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Resumo 

 

Um elevado número de empresas a nível mundial trabalha com modelos de gestão e de 

avaliação de desempenho baseados em orçamentos. Partindo da ideia de que os 

orçamentos são demorados, onerosos, extremamente detalhados e de que adicionam 

pouco valor às organizações, foi desenvolvido, inicialmente na Inglaterra, um novo 

modelo de gestão que pretende incentivar a “abolição” por completo dos orçamentos 

como uma ferramenta de controlo designado por Beyond Budgeting. Este modelo, já 

difundido em alguns países da Europa e da América, trabalha sobre 12 princípios base, 

apresentando como proposta a substituição do controlo central e a transferência do 

poder de decisão para a linha da frente. 

O objectivo deste trabalho é estudar este novo modelo de gestão, compará-lo com o 

orçamento tradicional e apresentar os resultados de um inquérito através de uma análise 

descritiva das práticas de controlo orçamental das mil maiores empresas portuguesas. 
 

Palavras–chave: Orçamentos, Beyond Budgeting, Inquérito sobre as práticas 

orçamentais 
 

Abstract 

 

A great number of companies worldwide work with management and performance 

assessment models based on budgets. Taking into consideration that budgets are slow, 

onerous, very detailed and that they add little value to organizations, a new 

administration model has been developed, initially in England, that entirely abolishes 

budgets as a tool of control. This new administration model is called Beyond 

Budgeting. This model, already in some countries of Europe and America, consists of 

twelve key principles and proposes the substitution of the central control and the 

transfer of the power of decision to the front line. 

The aim of this work is to study this new management model, compare it with the 

traditional budget and present the results of a survey, through a descriptive analysis, the 

practices of budgetary control of the biggest one thousand Portuguese companies. 
 

Keywords: Budgets, Beyond Budgeting, Survey of budgeting practice 
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Introdução 

 

Segundo Otley (1994) o orçamento tem desempenhado o centro das atenções na 

maior parte dos sistemas de controlo de gestão das organizações. Recentemente, tem 

havido uma preocupação significativa com os orçamentos na prática (Hansen et al., 

2003). A orçamentação foi considerada “quebrada” (Jensen, 2001), “uma coisa do 

passado” (Gurton, 1999), ou um mal desnecessário” (Wallander, 1999). Estudos 

europeus também relatam uma crescente insatisfação das organizações com os seus 

sistemas de orçamentação (Neely et al. (2003); Eckholm e Wallin (2000)).  

O método alternativo ao processo orçamental foi investigado e relatado 

vigorosamente por Hope e Fraser (2003a), como parte da Beyond Budgeting 

Roundtable (BBRT)
1

. Estes autores argumentam que a orçamentação é onerosa (em 

termos da gestão do tempo), é morosa na preparação e que provoca efeitos 

disfuncionais. Além disso, impede as empresas de serem flexíveis e adaptáveis num 

ambiente de mudança contínua. 

No passado, as críticas eram sobretudo apresentadas pelos académicos, que 

referiam as más práticas no âmbito da orçamentação. A mensagem do Beyond 

Budgeting, que decorre da prática, é diferente. Segundo o Beyond Budgeting, o 

orçamento tem que deixar de existir, pois é fundamentalmente imperfeito (Hope e 

Fraser, 2003a). Todavia, efectivamente, muitas empresas bem sucedidas utilizam 

extensivamente a orçamentação para fins de controlo (Knight, 1992). De facto, não 

existe uma teoria capaz de explicar os mecanismos ou processos que dão origem a 

consequências satisfatórias ou insatisfatórias derivadas dos sistemas orçamentais 

(Losee, 2001).  

O objectivo deste trabalho é proceder à análise do novo modelo proposto, o 

Beyond Budgeting e compará-lo com o modelo tradicional. Na primeira parte fazemos 

a revisão da literatura. A segunda parte será composta pela descrição do novo modelo, 

do modelo tradicional e pela comparação dos dois modelos. Na terceira parte é 

apresentada a análise dos resultados do estudo empírico, baseado num inquérito sobre 

as práticas de controlo orçamental em Portugal e as principais conclusões.  

                                                 
1  Os membros da Beyond Budgeting Roundtable – BBRT – são indivíduos ou organizações interessadas 
numa gestão sem orçamentos.  
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Revisão da literatura 

 

O modelo de gestão de desempenho tradicional visava ajudar os directores 

financeiros a controlar os custos e fluxos de caixa de grandes unidades industriais. Com 

o passar do tempo, e o aumento da complexidade das actividades das organizações, o 

orçamento passou a ter, com algumas adaptações, a função de orientar o negócio 

(Johnson e Kaplan, 1987). 

A teoria da agência sugere que um orçamento participativo é um mecanismo de 

informação para ajudar a mitigar as assimetrias entre gerentes e subordinados (Baiman, 

1982). A participação nos processos de orçamentação não é motivada pelo oportunismo 

dos subordinados e representa um meio formal para os gestores adquirirem 

informações relevantes dos colegas de trabalho e do ambiente externo (Kren, 1992). 

Para Horngren (2000), o orçamento pode ser definido como sendo a expressão 

quantitativa de um plano de acção futuro da administração para um determinado 

período. Ele pode abranger aspectos financeiros e não financeiros desses planos e 

funciona como um projecto para a companhia seguir no período vindouro. 

Para Noreen e Garrison (2001) os orçamentos coordenam as actividades de toda 

a organização e, com o advento das tecnologias, qualquer empresa, grande ou pequena, 

pode implantar e manter, a custo mínimo, um programa de elaboração do orçamento. 

Hansen et al. (2003), observam que a insatisfação com o orçamento ocorre em 

duas frentes: aqueles que desejam abandonar totalmente a orçamentação e aqueles que 

desejam melhorar o processo orçamental. Hope e Fraser (2003b) relatam vários estudos 

de empresas europeias que abandonaram com sucesso os orçamentos para fins de 

controlo. Poucas empresas estão satisfeitas com os seus sistemas orçamentais: em 

1998, num inquérito europeu, 88 por cento dos respondentes disseram que estavam 

insatisfeitos com o modelo orçamental (Russ Banham, 1999).  

As principais razões para fazerem-se mudanças nos processos de orçamentação 

são as seguintes (Hansen et al. (2003), Neely et al. (2003), Ekholm e Wallin, (2000)):  

• Os orçamentos consomem tempo e o benefício não compensa o 

custo;  

• A falta de flexibilidade inerente à orçamentação não se coaduna com 

o ambiente de mudança constante que se vive actualmente;  
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• Os orçamentos podem ser manipulados e fornecer incentivos para o 

comportamento “errado” por parte dos gestores;  

• Os relatórios orçamentais pouco dizem aos empregados das 

empresas;  

• O orçamento impossibilita a melhoria constante;  

• O orçamento não está alinhado com a estratégia da empresa. 

Hope e Fraser (2003a) afirmam que o novo ambiente competitivo é 

caracterizado pela imprevisibilidade; os preços e as margens estão constantemente 

sobre pressão, os ciclos de vida dos produtos são mais curtos e os gostos e preferências 

dos clientes variáveis. Estes factos aumentam a importância da flexibilidade e a 

capacidade de resposta por parte das empresas, e eles alegam que a orçamentação é 

contrária a estas necessidades, porque, uma vez estabelecidos, os orçamentos não se 

alteram e ficam com as metas e planos rapidamente ultrapassados.  

Kaplan e Norton (2001), observaram que a maior parte das empresas falha por 

não ligar os seus sistemas de orçamentação aos objectivos estratégicos, defendendo que 

os orçamentos geralmente são preparados em condições de isolamento, e mais 

importante, não alinhados com a estratégia das empresas.  

Hope e Fraser (2003b), criticam que os orçamentos sirvam de um “contrato fixo 

de desempenho” entre um subordinado e um superior, pois representam uma referência 

muito pobre para a avaliação de desempenho, uma vez que os factores subjacentes ao 

orçamento podem ter mudado ao longo do período orçamental. Além do mais, 

argumentam que este processo leva inevitavelmente a jogos orçamentais, pelos 

subordinados, de modo a que a probabilidade de eles receberem uma avaliação 

positiva, bem como os ganhos associados, aumentar. 

Com excepção de Epstein e Manzoni (2002), há poucas provas recentes sobre se 

(e como) as empresas estão adaptando os seus sistemas orçamentais. 
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O Modelo Beyond Budgeting 

 

Princípios subjacentes 

 

O Beyond Budgeting Roundtable, fundado em Janeiro de 1998 e originário de 

Inglaterra, é uma rede internacional para as organizações que queiram implementar o 

modelo de gestão Beyond Budgeting e está a avaliar a sua implementação. Foi fundado 

como resposta à crescente insatisfação com o processo orçamental tradicional.  

As organizações que adoptaram o modelo Beyond Budgeting representam 

indústrias de tamanhos e contextos diversos, e confirmam que o seu desempenho tem 

melhorado depois de abandonarem o processo orçamental, em troca de meios mais 

relativos e adaptativos de planear, avaliar o desempenho, e controlar. O Beyond 

Budgeting propõe mudar as organizações de hierarquias centralizadas para redes 

descentralizadas. Muitas peças desta reforma já existem, mas esta não é uma 

mensagem muito confortável para as empresas que acreditam que a aplicação do 

método Economic Value Added ou o Balanced Scorecard são por si só suficientes para 

alterar o desempenho organizacional. É a combinação de uma boa organização e um 

desempenho eficaz que leva ao sucesso. 

 

O exemplo mais relatado na literatura de implementação do modelo Beyond 

Budgeting é o caso do banco Sueco, Handelsbanken, fundado em 1871. O banco 

abandonou o sistema orçamental nos anos 70 e tem obtido um retorno excepcional para 

os accionistas, superando constantemente todos os seus rivais na Europa. O banco 

aponta o seu modelo de gestão radicalmente descentralizado como a maior fonte da sua 

vantagem competitiva – hoje, metade dos funcionários do banco tem poder de aprovar 

empréstimos para clientes. A avaliação de desempenho é feita tendo em conta o 

desempenho de filiais, de outras regiões e de outros bancos.  

