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RESUMO 
Considera-se que a ferramenta OBZ é um instrumento de gerenciamento que se 
adapta às novas tendências situacionais ou mercadológicas tendo como componen-
tes básicos quatro princípios: planejamento, orçamento, implantação e controle.  A 
ferramenta possibilita aos gestores conhecerem os principais custos gerenciais do 
negócio para que dessa forma, eles possam estabelecer de maneira segura onde 
indicar metas de cortes e priorizar os custos fundamentais para o bom funcionamen-
to da empresa. Seguindo nesta vertente, o objetivo deste estudo é analisar de que 
forma a ferramenta OBZ pode contribuir na identificação e redução de custos em 
uma empresa do seguimento industrial. Para sua realização, foi desenvolvido um 
estudo de caso em uma indústria do setor moveleiro, apoiado ainda por pesquisas 
bibliográfica e documental. Pelos resultados, foi identificada, dentre outras situações, 
uma redução significativa dos custos fixos da empresa, o que comprova ser o OBZ 
uma ferramenta de gestão bastante eficiente. No entanto, para resultados e afirma-
ções mais consistentes, sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas visando 
mensurar resultados a longo prazo, além da realização de pesquisas comparativas 
com outras do mesmo segmento.  

Palavras-chave: Orçamento. Orçamento Base Zero. Planejamento.  

1 INTRODUÇÃO  

O Orçamento Base Zero (OBZ) consiste em elaborar o orçamento sem 

referência passada, baseado na reavaliação dos métodos, intenções e recursos. É 

também um instrumento valioso em todos os níveis de administração, pois ajuda a 

identificar em quais áreas da empresa há necessidade de adaptação de acordo com 

os objetivos traçados (LUNKES, 2003). É possível, por meio de um sistema de 

planejamento financeiro bem estruturado, obter um retorno favorável nos resultados, 

demandando recursos menores para os gastos das empresas, podendo ser conside-

rado um processo orçamentário onde cada item tem de se justificar para obter apro-

vação. Para sua efetiva aplicação, é importante que a empresa seja dividida em de-

partamentos-chave, além de classificar suas necessidades por ordem de prioridade. 

Considera-se que o principal conceito introduzido pelo OBZ é a mudança substancial 

nos ajustamentos do orçamento à capacidade de recursos da empresa (PADOVEZE; 

TARANTO, 2009). Sendo assim e com base nos agentes anteriormente apresenta-

dos, formulou-se o problema da pesquisa: De que forma a ferramenta OBZ pode 

contribuir para o planejamento e controle financeiro de uma empresa do segmento 

industrial? E, a partir deste problema, surgiu o interesse em desenvolver um estudo 

empírico visando analisar de que forma a ferramenta OBZ pode contribuir na identifi-

cação e redução de gastos em uma empresa do seguimento industrial.  
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Para sua realização, são utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, 

além de um estudo de caso em uma indústria do setor moveleiro. Pela literatura, fica 

evidente que um dos fatores de sucesso para o OBZ é a aceitação e contribuição da 

alta direção no processo, fato este comprovado pela pesquisa. Os resultados apre-

sentam, dentre outros, que a ferramenta OBZ é sem dúvida essencial para o desen-

volvimento de um bom controle de seus recursos financeiros, na redução dos gastos 

gerais e na correta formação do preço de venda de seus produtos.  

 
2 OBJETIVO 

Analisar de que forma a ferramenta OBZ pode contribuir na identificação e redução 

de gastos em uma empresa do seguimento industrial. 

 
3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é classificada como exploratória, que, segundo Gil (1999, p. 43) 

este tipo "visa proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproxi-

mativo”. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume a 

forma de um estudo de caso (GIL, 2008).Em relação aos procedimentos, classifica-

se como estudo de caso o que, para Yin (2001, p 28) o considera como uma estraté-

gia de pesquisa que possui uma vantagem específica quando “faz-se uma questão 

tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre 

o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle”, utilizando ainda de questioná-

rio e entrevistas não estruturadas para a coleta efetiva dos dados. Este estudo de 

caso foi realizado em uma empresa do ramo industrial localizada na cidade de Apa-

recida do Taboado/MS, doravante denominada de Alfa. Maiores detalhes são descri-

tos no tópico 5.1. 

