil Sistemas de custo e 

contábil 
Foco no processo de negócio Parcial Total 
Índice de revelação de desperdícios Baixo Alto 
Nível de avaliação de desempenho Limitado Amplo 
Custo de implantação do sistema Menor Maior 
Quadro 3: Diferentes características  entre o orçamento tradicional e o baseado em 

atividades 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estudos revelam que atualmente é quase imperativo a necessidades das empresas em 
repensarem suas estratégias de negócio. 

A previsão empresarial ganhou importância nos últimos anos. Grande parte das previsões 
empresariais é caracterizada de meras rotinas e bom senso. Entretanto, na maioria das 
vezes, ainda é fundamental uma cuidadosa análise da situação, o que inclui, 
necessariamente, um estudo do futuro. Neste sentido, a confiabilidade das previsões tem 
sido alvo de incessantes estudos que questionam desde as bases de dados e informações 
passadas, até a validade dessas previsões, principalmente, no longo prazo. Neste horizonte, 
as técnicas qualitativas dividem espaços com as quantitativas. A dinâmica dos mercados e 
os fatores que influenciam são fortemente caracterizados pela velocidade e criatividade 
humana para analisar e interpretar as sinalizações do mercado e, em tempo satisfatório 
reagir e adaptar-se a novas realidades. Nas previsões e construções de planos e 
planejamentos a confiabilidade tem participação certa com a capacidade e habilidade dos 
tomadores de decisões.  

Verifica-se ainda que a escolha de um método de previsão que se estrutura nos sistemas 
contábeis é sempre uma tarefa complexa. As previsões de comportamentos futuros 
constituem num instrumento fundamental para a tomada de decisões. A implantação de um 
ou de outro sistema poderá representar uma solução ou um problema maior para a empresa. 
As empresas têm como características serem diferentes. Portanto, a análise deve ser feita 
de forma individualizada, cada caso corresponde a uma realidade diferente das demais, o 
que requer análise específica para cada empresa. 

Especificamente, quanto aos estudos envolvendo o orçamento tradicional e o Activity-
Based Budgeting, verificou-se que os principais aspectos que os diferenciam, não residem 
na técnica ou método orçamentários, mas sim, nos sistemas que representam a base de 
dados e nos modelos de gestão existentes nas empresas.  
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Tradicionalmente, o orçamento tem sido tratado de forma individualizada, numa visão de 
alcance de objetivos restritos aos controles de custos, mediante utilização de métodos pouco 
complexos com limitada capacidade de propiciar análise de desempenho e de baixa 
contribuição no fornecimento de informações úteis à tomada de decisões.  

Nos últimos anos, os conceitos foram ampliados e a visão tem se modificado no sentido de 
incluir o orçamento como uma peça do planejamento e controle empresarial. Esta nova visão 
além de reformular os conceitos em torno do assunto introduziu significantes mudanças no 
contexto da gerência dos negócios com base em sistemas de informações contábeis. 
Mudanças no modo de administrar mescla ferramentas e técnicas: modelos quantitativos se 
unem aos qualitativos e passam a atuarem juntos em busca de objetivos comuns. Assim 
surgem ferramentas que atuam em bases diferentes como o ABB, que tem seu fundamento 
nos conceitos do ABC e da CPA, em detrimento dos sistemas tradicionais de custeio e da 
contabilidade financeira. 

Conclui-se que, por si só, o ABB pode não representar uma alternativa para o orçamento 
tradicional, pois, ambos não passam de verdadeiros dependentes como usuários de 
informações geradas pela empresa, independentemente da existência de plano orçamentário 
ou não. Entretanto, quando levadas em consideração as forças externas da competitividade 
que atuam sobre as empresas, o ABB pode ser uma alternativa para o sistemas tradicionais. 
Isso levaria à busca de alternativas mais inteligentes e racionais ao mundo da sobrevivência 
quando entendido no conjunto os sistemas (custeio, contabilidade e orçamento) com base 
nas atividades.  

Dada a complexidade, amplitude e importância do assunto, sugere-se que sejam 
consideradas as limitações do presente estudo, necessitando-se de aprofundamento, 
principalmente, no complexo ambiente das comparações e aplicações práticas.  
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