 

Outras empresas que implementaram o modelo são, apontando alguns 

exemplos, a Borealis, a Volvo, a Toyota, a Boots, a Ericsson, a Scania, a Tetra Pak, a 

Rhodia, a Ikea, a Unilever Best Foods e a Siemens. 
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Conforme o BBRT (2003), existem 12 princípios em que se baseia o modelo Beyond 

Budgeting, os quais estão divididos em dois grupos: os seis primeiros abrangem regras 

de descentralização e liderança, e os demais o processo de gestão e desempenho: 

 
 

I – Princípios de Descentralização e Liderança 

1. Governança – estabelece uma infra-estrutura para transmitir uma proposta que 

esclareça princípios e valores, e não exerce um controle central por meio de regras 

e procedimentos. 

2. Responsabilidade pelo desempenho – faz com que as pessoas se responsabilizem 

pelos números na busca de resultados competitivos, não apenas com reuniões de 

objectivos funcionais. 

3. Empowerment / Delegação: concede liberdade às pessoas e capacita-as para agir; 

não mantém controlo ou restrições sobre elas. 

4. Estrutura / Organização: organiza uma rede interdependente de divisões orientadas 

para o cliente, e não uma hierarquia de funções e departamentos. 

5. Coordenação: coordena interacções cruzadas dos sistemas da empresa e não acções 

detalhadas dos orçamentos. 

6. Liderança: desafia e treina pessoas, não as comanda e controla apenas. 

 

II – Processo de Gestão e Desempenho 

7. Quadro de objectivos: superar os concorrentes; não os orçamentos. 

8. Processo estratégico: fazer um processo estratégico contínuo e inclusivo, não um 

evento anual de cima para baixo. 

9. Gestão antecipada: usar sistemas de previsão para informar a estratégia e não as 

acções correctivas de curto prazo para manter-se no caminho. 

10. Gestão de recursos: providenciar recursos para as operações a um custo justo, e não 

determinado a partir do centro e com uma afectação anual. 

11. Mensuração e controlo: fornecer informações rápidas e abertas e não vários 

relatórios pormenorizados de micro gestão. 

12. Motivação e recompensas: com base num nível de desempenho competitivo e não 

em metas negociadas e fixadas antecipadamente. 
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Contexto do surgimento do modelo Beyond Budgeting 

 
Os líderes do Beyond Budgeting acreditam que o modelo de gestão que serviu 

as empresas na era industrial deve ser alterado para que as empresas possam competir 

com sucesso na terceira era, a era da informação. Na verdade, muitas empresas 

verificam que o modelo económico da era industrial, concebido para os volumes em 

escala e centrado na preocupação com os custos, não é adequado no cenário actual, 

onde a inovação, o serviço, a qualidade, a eficiência, a eficácia, a imagem e o 

conhecimento são os factores decisivos. A filosofia subjacente é maximizar o valor, e o 

mais importante, é um modelo baseado na confiança entre gestores, trabalhadores, 

clientes e parceiros. Ao fomentar a partilha de conhecimentos em rede, as pessoas 

ficam comprometidas emocionalmente e tem um melhor desempenho. 

Nos tempos em que as acções dos concorrentes e gostos dos clientes eram 

previsíveis as empresas podiam planear, programar e realizar actividades a fim de 

optimizar os seus processos internos. Mas, a incerteza torna tais práticas ineficazes. No 

caso de serem necessárias novas iniciativas, os gestores devem ter rápido acesso aos 

recursos e mesmo autoridade para recrutarem as pessoas indicadas. Os gestores devem 

ter, portanto, ao minuto informações sobre os clientes, custos, lucros, alterações de 

mercado, o que é essencial para uma resposta rápida e para boas decisões. Por outro 

lado, as empresas têm que operar com custos cada vez mais baixos, alinhando 

produtos, processos, projectos, estratégias e evitar fixar a capacidade produtiva 

demasiado cedo. Na era da informação, os clientes, estão cada vez mais informados e 

são-lhes apresentadas mais opções, sobre as quais tomam as suas decisões. As 

empresas com o Beyond Budgeting colocam as necessidades do cliente no centro da 

estratégia e distinguem os vários tipos de clientes, de modo a manter um forte 

relacionamento com cada tipo de cliente.  

Segundo um relatório da Mckinsey (1998) intitulado de “The War for Talent”, 

as empresas estão a ter dificuldades em atrair e reter bons profissionais. As três 

principais razões pelas quais os gestores escolhem uma empresa em detrimento de uma 

outra, são os valores e cultura (58 por cento), a liberdade e autonomia (56 por cento) e 

os desafios interessantes (51 por cento). Assim sendo, os defensores do modelo Beyond 

Budgeting dizem que este, ajuda as empresas a encontrar e manter os melhores 

profissionais. 

[Inserir quadro 1 aqui] 
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Implementação do modelo Beyond Budgeting 

 

Um bom e rápido plano de execução do Beyond Budgeting, não é feito da noite 

para o dia. O plano de execução mais agressivo – Rhodia – demorou 2 a 3 anos para 

completar o processo de mudança de mentalidade, embora tivesse sido rápido na 

remoção dos contratos fixos de desempenho. Gerir os riscos e incertezas do projecto é 

uma das chaves do sucesso. 

Cada condutor da mudança irá fazer pouco progresso se não convencer os 

principais seguidores de que este processo de mudança é forte e as alterações são 

necessárias. Inclui normalmente os directores funcionais, tais como, finanças, vendas, 

marketing, operações, tecnologias de informação, recursos humanos e as equipas das 

unidades empresariais. A experiência demonstra que estas pessoas não são difíceis de 

convencer. Note-se, também, a importância do apoio de uma pessoa com legitimidade 

para “vender” o programa e mobilizar as pessoas – geralmente, o CEO.  

Existe um interesse em fazer um processo de mudança gradual, uma vez que os 

líderes insistem em manter um controlo central rigoroso da avaliação de desempenho 

com base em previsões. A melhor maneira é prosseguir com três fases. Na primeira 

fase é exposta a visão, na segunda concebido e implementado o novo sistema e na 

terceira fase é feita a implementação de descentralização progressiva. Antes de iniciar 

estas três etapas deve preparar-se um processo de mudança, obtendo a devida 

aprovação para as necessidades da primeira etapa, de forma a garantir o sucesso. Nesta 

fase inicial, deve ser redigido um documento com as linhas orientadoras, planos e os 

recursos necessários para o novo modelo, que deverá ser discutido e aprovado pelo 

Director Geral e o Conselho de Administração, de maneira a ter credibilidade junto dos 

principais seguidores na organização. A segunda fase é marcada pela concepção e 

execução do novo modelo e pelo abandono dos orçamentos e contratos de desempenho 

fixos. A terceira fase, intensa no início, mas que nunca terminará, é a progressiva 

descentralização, utilizando o novo sistema para demonstrar que as equipas têm um 

bom desempenho em comparação com os parceiros ou concorrentes externos.  

A regra de ouro é a divisão do projecto total em cerca de 50 fracções, as quais 

são auto-benéficas. Essas tarefas são entregues (geralmente em grupos) em intervalos 

de algumas semanas ou mais vezes. Deverá existir uma abordagem flexível e passível 

de mudanças, através da aprendizagem retirada do trabalho realizado.  
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Associado a estas recomendações existe, em anexo, um quadro que contém a 

lista de etapas, na execução do Beyond Budgeting (a qual não abrange o trabalho 

inicial de gerar entusiasmo e a aprovação). Os passos são baseados numa estreita 

análise de estudos de casos. Muitos dos passos podem ser parte integrante de outros 

projectos já existentes. Os passos são classificados em OURO, PRATA, e BRONZE 

como um indicador da sua importância. Assim, os que tem um rating de OURO devem 

ser os primeiros a serem aplicados. Pode-se também organizar por secções. Por 

exemplo, iniciar na sede, depois passar à(s) unidade(s) ou enfrentar uma divisão da 

empresa de cada vez. Alguns passos podem demorar horas, enquanto outros, por 

exemplo o sistema de comunicação e informação, podem levar anos. Convém sempre 

disponibilizar os primeiros passos com bastante pormenor.  

 

[Inserir quadro 2 aqui] 

 

Para um grande grupo de empresas pode ser impossível definir um plano para 

cada empresa. Às vezes, uma empresa faz a implementação do modelo, mas o grupo 

não. Noutros casos, os orçamentos têm sido abandonados ao nível do grupo, mas 

continuam a serem utilizados por algumas ou todas as empresas do grupo.  

Com a aplicação do modelo, haverá a oportunidade de aprender e rever os 

planos e esquemas de actuação. É fundamental fazer um bom uso das oportunidades e 

ter consciência das incertezas do momento. Por exemplo:  

• O tempo e os recursos necessários, e os benefícios que serão 

gerados;  

• Estado actual do modelo de gestão;  

• Detalhes do novo modelo de gestão; 

• O verdadeiro nível de resistência / entusiasmo na organização;  

• Que gestores terão inicialmente um desempenho pior e quando;  

• O calendário e hipóteses de sucesso para projectos que estão 

relacionados com o Beyond Budgeting e em que a execução pode 

ter-se tornado dependente;  

• Apoios e recursos futuros para a implementação do modelo (uma 

vez que a gestão tem outras prioridades e existe a concorrência de 

outros projectos). 
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O modelo tradicional de Controlo Orçamental 

 

O modelo de gestão através dos orçamentos foi desenvolvido por volta de 1920 

para ajudar os directores financeiros a controlar os custos de grandes organizações 

como a Dupont, a General Motors, a Siemens. Segundo Bounce (2002), os gestores 

partem da premissa de que quando não se consegue medir não se pode gerir. Porém, 

esta posição, especialmente depois do escândalo das organizações americanas como a 

Enron e Worldcom, foi colocada em causa, enfatizando a problemática da ligação entre 

os objectivos fixados e os contratos fixos de desempenho e as indesejáveis práticas de 

gestão. O modelo orçamental utilizado pela maioria das empresas implica técnicas e 

procedimentos contabilísticos baseados nos PCGA e aplicados antecipadamente aos 

factos decorrentes dos planos, políticas e metas para atingir um resultado desejado.  