 
4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 Orçamento Base Zero 

 Na visão de Schubert (1985), os princípios do Orçamento Base Zero enquadram-

se no espírito do orçamento-programa (técnica orçamentária utilizada primeiramente 

no departamento de defesa dos Estados Unidos da América e posteriormente intro-

duzida no Brasil na década de 1960). Para um bom desenvolvimento da metodologia 

do OBZ, é essencial seguir alguns itens, como: 

 Requer decisão constante e manifesto apoio das chefias de todos os níveis, 

até a mais alta autoridade executiva; 
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 Exige planejamento antes da elaboração orçamentária;  

 Requer de cada responsável pelo orçamento, uma justificativa detalhada de 

todas as solicitações de verbas para o seu setor e põe nele a responsabilida-

de de comprovar o porquê de cada verba solicitada;  

 É um sistema no qual cada programa, são organizados e orçados em plano 

detalhado; embora novo ou já existente, deva ser justificado inteiramente. 

 Consiste em exigir que todos os setores de uma organização, ao solicitarem 

às verbas que necessitam para o próximo exercício financeiro, o façam de 

modo claro, após terem identificado e analisado em minúcia cada um de seus 

programas, em andamento ou em perspectiva, e seus respectivos custos; 

 Caso a OBZ continue no próximo ano, os programas serão revisados desde 

as suas bases e não meramente em termos das modificações propostas para 

o ano;  

 As decisões são baseadas em resultados e preocupa-se com os resultados 

efetivos. (SCHUBERT, 1985; LUNKES, 2003). 

Segundo Datar, Foster e Horngren (2004, p. 168), Charles Travis, responsável 

pelo orçamento do Estado do Texas, nos Estados Unidos, comentou que “... o siste-

ma por si mesmo não economiza dinheiro, mas sim fornece melhores informações 

aos responsáveis pelas decisões”. Além desta vantagem, Travis cita outras duas: 

planejamento mais cuidadoso antes do próprio orçamento ser elaborado e maior par-

ticipação de nível hierárquico mais baixo no processo orçamentário. 

 
4.2 Características e benefícios do Orçamento Base Zero 

Passarelli e Bomfim (2004) apresentam o OBZ como uma forma de reduzir 

expressivamente os vícios que contaminam o Planejamento Orçamentário de uma 

organização, provocando uma disparidade entre o que foi planejado e o que, de fato, 

foi realizado.  

Suas principais características são: analisar custo-benefício de todos os 

projetos, processos e atividades partindo do “zero”, fazer uma avaliação de todas as 

despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto 

já existente, cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário devem-se justificar 

todos os programas e fornecer subsídios intgeligentes para gestão (RAZA, 2010; 

CARVALHO, 2002). 
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Os benefícios gerados por essa ferramenta são muitos. Lunkes (2003), afirma 

que o OBZ cria uma atitude interrogativa em lugar de assumir práticas decorrentes 

do passado; focaliza atenção na produtividade e não somente na relação de custo; 

aumenta o envolvimento das pessoas e melhora sensivelmente a motivação e o inte-

resse no trabalho. O autor informa que a ferramenta faz com que os gestores reflitam 

sobre as operações para a busca de oportunidades de melhoria; fornece informa-

ções com detalhes dos recursos necessários para que se alcancem os objetivos al-

mejados; deixa evidente os excessos e duplicidades entre as atividades ou departa-

mentos; evidencia as reais necessidades e não as variações do ano anterior; possi-

bilita melhor acompanhamento do planejado versus realizado. 