Para Atkinson (2000), o orçamento reflecte as condições quantitativas da 

afectação de recursos financeiros para cada subunidade organizacional, tendo por base 

as suas actividades e os objectivos de curto prazo, servindo para coordenar as muitas 

actividades empresariais, mostrando por exemplo, o efeito do nível das vendas sobre as 

actividades de compras, de produção e administrativas e sobre o número de 

funcionários que precisam ser contratados. Outra finalidade é a possibilidade de indicar 

a existência de problemas e servir como ferramenta para encontrar as soluções. 

Horngren, Sundem e Stratton (2004) referem os principais benefícios dos 

orçamentos: 

• Obrigam os gestores a pensar no futuro através da formalização das 

responsabilidades;  

• Fornecem expectativas definidas que são a melhor estrutura para julgar o 

desempenho; 

• Ajudam os gestores na coordenação de esforços, de modo que os planos das 

subunidades da organização satisfaçam os objectivos da organização como 

um todo. 

 

De acordo com Bio (1988), o processo de gerir uma organização compreende as 

decisões direccionadas para as seguintes áreas: planeamento, direcção e controlo. 

Quanto à origem das informações necessárias para a elaboração do orçamento, este 

autor, apresenta duas classificações – de origem externa e de origem interna. A 



 10

primeira, de origem externa, abrange: questões políticas, leis, normas económicas, 

planos do governo; questões sociais e demográficas; tendências económicas (PIB, nível 

de emprego, investimentos, taxa de crescimento do sector); informações de mercado 

(procura, concorrência). A segunda, de origem interna, compreende: histórico da 

evolução das vendas e despesas; capacidade de produção, custos e rentabilidade dos 

produtos; situação financeira e fluxos de caixa. A maior parte das informações internas 

são fornecidas pela contabilidade, enquanto as informações externas provêm de várias 

fontes, mas ambas devem ser armazenadas num sistema de informação, adequado às 

necessidades do processo de decisão da empresa.  

Ao longo das últimas décadas assistimos ao avanço tecnológico, melhorando a vida 

das pessoas e principalmente facilitando o trabalho e a tomada de decisão nas 

empresas. O avanço tecnológico com várias ferramentas, métodos e conceitos de gestão 

facilita a vida dos administradores. Resta agora associar a capacidade computacional 

das novas ferramentas ao orçamento, dotando-o de melhorias.  

O sucesso do processo orçamental está na flexibilidade e na capacidade para 

responder às mudanças, na forma de lidar com os valores tangíveis e intangíveis, no 

respeito pelas pessoas, na tradução perfeita da estratégia e na capacidade de 

democratizar as informações da empresa, convertendo-se numa ferramenta de negócios 

que a ajudará a comunicar, organizar e controlar todo o ambiente à volta, aliando o 

pensamento estratégico através das pessoas. 

Os objectivos a atingir no ano são múltiplos e diversificados. Como alguns 

podem ser contraditórios entre si, para assegurar a sua consistência é necessário que os 

mesmos sejam hierarquizados (há uns objectivos mais importantes que outros) e 

quantificados de modo coerente. Esses objectivos devem ser motivantes. Não podem 

ser demasiado fáceis, mas também não devem ser inacessíveis, pois isso desencorajaria 

o gestor de procurar atingi-los.  

É importante a coordenação de tempo e a coordenação na forma, definindo um 

calendário das etapas orçamentais, formulários e processos que procurem facilitar o 

trabalho dos gestores.  
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Gestão Orçamental versus gestão Beyond Budgeting  

 

De facto o BBRT mostra exemplos de empresas bem sucedidas sem 

orçamentos, mas estas devem ser analisadas e comparadas com outras empresas de 

sucesso que utilizam o sistema orçamental tradicional.  

Segundo o BBRT, o Beyond Budgeting permite que a tomada de decisão e o 

comprometimento de desempenho sejam repassados ou “devolvidos” para os gestores. 

O modelo cria uma cultura de responsabilidade pessoal, trazendo uma motivação 

maior, produtividade mais alta e uma melhoria dos serviços prestados. Além disto, 

oferece uma maneira mais adaptativa de gestão, onde os objectivos são revistos com 

frequência e vinculados ao desempenho em comparação com os benchmarks de 

excelência, os concorrentes e os períodos anteriores.  

O processo orçamental apresenta como principais características uma hierarquia 

centralizada e os contratos fixos de desempenho. São fixados planos anualmente e os 

gestores incentivados a executar acções predeterminadas. O sistema orçamental motiva 

o ambiente empresarial, pois cada funcionário tem noção da sua missão. O orçamento 

induz à minimização dos custos e à contenção de despesas; localiza os pontos fracos e 

permite o uso racional dos recursos; elimina o optimismo e pessimismo exagerados e 

leva a uma integração efectiva de todos os objectivos sectoriais da empresa. 

A utilização de diversas ferramentas de gestão em conjunto (Rolling forecast, 

Benchmarking, Balanced Scorecard, EVA) vem complementar os dois modelos. 

 

Barbosa Filho e Parisi (2003) trabalharam com informações extraídas do estudo 

desenvolvido por Jorgensen (2002) sobre o Beyond Budgeting, aplicado à empresa 

petroquímica dinamarquesa Borealis. O modelo tradicional é confrontado com o 

modelo Beyond Budgeting tendo como elementos chave os objectivos, as recompensas, 

o plano de acção, a gestão de recursos, a coordenação de acções, a mensuração e 

avaliação de desempenho. Apresentamos um quadro resumo com as diferenças 

verificadas entre os dois modelos no caso de estudo da empresa referida. 

 

[Inserir quadro 3 aqui] 
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Metodologia e descrição do estudo empírico 

 

Em termos metodológicos, o estudo empírico é descritivo uma vez que 

contempla situações em que um investigador pretende encontrar relações entre 

variáveis, mas não pode manipular as presumíveis causas. Dentro dos estudos 

descritivos optamos pela modalidade do inquérito. Procuramos com este trabalho fazer 

uma análise sobre a visão e as intenções dos gestores relativamente às práticas de 

controlo orçamental, de forma a analisar se o processo de gestão orçamental está a cair 

em desuso.  

A amostra da investigação é constituída pelas 1000 maiores empresas a operar 

em Portugal, segundo ranking do INE, com base no indicador volume de negócios/ 

número de trabalhadores, relativamente ao ano de 2007. O objectivo do inquérito é 

saber qual a percentagem de empresas que utiliza os orçamentos como uma ferramenta 

de controlo e apoio na gestão, verificar se existe a intenção de abandonar os 

orçamentos num futuro próximo e que percepção existe dos orçamentos. Além disso, 

procuramos saber se os orçamentos eram a principal referência para a avaliação de 

desempenho dos gestores, e se os mesmos estão associados ou não à estratégia da 

empresa. Pretendemos averiguar se as críticas feitas pelos autores aos orçamentos têm 

razão de ser. O inquérito é composto por 13 questões fechadas e uma questão aberta, de 

maneira a garantir uma taxa de resposta satisfatória. 

Os dados foram recolhidos através do inquérito, dirigido a directores financeiros 

ou controller’s de gestão, num sítio na internet. Os inquiridos foram contactados 

através de um e-mail, onde se descrevia os objectivos do estudo e fornecia um endereço 

web para responder ao inquérito. Este e-mail foi enviado duas vezes, num intervalo de 

três meses. Usamos o contacto telefónico das empresas cujos endereços de e-mail 

estavam desactualizados, para que informassem o e-mail da pessoa mais indicada no 

departamento financeiro para responder ao inquérito. 

Os dados obtidos do questionário foram tratados com recurso ao programa 

SPSS versão 17.0 Windows e ao programa Excel. Usámos a análise descritiva e as 

correlações para o estudo das variáveis que integravam o questionário. 
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Resultados do estudo empírico 

 

Colaboraram no estudo 160 empresas, das quais 6,9% (n=11) afectas ao sector 

primário, 45,6% (n=73) ao sector secundário e as restantes 47,5% (n=76) ao sector 

terciário. A maioria das empresas inquiridas tem mais de 20 anos de actividade (55,0%). 

As empresas com actividade mais recente (< 10 anos) representam 16,2% do total. A 

estratégia predominante é de diferenciação (58,8%), enquanto a estratégia de 

preocupação com o custo orienta 41,3% das empresas. 

 

[Inserir quadro 4 aqui] 

 

Hansen et al. (2003) observaram que a insatisfação com os orçamentos está a 

ocorrer em duas frentes: aqueles que desejam abandonar totalmente a orçamentação e 

aqueles que desejam melhorar o seu sistema orçamental. Para analisar esta crítica, 

perguntou-se aos inquiridos se vão continuar a usar os orçamentos como uma 

ferramenta de controlo, sendo o controlo definido no estudo como “a utilização dos 

orçamentos para a motivação dos gestores e como uma ferramenta de avaliação do 

desempenho dos mesmos. Cerca de 82% dos inquiridos indicam que utilizam os 

orçamentos e que continuarão utilizar para efeitos de controlo nas suas organizações. 

Apenas 18% das empresas afirmam não usar o orçamento como uma ferramenta de 

controlo. Nota-se que as empresas do sector primário utilizam os orçamentos 

significativamente menos (54,5%) do que as empresas do sector secundário (82,2%) ou 

do sector terciário (85,5%).  

Este resultado é comparável ao estudo de Libby e Lindsay (2009) que relata que 

80 por cento dos inquiridos no Canada e 77 por cento dos inquiridos nos Estados 

Unidos da América utilizam os orçamentos.  

 

Hansen et al. (2003) listam várias criticas aos orçamentos e/ou pressupostos 

subjacentes ao uso dos orçamentos, os quais foram identificados através de uma 

pesquisa da literatura académica e profissional. As principais críticas são as seguintes:  

• A orçamentação consome uma grande quantidade de tempo de gestão, o 

que o torna um processo oneroso e os seus benefícios não compensam 

os custos; 
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• Os orçamentos inibem as empresas de se adaptarem à mudança de forma 

oportuna, devido à sua natureza fixa; 

• O processo orçamental é desligado da estratégia da empresa, colocando 

de parte o aspecto da concorrência das outras empresas; 

• O uso do orçamento para fins de avaliação de desempenho conduz a 

resultados menos fiáveis e promove “jogos orçamentais”.  

Tendo em conta estas criticas, procuramos averiguar até que ponto as mesmas 

são partilhadas pelos inquiridos e que passos as empresas estão a tomar para mitigar 

algumas delas. 

 

A tabela 1 apresenta a estatística descritiva de algumas variáveis em 

observação. As variáveis em análise são os anos de vida das empresas inquiridas, o 

tempo médio gasto pelas empresas na elaboração dos orçamentos e, a opinião que as 

empresas têm do valor gerado pela utilização dos orçamentos.  

 

Tabela 1 - Análise Descritiva 

  Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-padrão N 

Anos  
(2 = 5 a 10 anos; 3 = 11 a 20 anos; 4 = mais de 20 
anos) 2 4 3,39 4 0,752 160 

Tempo Médio  
(1 = 1 a 2 semanas; 2 = 3 a 4 semanas; 3 = 2 
meses; 4 = 3 meses ou mais) 1 4 2,35 2 0,882 125 

Acrescenta Valor  
(1=sem valor; 2 = útil; 3 = excelente) 1 3 2,21 2 0,492 134 

 

Na variável anos, observamos que as empresas mais recentes utilizam 

significativamente menos os orçamentos do que as empresas mais antigas. Através da 

análise da tabela, observamos que a mediana é de 4, ou seja, dada por empresas com 

mais de 20 anos. De notar que no grupo de empresas entre os 5 e 10 anos de actividade, 

apenas 9,4% utilizam os orçamentos, enquanto no grupo de empresas com mais de 20 

anos de actividade, 63% destas, utilizam os orçamentos como ferramenta de controlo e 

gestão.  

Com base nas críticas da morosidade dos orçamentos foi pedido aos inquiridos 

que indicassem uma estimativa do tempo total médio dispensado pelo gestor nas tarefas 

relacionadas com o orçamento, tendo em consideração, por exemplo, o tempo na 

elaboração do orçamento inicial, as revisões, a preparação de relatórios e a análise de 
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desvios. Em geral, concluímos que o número total de semanas necessárias para 

completar o orçamento e o tempo dispendido pelos gestores na elaboração dos 

orçamentos, são significativamente menores para a amostra portuguesa do que os 

relatados por Hope e Fraser (2003a) com 12/20 semanas e 20/30 por cento do tempo 

dos gestores. Conforme relatado na tabela 1, a média na amostra é dada por 2,35 numa 

escala de 1 a 4, onde o 2 representava 3 a 4 semanas e o 3 representava 2 meses. O 

resultado é dado por uma mediana de 3 a 4 semanas (ou de 6 / 8 por cento do tempo do 

gestor), idêntico ao relatado por Libby e Lindsay (2009). Por vezes, o aumento de 

ambas as variáveis estará relacionado com o tamanho da unidade empresarial e o nível 

de profundidade na preparação dos orçamentos, pelo grau de pormenor exigido e o 

número de pessoas envolvidas na preparação do orçamento.  

Os inquiridos foram convidados a avaliar o grau em que o sistema orçamental 

constitui uma mais-valia na gestão da organização, através da atribuição das seguintes 

menções categóricas: catástrofe, prejudicial, sem valor, útil e excelente. Na atribuição 

da categoria, solicitámos aos inquiridos que considerassem o tempo gasto no processo 

orçamental, bem como a eficácia do sistema orçamental na assistência à unidade de 

negócio para atingir os objectivos. A média foi de 2,21 pontos em 3 pontos possíveis. 

O sistema orçamental teve uma classificação positiva, o que significa que acrescenta 

valor às organizações. Saliento que nenhuma empresa considerou o sistema orçamental 

nocivo. Aproximadamente, 25 por cento considerou que os orçamentos são uma 

ferramenta excelente de gestão e defendem intensamente o seu valor, sendo que apenas 

4 por cento consideraram que os orçamentos não acrescentam valor às organizações. 

Não obstante as críticas que têm sido feitas à orçamentação ao longo dos anos, a maior 

parte das empresas neste estudo salienta que vai continuar a utilizar os orçamentos para 

efeitos de controlo, presumivelmente porque os benefícios de fazê-lo superam os 

custos.  

 

Hope e Fraser (2003) afirmam que o actual ambiente competitivo é 

caracterizado pela imprevisibilidade. Esta situação eleva a importância da flexibilidade 

e adaptabilidade. Os autores alegam que a orçamentação é contrária a estas 

necessidades, porque, uma vez estabelecidos, os orçamentos não se alteram, resultando 

em planos e metas que rapidamente estão ultrapassados. Foi solicitado aos inquiridos 

que indicassem a sua concordância com as seguintes afirmações: “É difícil definir 

orçamentos exactos devido à imprevisibilidade dos factores que afectam o negócio” 
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(tomando em consideração: a actuação dos concorrentes no mercado; as receitas e 

custos do negócio; as preferências dos clientes; os desenvolvimentos tecnológicos e da 

indústria na criação de novos produtos e a disponibilidades dos materiais pelos 

fornecedores) e com “os orçamentos tornam-se rapidamente obsoletos ou fora de data”. 

Quanto à primeira afirmação 60% “concordam”. Na segunda afirmação, 66% discorda 

da mesma. 

 

Teste de hipóteses 

 
Para analisar as outras críticas apresentadas, usamos a análise relacional entre 

algumas variáveis que integram o questionário. Como estamos na presença de variáveis 

qualitativas, foram utilizados os testes de independência do Qui-Quadrado e os 

resíduos ajustados estandardizados. Nas hipóteses que de seguida se testam vamos 

utilizar como referência para aceitar ou rejeitar a hipótese nula um nível de 

significância (α) ≤ 0,05, ou seja, uma probabilidade de erro inferior a 5%.  

As hipóteses dos testes de independência são: 
 

H0: (hipótese nula) = As variáveis são independentes 

H1: (hipótese alternativa) = Existe relação entre as variáveis 

 

Na tabela 2 apresentamos os resultados do teste entre algumas variáveis em 

observação. O teste do qui-quadrado, apenas informa se há ou não relação entre as 

variáveis. Começamos pela análise da variável feedback, ou seja, a importância dada à 

inclusão da estratégia na elaboração dos orçamentos e a variável de utilização dos 

orçamentos. Depois, procuramos analisar se a forma como o processo orçamental era 

revisto está relacionada com a forma como a avaliação de desempenho é feita e, por 

fim, se a frequência com que é feita a revisão dos orçamentos esta relacionada com a 

ocorrência de jogos orçamentais. 

  

Tabela 2 – Teste de Hipóteses 

                  Teste de Independência  Qui-Quadrado P-Value N 

Variável "feedback" e variável "usam orçamentos" 3,544 0,06 135 

Variável "processo orçamental" e variável "avaliação desempenho" 1,198 0,753 124 

Variável "processo orçamental" e variável "frequência factos" 3,048 0,384 130 
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Estratégia e utilização de orçamentos 
 

Kaplan e Norton (2001) observam que a maior parte das empresas que trabalha 

com orçamentos falha ao não ligar os seus sistemas de orçamentação com a realização 

dos objectivos estratégicos. Hope e Fraser (2003) também partilham desta opinião. Para 

investigar esta questão, os inquiridos foram convidados a indicar se concordavam ou 

não com a seguinte afirmação: “Os orçamentos obrigam-nos a falar sobre eles e a 

reflectir sobre a nossa estratégia. Existem alterações de estratégia baseadas no feedback 

derivado do processo orçamental”. A conclusão é de que 87 por cento concorda com a 

afirmação. Assim, os seus sistemas orçamentais não estão desligados da estratégia. 

Apenas 13% discorda da afirmação. Alguns inquiridos fizeram questão de salientar que 

a gestão orçamental é considerada essencial na definição de objectivos de curto, médio 

e longo prazo e que o controlo orçamental não é encarado como um exercício de 

adivinhação, sujeito a regras de grande rigidez, mas antes como forma de orientar a 

actividade da empresa. Todas as decisões estratégicas são tomadas tendo em conta 

múltiplos factores, incluindo obviamente os de ordem financeira.  

As hipóteses do teste são: 

Ho : As variáveis feedback e usam orçamentos são independentes 

H1: Existe uma relação de dependência entre as variáveis 

 

No teste de independência das variáveis observamos que qui-quadrado (1) é de 

3,544 e o p-value igual a 0,06. Como p>0,05, aceitamos H0 e observamos que as 

variáveis são independentes. Embora os inquiridos tenham dito que na elaboração dos 

orçamentos está presente a questão estratégica, o teste vem confirmar a critica de 

diversos autores que argumentam a independência da estratégia em relação aos 

orçamentos. Isto é compatível com a questão levantada sobre a forma como o sistema 

orçamental funcionava nas empresas, pois se houver alterações estratégicas os 

orçamentos tem que ser actualizados.  

 

Processo orçamental e avaliação do desempenho 
 

Hope e Fraser (2003) criticam os orçamentos dizendo que são utilizados como 

um “contrato fixo de desempenho” entre um superior e um subordinado. Estes autores 

afirmam que tal representa uma referência muito pobre para a avaliação do 
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comportamento funcional, uma vez que os factos subjacentes ao orçamento podem ter 

mudado ao longo do período orçamental, daí a importância de analisar a variável que 

indica a frequência de revisão dos orçamentos. Além disso, eles argumentam que este 

processo leva inevitavelmente a “jogos orçamentais” pelos subordinados de modo a 

que a probabilidade de que irão receber uma avaliação positiva, bem como qualquer 

regalia associada é aumentada.  

Na questão levantada sobre a forma como o orçamento era revisto, um número 

representativo de 62% considera que o orçamento é adaptável, uma vez que é revisto 

periodicamente ou com base numa referência ad hoc, podendo ser, inclusive, 

preparados os "rolling forecasts" numa base mensal. Apenas 38 por cento diz que o 

orçamento assume uma forma fixa, isto é, não é susceptível de sofrer alterações e será 

apenas revisto quando o próximo orçamento tiver lugar. Por outro lado, os inquiridos 

foram solicitados a indicarem se a avaliação de desempenho era baseada 

fundamentalmente na comparação com os objectivos atingidos pelo orçamento ou se 

consideravam outras variáveis. Somente 16% refere que a avaliação de desempenho era 

estritamente comparada com os objectivos atingidos e predeterminados no orçamento. 

Tal é comparável com o estudo de Libby e Lindsay (2009), que refere que 17 por cento 

dos inquiridos nos Estados Unidos da América disseram que o desempenho é 

rigidamente comparado com o predefinido no orçamento, sem sofrer qualquer 

alteração, decorrente do ambiente competitivo durante o ano. Os restantes inquiridos 

indicaram que a avaliação de desempenho com base no orçamento é relativa e muito 

mais flexível do que a literatura leva a crer. 84% indicam que a avaliação de 

desempenho tem em consideração outras variáveis, algumas das quais subjectivas, 

tendo em conta as explicações apresentadas pelo gestor. Contrariamente ao que Hope e 

Fraser sustentam, os resultados mostram que a utilização de “contratos fixos de 

desempenho” está longe de ser a norma. Afigura-se, no entanto, que o uso tradicional 

de orçamentos para a motivação e avaliação de desempenho não será uma espécie em 

extinção num futuro próximo.  

Da análise relacional das duas variáveis, podemos observar que não existe 

relação entre as variáveis, Qui-quadrado (3) = 1,198, p=0,753, portanto, aceitamos H0 e 

comprovamos que as variáveis são independentes. Este resultado contraria o que a 

teoria nos diz. Implicitamente ou explicitamente supõem-se que, se o desempenho real 

atende ou excede um objectivo do orçamento predeterminado, o desempenho será 

considerado satisfatório (ou melhor) e que este estará associado ao sistema de 
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recompensas na organização. O teste vem demonstrar que essa relação não existe e 

comprova o resultado do inquérito. Além disso, comprova que a forma como o 

processo orçamental é revisto não está directamente relacionado com o seu maior ou 

menor impacto na avaliação de desempenho. 

 

 

Processo orçamental e frequência dos factos 
 
 

Como foi referido anteriormente, Hope e Fraser (2003) argumentam que a 

utilização de orçamentos como “um contrato fixo de desempenho” é um processo que 

leva inevitavelmente a “jogos orçamentais” pelos subordinados de modo a terem uma 

avaliação positiva. Com base neste pressuposto, analisamos se existe relação entre a 

variável processo orçamental (frequência com que é feita a revisão orçamental) e a 

variável frequência dos factos (que explica a ocorrência ou não de jogos). 

Não há relação entre as duas variáveis, o teste de Qui-quadrado (3) = 3,048, p = 

0,384. Como p> 0,05 aceitamos a hipótese nula e confirmamos que as variáveis são 

independentes. A forma como o orçamento é revisto não está associado à maior ou 

menor ocorrência dos “jogos orçamentais”. A frequência de jogos entre os orçamentos 

com uma revisão ad hoc (periódica /material) - 25,4% - e os orçamentos fixos – 26,8% - 

é praticamente a mesma. Portanto, a ocorrência dos “jogos orçamentais” estará 

relacionada com os princípios do gestor e, portanto, serão aspectos intrínsecos, tais 

como, a ética profissional e o sistema de controlo interno das empresas, que ditarão as 

possibilidades de jogos.  

Para complementar esta análise, foi pedido aos inquiridos que indicassem com 

que frequência, nos dois últimos anos, os factos relativos a jogos ocorreram, e se isso 

pode afectar o desempenho da empresa no longo prazo, tomando em consideração os 

seguintes aspectos: gastar dinheiro no fim do período experimental para não perdê-lo 

no próximo orçamento; diferir despesas necessárias para cumprir com os objectivos 

estabelecidos; acelerar vendas próximo do fim do exercício (vendas estas que teriam 

lugar no próximo período orçamental); negociar com alvos fáceis de maneira a atingir 

os objectivos orçamentais de modo a aumentar a hipótese de receber uma boa avaliação 

de desempenho. Mais de metade, 55% precisamente, considerou que esses jogos 

“ocorreram” e 45 por cento que “nunca ocorreram”. Estes resultados, sugerem que 
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comportamentos de jogos podem ser um facto na vida organizacional das empresas 

(Bart (1988); Jensen (2001); Hope e Fraser (2003 a,b)). No entanto, não é conhecido se 

tais comportamentos podem prejudicar realmente a longo prazo o desempenho 

organizacional. Para 66% dos inquiridos, não haverá consequências destas ocorrências, 

ou o impacto no desempenho de longo-prazo da empresa será insignificante. Já 34% 

considera que a ocorrência de jogos poderá ter impacto moderado ou considerável. 

Com o intuito de confirmar esta visão, correlacionamos a variável “frequência factos” 

com a variável “afectar desempenho”. Utilizou-se o coeficiente de correlação Ró de 

Spearman pois as variáveis são do tipo ordinal. 

 
 

Tabela 3 – Correlação Ró de Spearman 

    

Afectar 

desempenho 
Frequência factos Rs 0,222(*) 
  Sig. (2-tailed) 0,012 
  N 

129 

               * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

A correlação observada apresentou rs = 0.222 (p > 0.05, n = 129). Existe uma 

associação positiva, fraca e significativa entre as variáveis “frequência factos” e 

“afectar desempenho”. Assim, verifica-se que o desempenho organizacional da 

empresa é afectado em apenas 5% [=(0,2222) * 100)] pela ocorrência de jogos, sendo 

os restantes 95% explicados por outros factores. 
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Correlação dos diversos factores com o valor dos or çamentos 

 

Realizamos uma análise adicional para melhor compreender os factores que 

podem estar associados à percepção de um maior valor retirado dos orçamentos. Como 

estamos a medir a associação entre variáveis ordinais ou entre uma variável ordinal e 

outra nominal, tivemos que utilizar dois testes de correlação: Ró de Spearman e V de 

Cramer.  

 

As variáveis foram definidas como de seguida se descreve: 

� ACRESCENTA VALOR medido como 1 = sem valor, 2 = útil e 3 = excelente; 

� TEMPO MEDIO atribuindo 1 = (1 a 2 semanas); 2 = (3 a 4 semanas); 3 = (2 

meses); 4 = (3 meses ou mais); 

� FEEDBACK atribuindo 1 = discordo e 2 = concordo; 

� DEFINIR ORÇAMENTOS atribuindo 1 = concordo e 2 = discordo; 

� FREQUÊNCIA FACTOS atribuindo 1 = nunca ocorreu; 2 = ocorreu 

ocasionalmente e 3 = ocorreu frequentemente; 

� AFECTAR DESEMPENHO atribuindo 1 = não de todo; 2 = um pouco; 3 = 

impacto moderado; 4 = impacto considerável; 5 = impacto grande; 

� ESTRATÉGIA atribuindo 1 = diferenciação e 2 = preocupação com o custo; 

� PROCESSO ORCAMENTAL atribuindo 1 = (revisto numa base ad hoc); 2 = 

(na próxima revisão); 3 = (no próximo orçamento); 4 = (o orçamento é fixo); 

� AVALIAÇÃO DESEMPENHO atribuindo 1 = comparação e 2 = desempenho 

orçamental. 

 

Conforme relatado na tabela 4, obtivemos os resultados da correlação das diferentes 

variáveis, abaixo apresentadas, com a variável do valor gerado na utilização dos 

orçamentos. Tal permite-nos verificar em que medida as diferentes variáveis, afectam 

ou não, o valor gerado pelo uso dos orçamentos. Da análise, concluímos que o tempo 

gasto, a inclusão da estratégia empresarial, e o ambiente de confiança, aquando da 

elaboração dos orçamentos, contribuem significativamente para o aumento do seu valor. 

Por outro lado, a ocorrência de jogos mostra um impacto negativo no valor dos 

orçamentos. 
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Tabela 4 – Correlação dos diversos factores com o valor do Orçamento 
 

Correlação com a variável Acrescenta Valor 

Ró de Spearman Rs P- Value N 

Tempo Médio 0,234 0,009 124 

Feedback 0,235 0,007 132 

Definir orçamentos 0,364 0,000 134 

Frequência Factos -0,015 0,862 130 

Afectar Desempenho -0,166 0,061 128 

V de Cramer V P- Value N 

Estratégia 0,048 0,855 134 

Processo orçamental 0,261 0,007 130 

Avaliação Desempenho 0,063 0,786 123 

 

Começamos pela correlação do valor do orçamento (“acrescenta valor”) com a 

variável tempo médio. Conforme indicado na tabela, a correlação foi positiva, fraca 

mas, sem forte associação (rs = 0,234, p = 0,009). Observámos, também, correlações 

significativas e positivas entre a variável feedback e o valor retirado dos orçamentos (rs 

= 0,235, p = 0,007). Este resultado evidencia um forte apoio à recomendação de Kaplan 

e Norton (2001) de que o processo orçamental deve estar ligado à implementação da 

estratégia da empresa. No que respeita à variável da previsibilidade em definir 

orçamentos exactos mostra-nos uma correlação positiva e significativa (r = 0,364, p = 

0,00) indicando que quando aumenta a certeza no ambiente da empresa o valor dos 

orçamentos aumenta, ao passo que, se houver muita incerteza o valor retirado dos 

orçamentos diminui. Além disso, o orçamento foi correlacionado com a ocorrência de 

jogos (variável “Frequência Factos”). A correlação é negativa e fraca (rs = -0.015, p = 

0,862) para a amostra. No entanto, o resultado sugere que as empresas precisam de 

encontrar maneiras de prevenir os jogos orçamentais e o seu o impacto no longo prazo, 

a fim de retirar um maior proveito dos seus sistemas de orçamentação. Note-se que, se 

o horizonte temporal para a medida de desempenho for suficientemente longo e os 

sistemas de incentivo adoptarem uma perspectiva plurianual, políticas de gestão 

míopes, não trarão benefícios para os gestores e os jogos acabam por não suscitar 

efeitos relevantes na empresa. 

De seguida analisamos a associação do factor contextual, a estratégia, 

identificado por Umapathy (1987) com a variável acrescenta valor. Achamos que a 

estratégia (diferenciação versus preocupação com o custo [Porter, 1980] não está 

significativamente correlacionada (V = 0,048, p = 0,855) com o valor dos orçamentos. 
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 Analisou-se, também, se a regularidade com que o processo orçamental era 

revisto produzia impacto em termos do valor retirado dos orçamentos. Note-se que a 

correlação é significativa e positiva (V = 0,261, p = 0,007) sugerindo que a frequência 

com que o orçamento é revisto e os detalhes na orçamentação aumentam a percepção do 

valor retirado dos orçamentos. 

Por outro lado, procuramos analisar se o valor retirado dos orçamentos estava 

relacionado com a variável avaliação de desempenho. Existe uma associação positiva, 

mas fraca (V = 0,063, p = 0,786) entre as duas variáveis. Podemos concluir que tal 

como os respondentes afirmaram, os orçamentos não são o factor decisivo na avaliação 

de desempenho. Se alinharem o sistema de incentivos com a criação de valor a longo 

prazo, a responsabilidade dos gestores será certamente acautelada. 

Assim, o maior ou menor valor retirado da orçamentação decorre de um 

conjunto de factores internos e externos. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 24

Conclusão 

 
Este trabalho visa apresentar a essência do modelo Beyond Budgeting e 

compará-lo com o sistema orçamental tradicional. Procuramos dar um contributo, 

apresentando a visão geral das práticas orçamentais das empresas portuguesas e se estas 

estão de acordo com as críticas relatadas na literatura relativamente ao sistema 

orçamental. Para tal, recorremos a um inquérito electrónico enviado às empresas, e com 

base numa análise descritiva, apresentamos os resultados. Comparamos alguns 

resultados com as principais conclusões da investigação realizada nos EUA e Canadá 

por Libby e Lindsay (2009). 

Conclui-se, com base na análise do estudo empírico, que, mais do que a 

literatura leva a crer, o controlo orçamental é para as empresas uma excelente 

ferramenta de controlo e de orientação na gestão e na definição dos objectivos de curto, 

médio e longo prazo, estando claramente associados à estratégia das empresas. Não é 

surpreendente que a taxa média de avaliação atribuída ao sistema orçamental seja 

elevada. Nenhuma empresa considerou os orçamentos prejudicais e apenas 18% das 

empresas não utilizam os orçamentos. A ocorrência de jogos orçamentais é um 

problema em algumas empresas, mas com menor intensidade do que foi apontado na 

literatura. Acima de tudo, conclui-se que os problemas residem na forma como os 

orçamentos são utilizados, em vez de serem falhas inerentes ao sistema orçamental. 

Esta análise sustenta a ideia de que o modelo Beyond Budgeting está sobreavaliado. 

 

Para investigação futura nesta área, pode apontar-se um estudo aprofundado e 

detalhado de algumas empresas cuidadosamente escolhidas. Sugere-se o uso de dados 

económico-financeiros de empresas referentes a alguns anos, antes e depois da 

aplicação do modelo de gestão Beyond Budgeting, e a comparação com outras 

empresas de sucesso (mesmo sector e com características idênticas) que aplicam o 

sistema de controlo orçamental. Que conclusões se retiram e quais são, efectivamente, 

as empresas com melhores resultados? 

 

Com o nosso estudo, concluímos que algumas críticas têm razão de existir, mas 

isso não é uma prova de que o sistema orçamental esteja em desuso ou de que o modelo 

de gestão Beyond Budgeting tenha seguidores no nosso tecido empresarial. 
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Lista de Quadros 
 
Quadro 1- Conceitos para o sucesso na era da informação 
                    

Conceitos para o sucesso na era da informação 

Mudança no 
ambiente 

Novos conceitos Principais factores Barreiras 

Incerteza crescente                
O ambiente agora é 
imprevisível; 
os concorrentes vem de 
qualquer lado e a 
qualquer momento 

Lidar com a crescente incerteza - adaptar-
se rapidamente às mudanças competitivas e 
às necessidades dos clientes; não depender 
das melhorias previsionais ou da 
programação dos processos 

Radical descentralização - delegar autoridade 
para uma acção rápida. Não centralizar e 
atrasar decisões 

Regras e procedimentos de controlo orçamental 
minam a capacitação 

Estratégia adaptativa tornar a estratégia um 
processo adaptativo. Não se considerar uma 
estratégia fixa e um plano determinístico 

Estratégia fixa e ciclos de orçamentação no modelo 
tradicional são difíceis de mudar 

Informação rápida - fornecer um sistema de 
informação rápido e aberto. Não restringir a 
informação a quem precisa dela 

Presume-se a acumulação de conhecimento no 
centro, havendo fluxos de informação restrita 

O capital intelectual 
está a assumir maior 
importância. Os 
Talentos são difíceis de 
encontrar e cada vez 
mais difíceis de atrair 

Encontrar e manter pessoas talentosas - 
proporcionar um ambiente de trabalho 
desafiante, que permita o desenvolvimento 
pessoal. As pessoas não se interessam 
apenas pelo salário e pelas regalias 

Pessoas certas - recrutar e desenvolver as 
pessoas correctas. Não vasta ocupar vagas 

O orçamento não conecta as pessoas com a criação 
de valor 

Margem de manobra para executar - fornecer 
múltiplos centros de responsabilidade. Não 
consolidar a estrutura em unidades maiores 

Custos tradicionais - indução da mentalidade para 
unidades maiores de modo a obter economias de 
escala 

Liderança Inspiradora 
O desempenho baseado no orçamento cria um clima 
de medo 

Utilizar um sistema de recompensas justo e 
não um benefício para poucas pessoas 

Os incentivos estão habitualmente ligados ao 
orçamento 

Aumento do ritmo da 
inovação 
 As empresas para se 
manterem tem que 
actualizar os seus 
produtos e estratégias, 
e gerar novos conceitos 
empresariais 

Gerar novos conceitos empresariais - criar 
um clima de auto-questionamento e 
inovação, e não de subordinação e controlo 

Modelo de capital de risco - visualizar o 
modelo de negócio como uma carteira de 
investimentos, não como um subconjunto de 
orçamentos 

Abordagem de planificação central só vê o impacto 
de curto prazo dos riscos dos investimentos 

Ambiente de maximização de valor - Criar um 
clima de mudança e contínuo, não de 
precaução e controlo 

Burocracia e controlo asfixiam a criatividade e o 
desafio 

Aprendizagem e partilha - partilhar 
conhecimentos, e não guardá-los apenas para 
si 

Os mecanismos do orçamento encorajam a atitude 
protectora dos interesses do departamento, 
alheando-se das demais áreas da organização 

Queda de preços e 
custos Os preços estão 
sob pressão e os 
custos terão que ser 
reduzidos. Os 
aumentos de custos 
não podem ser 
imputados ao cliente 

Operar com custos baixos - desafio é 
reduzir custos .  

Rede de baixo custo - adoptar uma estrutura 
de rede de baixo custo. Não uma hierarquia 
complexa e cara 

Hierarquia significa que os custos são elevados no 
sistema  

Alinhamento estratégico - alinha o uso dos 
recursos e os custos com a estratégia. Não 
com os orçamentos departamentais 

Orçamento visa apoiar o alinhamento estratégico 
com o custo 

Desafio dos custos - não permitir que eles se 
tornem direitos orçamentais 

O processo orçamental evite que a questão de 
redução de custos seja abordada 

Declínio da fidelização 
dos clientes.                                 
Os clientes tem 
actualmente muitas 
escolhas, e não se 
mantém fiéis, se não 
estiverem totalmente 
satisfeitos 

Encontrar e manter os clientes certos. Focar 
a estratégia e o comportamento a servir o 
cliente e não a vender produtos 

Relacionamento com os clientes - satisfazer 
as necessidades dos clientes de forma rápida 
e rentável. Não vê os clientes como 
compradores de produtos 

Colocar o alvo nas vendas é contrário às 
necessidades dos clientes 

Focalização no cliente - foca a estratégia no 
cliente, não nos produtos 

É difícil de alterar o foco no produto 

Os accionistas agora 
mais exigentes 
procuram mais 
rendimentos que os 
concorrentes, e 
resultados consistentes 

Criar valor para os accionistas - alinhar 
metas, medidas e recompensas com valor 
no longo-prazo, e não os lucros de curto-
prazo 

Alinhamento com a criação de valor - alinhar 
as decisões chave com a criação de valor no 
longo-prazo, não os lucros de curto-prazo 

O orçamento é um contrato de movimentação das 
decisões no curto-prazo 

Controle em série - basear o controlo numa 
série de indicadores futuros e de desempenho 
relativo, e não em orçamentos financeiros 

"Espelho retrovisor" - controlos baseados em 
orçamentos não dão aos gestores uma visão futura 

Fonte: BBRT   
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Quadro 2 - Etapas na implementação do Beyond Budgeting 

Urgência 
Rating 

Actividades 

  

O principal sobre o processo adaptativo 

Ouro Desmantelar os contratos fixos de desempenho 

  Retirar os relatórios de comparação com o orçamento 

  Deixar de comparar o desempenho com o orçamento 

  Parar de elaborar orçamentos 

  Afastar premiar as pessoas através dos contratos fixos de desempenho 

    

Ouro Rever o sistema de avaliação e recompensas 

Usando a 
informação 
disponível: 
depois mais 
uma vez reforçar 
a informação 
disponível 

Rever as instruções escritas para a avaliação de desempenho 

Rever os formulários para a avaliação do desempenho individual 

Identificar informações exigidas 

Configurar o processo para obter essas informações requeridas 

Desenhar uma fórmula para as recompensas 

Acordar a fórmula das recompensas 

Providenciar formação, se necessário, para o novo método de avaliação 

Começar a utilizar o novo método de avaliação individual 

Começar a pagar com base nessa nova fórmula 

Abandonar a retribuição com base no modelo antigo 

  

Ouro Rever as acções e processos de planeamento 

Antes e depois 
da 
descentralização 

Escrever um novo processo de planeamento 

Criar novos formulários para o novo processo de planeamento 

Providenciar a formação necessária 

Começar a utilizar o novo processo de planeamento definido 

Abandonar o esquema antigo 

  

Ouro Rever os processos de formação da estratégia 

Antes e depois 
da 
descentralização 

O novo processo de estratégia deve ser utilizado pelos quadros superiores 

Acordar o novo plano definido  

Esquecer o modelo mais antigo 

  

Ouro Elevar os procedimentos de controlo financeiro 

Com os actuais 
sistemas de 
informação e 
tecnologia. 
Depois melhorar 
esses sistemas 

Inquérito sobre as informações financeiras e não-financeiras 

Conceber procedimentos de controlo e avisar os gestores 

Formação / Desenvolvimento do grupo (conforme a necessidade) 

Começar o acompanhamento e os alertas 

Acabar com os procedimentos anteriores dando as devidas explicações 

  

Ouro Redesenhar os pacotes de gestão de informação 

  Redesenhar os conteúdos informativos de gestão para obter séries temporais 

  Redesenhar os conteúdos informativos de gestão para mostrar previsões 

  Redesenhar os conteúdos informativos de gestão para mostrar quadros ligados 
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Ouro Produzir quadros de ligação 

Diferentes níveis 
e KPI's, pré e 
pós - 
descentralização 

Elaborar relatórios com a ligação de quadros de informação 

Conceber uma fórmula de desempenho global 

Identificar as incapacidades do sistema 

Configurar o sistema para a produção de relatórios classificativos 

Configurar o sistema para a recolha de dados externos de referência  

Começar a produzir relatórios ligados da informação 

Começar a utilizar a tabela classificativa e os relatórios dos resultados obtidos 

  

Prata Melhorar os KPI’s 

Com os KPI's 
disponíveis no 
momento; 
depois reforçar a 
sua força e 
qualidade 

Clarificar a estratégia / os factores críticos de sucesso, etc. 

Escolher  e melhorar o conjunto de KPI’s 

Validar o modelo causal entre KPI’s 

Ver a informação que está disponível 

Configurar o processo para obter as informações pretendidas 

  

Prata Rever métodos de previsão 

Utilizando 
estimativas 
simples, e em 
seguida 
apresentar o 
resultado em 
distribuições 

Definir um novo método de previsão 

Testar o novo método de previsão 

Decidir quem vai ver, utilizar e como, os métodos de previsão 

Comunicar a disponibilidade das previsões 

Começar a produzir e fornecer as previsões 

  

Prata Rever a gestão das reuniões 

Para os 
diferentes níveis 
de gestão 

Identificar os tipos de reunião a acontecer 

Decidir o que deve mudar, e como, nas reuniões 

Redesenhar essas reuniões 

Workshops para ensaiar novos comportamentos - não fixar um elemento discursante! 

Agendar as novas reuniões  

Iniciar as novas reuniões 

Afastar as reuniões do “tipo” anterior 

  

Prata Aumentar a informação disponível 

Com os actuais 
sistemas de 
informação e 
tecnologia. 
Depois melhorar 
esses sistemas 

Conceber formas de tornar a informação disponível 

Introduzir melhorias nos sistemas de aviso e informação 

Introduzir melhorias nas informações por e-mail 

Introduzir melhorias na informação on-line 

  

Prata Adaptar e elevar a gestão de riscos 

  Explicar o modelo de gestão de riscos às pessoas na organização 

  Rever e redesenhar o modelo de gestão de riscos 

  Salientar a descrição dos controlos internos no relatório anual 

    

Bronze Redesenhar produtos 

Por área de 
produto 

Redesenhar produtos por módulos  

Começar a fabricar os produtos disponíveis na fórmula modular 

Divulgar os produtos 

Começar a vender os produtos pela fórmula modular 
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Bronze Análise de Custos 

Análise inicial 
cara, mas 
inestimável; 
mais tarde 
indigno de 
confiança 

Um modelo dos custos gerados por actividade 

Calcular custos 

Calcular rentabilidade unitária 

Calcular rentabilidade por cliente 

Fornecer formação, conforme a necessidade 

Utilizar dados do mercado interno 

Disponibilizar dados para a tomada de decisões 

 

Bronze Completar melhorias dos sistemas de tecnologia e informação 

Não é urgente / 
Estes projectos são 
normalmente mais 
difíceis de conseguir 

Melhorar as Tecnologias de Informação centradas no cliente 

Usar ERP a focar-se nos processos 
  

  
  

  O principal sobre a descentralização 

Prata Delegar decisão e autoridade 

Em etapas, e 
também antes e 
depois da 
reorganização 

Escrever as novas de regras de decisão e autoridade 

Estabelecer as novas regras de decisão  

Formação para que as pessoas sejam autónomas na tomada decisão 

Comunicar as novas regras de decisão e autoridade 

Passar as novas regras de decisão e autoridade 

  

Prata Mudanças nos processos de aprovação de despesas de capital / Projectos 

Em diferentes 
níveis / Escalas 
de investimento 

Escrever o novo processo de aprovações 

Desenhar as novas formas e formulários para a aprovação dos processos 

Começar a utilizar o novo processo 

Parar de utilizar o processo antigo 

  

Prata Criar / Reforçar o quadro de governação 

Susceptível de 
passar por mais 
de uma versão / 
expansões 

Projectar o quadro de governance: Regras, valores. 

Estabelecer o novo quadro 

Comunicar esse mesmo quadro 

Retirar as regras ultrapassadas pelo novo quadro 
  

Prata Reorganização 

Devido aos 
sistemas de 
apoio, o 
mercado interno 
pode ser bruto 
ao início, 
redesenhar 

Desenhar a nova organização com serviços menores e incentivar a estrutura 

Estabelecer a nova estrutura 

Nomear pessoas para os cargos de acordo com a nova estrutura 

Formação para os novos papéis, conforme a necessidade 

Reorganizar a nova estrutura com mais e menores unidades 

  

Prata Atendimentos dos clientes 

Simples 
inicialmente, mais 
preciso quando as 
tecnologias de 
comunicação 
servem de apoio 

Atribuir aos clientes ramos / unidades empresariais 

Estabelecer as regras de contabilização de vendas a clientes 

Comunicar o novo regime 

Conceber e receber o sistema TI para apoiar as regras de contabilização das vendas 

  

  



 33

Bronze Criar o mercado interno 

Simples, 
inicialmente, 
mais preciso 
quando as 
tecnologias de 
comunicação 
servem de apoio 

Desenhar o mercado interno 

Estabelecer as regras para o mercado interno 

Formação / treino, conforme a necessidade 

Definir as regras de negociação para o mercado interno 

Definir as margens para o mercado interno 

Conceber um sistema TI para apoiar a gestão do mercado interno 

  

Bronze Conceber o nível de serviço dos acordos  

Pré e Pós- 
Reorganização 

Identificar os serviços para os quais são necessários acordos 

Conceber meios de controlo do desempenho ao nível do serviço 

Desenhar o processo de adopção do SLAs 

Acordar os SLAs 

Começar a operar com o novo SLAs 

Desmontar procedimentos ultrapassados 

  

Bronze Criar um processo para assimilar novas aquisições 

  Rever o processo para esclarecer dúvidas 

  Escrever um processo para o alargamento do modelo de gestão de novas aquisições 

  Definir esse processo 

  Juntar o processo com outros documentos 

  Rever depois de começar a usar 
    

  

  Tarefas gerais incluindo gestão do projecto 

Ouro Gestão do projecto 

Estes são 
repetidos ao 
longo do 
processo 

Organizar a equipa 

Obter os recursos 

Rever os lucros dos accionistas 

Fazer relatórios dos progressos 

Planeamento e gestão do risco 

Avaliar e comunicar os benefícios por períodos 
  

Ouro Comunicação do novo modelo 

Provavelmente 
um plano de 
comunicação 
faseado 

Conceber uma explicação por escrito do novo modelo e valores subjacentes 

Testar a clareza da explicação e o impacto pretendido 

Comunicar o modelo 

Identificar pessoas que precisam de uma explicação especial 

Organizar eventos para envolver as pessoas chave 
 

Ouro Obter uma garantia 

De forma 
gradual 

Discutir os planos com a auditoria interna e acordar as revisões de plano 

Alertar os auditores externos para alteração de plano e ajudá-los a adaptar a abordagem 

Responder às questões levantadas pela auditoria 

Contactar, regularmente, com os auditores internos 

Apoiar os auditores externos, conforme a necessidade 

  
http://www.internalcontrolsdesign.co.uk  

 

 

 



 34

Quadro 3 – Diferenças entre o orçamento e o Beyond Budgeting 

 
  Case Study - Petroquímica Borealis 

  

Orçamento Beyond Budgeting 

Objectivos 

Definido um conjunto de objectivos com base em números, 
os quais são negociados entre os superiores e os 
subordinados antes de iniciarem o ano. Estes números são 
fixados para o ano seguinte 

Necessário atingir um alto nível de indicadores chaves - KPI's. 
Existe um conjunto de referência para benchmarks interno e 
externo, baseados nas metas pretendidas no médio prazo, o 
qual pode estender-se de 3 a 5 anos. 

Recompensas 

Assume-se que os gestores estão motivados e serão 
recompensados de forma justa, se atingirem o resultado 
fixado no acordo definido conforme os objectivos do 
orçamento. 

A avaliação de desempenho é realizada da seguinte forma - 
determinada unidade vê o seu desempenho avaliado, através 
da comparação com os benchmarks internos e externos e os 
seus pares. A empresa abandonou a recompensa local e 
passou a recompensar um grande grupo com a participação 
dos lucros, cujo método é baseado na fórmula relacionada 
com o desempenho competitivo que a empresa obtém. 

Plano de Acção  

O processo de planeamento é usado de cima para baixo, 
preparado pelos altos executivos ou departamento de 
planeamento central. Depois de discutido, o plano 
resultante fornece as linhas mestras que diz às pessoas o 
que elas terão de fazer no próximo ano.  

Revê o cenário de médio prazo, composto pelo período de 2 a 
5 anos de horizonte, todos os anos. Os cenários de curto 
prazo (5 a 8 trimestres) são avaliados todos os trimestres. As 
responsabilidades para estas revisões são devolvidas às 
equipas das unidades de negócio, e em alguns casos às 
equipas principais. O papel dos executivos é traçar os 
objectivos estratégicos e as metas de médio prazo e assim 
desafiar os planos, e as iniciativas que os gestores propõem 
para assegurar as suas principais premissas. Planos esses, 
tais como, rolling forecast, BSC, etc. 

Gestão de 
recursos 

Os recursos são afectados na maioria, no momento da 
definição do orçamento, independentemente de outros 
planeamentos (estratégicos e de acção), e são negociados 
com o departamento ou divisão de custos da empresa que 
têm as informações necessárias. Os executivos assumem a 
comissão central aprovando ou não as propostas de 
investimento baseadas nos planos anuais. 

Os recursos são disponibilizados para as equipas principais e 
quando requerido devem ser adquiridos por meio de um 
processo rápido de aprovação. Deve -se ter uma equipa de 
alto nível para a gestão dos recursos, com base num conjunto 
de linhas mestras baseadas nos indicadores de desempenho 
chave, KPI's, tal como, a relação custo/benefício, os quais 
devem ter revisões trimestrais. Existe autonomia no uso dos 
recursos através de indicadores e metas. Isto torna-os mais 
responsáveis sobre o destino dos recursos, criando-se líderes 
com menos desperdício. 

Coordenação da 
Acção 

Os planos são vinculados à coordenação central das 
unidades de negócio no orçamento. Por exemplo, pode-se 
afirmar que a produção e as vendas estão alinhadas, e o 
marketing terá os recursos necessários para suportar os 
planos de vendas. Desta forma, cada unidade de negócio 
interage com outra, gerando um plano coerente para a 
empresa toda. Observa-se que os gestores de 
departamentos são cuidadosos em melhorar o seu 
departamento, sem considerarem como isso pode ajustar-
se às metas estratégicas da empresa. 

As acções e planos são coordenados por meio de reuniões e 
não por meio de um plano central. É um processo de gestão 
que visa atender as exigências e necessidades dos clientes. É 
fixado um período apropriado para o ciclo de exigência, mas a 
chave da mudança é que a unidade operacional actua tanto no 
fornecedor como no cliente identificando as necessidades que 
devem ser satisfeitas. A organização actua como um sistema 
integrado buscando uma estratégia comum. Encoraja a 
divisão, a cooperação e a focalização no cliente, com a 
prestação de um excelente serviço ou produto. 

Mensuração e 
Avaliação de 
Desempenho 

O desempenho é feito comparando os valores atingidos 
com os predeterminados, e tomam-se, caso haja 
necessidade, acções correctivas de curto-prazo para 
assegurar que o desempenho continue no bom caminho. 
Os controllers precisam de explicar as variações e fornecer 
orçamentos actualizados ou projecções para melhores 
acções. Raramente é analisado para além do ano fiscal. 

Usa medidas e controlos focando a atenção da gestão na 
antecipação do futuro, além de explicar o que estava errado no 
passado. Inclui a comparação com benchmarks externos, 
tabelas externas de indicadores, indicadores dos sectores e 
rolling forecasts. Compara-se o resultado financeiro com os 
dos anos anteriores, e verificam-se análises de tendências, 
para eliminar o risco e constante movimento no quadro de 
desempenho da empresa. 

 Fonte: Barbosa Filho e Parisi (2003)  
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Quadro 4 – Resultados do inquérito 
Frequência Percentagem 

Número de respondentes total 160 16,00% 
      
Usam orçamentos para fins de controlo?     
Sim 131 81,90% 
Não 29 18,10% 
Total 160 100,00% 
      
Sector económico das empresas      
Sector primário 11 6,90% 
Sector secundário 73 45,60% 
Sector terciário 76 47,50% 
Total 160 100,00% 
      
Anos de vida das empresas     
Menos de 10 anos 26 16,20% 
11 a 20 anos 46 28,80% 
Mais de 20 anos 88 55,00% 
Total 160 100,00% 
      
Estratégia da Empresa     
Preocupação com o custo 66 41,30% 
Diferenciação 94 58,80% 
Total 160 100,00% 
      
Planeiam abandonar os orçamentos?     
Não  118 88,70% 
Sim 15 11,30% 
Total 133 100,00% 
      
Tempo dedicado aos orçamentos?     
1 a 2 semanas 18 14,40% 
3 a 4 semanas 61 48,80% 
2 meses 30 24,00% 
3 meses ou mais 16 12,80% 
Total 125 100,00% 
      
Forma de funcionamento do orçamento?     
Fixo. Sem qualquer alteração 35 26,50% 
Revisões ocorrem na próxima revisão  45 34,10% 
Revisões só no próximo orçamento 15 11,40% 
Orçamento revisto numa base ad hoc 37 28,00% 
Total 132 100,00% 
  
 
Continua na página seguinte     
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Quadro 4 – Resultados do Inquérito (Cont.) 
Valor gerado pelos orçamentos? Frequência Percentagem 
Sem valor 5 3,70% 
Útil 96 71,60% 
Excelente 33 24,60% 
Total 134 100,00% 
      
Concordância com " É difícil definir orçamentos 
exactos"     
Concordo 84 60,00% 
Discordo 56 40,00% 
Total 140 100,00% 
      
Concordância com "Os orçamentos tornam-se 
rapidamente obsoletos"     
Concordo 47 33,60% 
Discordo 93 66,40% 
Total 140 100,00% 
      

Concordância com "Os orçamentos obrigam-nos a 
falar sobre eles e a reflectir sobre a estratégia"     
Concordo 118 87,40% 
Discordo 17 12,60% 
Total 140 100,00% 
      
Avaliação Desempenho?     
Comparação com os objectivos pré-definidos 20 16,10% 
Considera outras variáveis subjectivas  104 83,90% 
Total 124 100,00% 
      
Frequência dos factos "Jogos Orçamentais"?     
Nunca ocorreu 60 45,50% 
Ocorre 72 54,50% 
Total 132 100,00% 
      
Podem os factos afectar o desempenho a longo -
prazo?     
Não de todo 61 47,30% 
Um pouco 24 18,60% 
Impacto moderado 30 23,30% 
Impacto considerável 14 10,80% 
Total 129 100,00% 

Fonte: Elaboração Própria  
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Inquérito 
 

1. Qual o sector de actividade da V/ empresa?  

Sector primário  

Sector secundário  

Sector terciário  
 

2. Quantos anos tem a V/ empresa?  

Menos de 5 anos  

5 a 10 anos  

11 a 20 anos  

Mais de 20 anos  
 

3. Qual a estratégia da V/ empresa?  

Preocupação com o custo: o objectivo é baixar o custo em relação aos concorrentes num produto 
standard  

Diferenciação: o objectivo é criar algo inovador ao serviço do cliente, a imagem e o desempenho  
 

4. Usam actualmente orçamentos como uma ferramenta de controlo na V/ empresa?  

Sim  

Não 
 

5.1) Por favor, indique a extensão do seu acordo às seguintes afirmações: É difícil definir orçamentos 

exactos devido à imprevisibilidade dos factores que afectam o negócio (tomando em consideração: 

actuação dos concorrentes no mercado; receitas e custos do negócio; preferências dos clientes; 

desenvolvimentos tecnológicos e da indústria na criação de novos produtos; disponibilidade dos materiais 

necessários pelos fornecedores)  

Discordo totalmente  

Discordo  

Discordo um pouco  

Concordo um pouco  

Concordo  

Concordo totalmente  
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5.2) Os orçamentos tornam-se rapidamente obsoletos ou fora de data  

Discordo totalmente  

Discordo  

Discordo um pouco  

Concordo um pouco  

Concordo  

Concordo totalmente  
 

6. Dentro dos 2 próximos anos, planeiam abandonar os orçamentos como uma ferramenta de controlo?  

Não, continuaremos a utilizar os orçamentos como uma ferramenta de controlo  

Possivelmente, estamos a considerar abandonar o uso dos orçamentos para fins de controlo  

Sim, planeámos abandonar o uso dos orçamentos como uma ferramenta de controlo  
 

7. Pretendo saber em quanto o V/ sistema de controlo orçamental acrescenta valor à gestão da V/ 

empresa? (tendo em conta o tempo da gestão dispensado no processo orçamental, a eficácia do sistema 

orçamental na assistência à unidade de negócio para atingir os vários objectivos)  

Catástrofe  

Prejudicial  

Sem valor  

Útil  

Excelente  
 

8. Forneça uma estimativa do tempo total médio dispensado pelo gestor em tarefas relacionadas com o 

orçamento? (tempo da elaboração do orçamento inicial, revisões, preparação dos relatórios do orçamento, 

análise de desvios)  

1 a 2 semanas  

3 a 4 semanas  

2 meses  

3 meses ou mais  

Não sabemos  
 
9. Seleccione a resposta que melhor descreve como o processo orçamental funciona na V/ empresa:  

Uma vez aceite, o orçamento é fixo. Não existem alterações  

As revisões ocorrem quando a próxima revisão do orçamento tiver lugar  

Revisões ocorrem quando o próximo orçamento tiver lugar  

O orçamento é revisto numa base ad hoc (referência temporal/material)  
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10. Qual das seguintes afirmações descreve melhor como a avaliação de desempenho é feita na V/ 

empresa?  

A avaliação de desempenho baseia-se fundamentalmente na comparação com os objectivos atingidos 

pelo orçamento. Não existem quaisquer ajustamentos. Aos olhos da gestão, não cumprir o orçamento 

reflecte um desempenho medíocre  

Na avaliação do gestor é considerado o desempenho orçamental e podem ser incluídas variáveis 

subjectivas baseadas nas explicações dadas pelo gestor  

 
 

11. Tendo como referência os 2 últimos anos, com que frequência pensa que os seguintes factos 

ocorreram (gastar dinheiro no fim do período orçamental a fim de não perdê-lo no próximo orçamento/ 

diferir despesas necessárias para cumprir com os objectivos estabelecidos/ acelerar vendas próximo do 

fim do exercício - vendas que teriam lugar no próximo período orçamental/ negociar com "alvos fáceis" 

de maneira a atingir os objectivos orçamentais de modo a aumentar a hipótese de receber uma boa 

avaliação de desempenho)  

Nunca ocorreu  

Ocorreu ocasionalmente  

Ocorreu frequentemente  
 

12. Podem os factos acima descritos afectar o desempenho de longo-prazo na V/ empresa?  

Não de todo  

Um pouco  

Impacto moderado  

Impacto considerável  

Impacto grande  
 
13. Por favor indique se concorda com a seguinte afirmação: "Os orçamentos obrigam-nos a falar sobre 

eles e a reflectir sobre a nossa estratégia. Existem alterações de estratégia baseadas no feedback derivado 

do processo orçamental"  

Discordo  

Concordo  
 
 
14. Observação que pretende deixar:  
 
 
 
 

 