De acordo com Vieira (2011), tem-se como resultado na implementação do 

OBZ, benefícios quantitativos e qualitativos, como: 

 Diagnóstico do que realmente está acontecendo na organização; 

 Condução para uma redução de custos. 

 Alocação de recursos com uma base mais real. 

 
4.3  Implantação da ferramenta OBZ  

Segundo Phyrr (1981), antes de qualquer elaboração do OBZ, a empresa tem 

que estabelecer alguns objetivos e metas. Estabelecidos esses pontos, o processo 

orçamentário obriga os gestores a identificar e analisar o que fazer como um todo, a 

tomar decisões operacionais necessárias e avaliar as alterações de responsabilidade 

e de carga do trabalho, não depois do processo orçamentário, mas durante esse 

processo e como parte integrante dele. O autor ainda afirma que, na crítica do pri-

meiro ano de implantação do OBZ, cada organização deve avaliar se continua ou 

não com a metodologia. Grippa (2005 apud Souza e Freitas, 2003) apresenta como 

possibilidades na implantação do OBZ a utilização do método como instrumento de 

revisão do orçamento: recomendável para a primeira aplicação na empresa. 

Há três requisitos gerais para a implantação bem-sucedida do Orçamento Ba-

se Zero ou de qualquer outro sistema: (1) apoio da direção, (2) projeto eficaz do sis-

tema para satisfazer as necessidades das organizações usuárias e (3) administração 

eficaz do sistema (PYHRR, 1981).  

Segundo Pyhrr (1981) esse processo de implantação passa por cinco fases: 

 

 Fase 1: Para Santos, et al (2008, p. 167):  
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 Antes de elaborar as metas das unidades, é necessário definir diretrizes, 
premissas e padrões gerais, abrangendo a análise da situação atual e uma 
visão global do negócio, o ambiente e a conjuntura econômica e social, as 
metas de vendas e marketing, as compras, a produtividade, a política de in-
vestimentos, de recursos humanos, de informática, entre outros.   

     De acordo com Lunkes (2009), os objetivos ou os indicadores estratégicos 

são o ponto de partida para as metas orçamentarias, que devem ser comunicados 

e entendidos pelas demais áreas funcionais da empresa.  

 Fase 2:  É através dos dados obtidos nesta fase que se dá início à confecção do 

orçamento futuro. Segundo Pyhrr (1981), esse passo envolve a análise e a 

descrição de cada atividade em separado, as atuais e as novas, em um ou mais 

pacotes de decisão. De acordo com Padoveze e Taranto (2009), os pacotes de 

decisão permitem uma comparação com outras atividades que orientam a 

gerência quanto à ordem de prioridade.  

 Fase 3:  Para Pyhrr (1981), tendo identificado e priorizado os pacotes de decisão, 

a administração pode alocar recursos de acordo com isso, destinando recursos 

financeiros às atividades mais importantes (ou pacotes de decisão), sejam elas, 

atuais ou novas. Lunkes (2009) exemplifica o pacote: pacote aluguéis, pacote 

utilidades, pacote pessoal e pacote fretes, entre outros. Esses pacotes 

representam incrementos que refletem níveis diferentes de atividade e de 

consumo do recurso. 

 Fase 4: Segundo Pyhrr (1981), esse passo envolve a avaliação e o 

escalonamento destes pacotes por ordem de importância, através de uma análise 

de custo/benefício ou avaliação subjetiva  

 Fase 5: Os critérios de seleção dos pacotes devem ser baseados nos objetivos 

estratégicos; portanto, os gestores devem ordenar todos os pacotes em ordem 

decrescente de benefícios para a empresa (SANTOS, et al, 2008). O processo de 

orçamento do OBZ faz com que todas as funções e atividades da empresa sejam 

analisadas detalhadamente, examina as alternativas de cada atividade para 

atingir o resultado final desejado e identifica opções entre realização parcial ou 

total das metas estabelecidas e os custos a ela associados (GOMES, 2000). 

A implantação do OBZ pode ser negativamente afetada caso não haja apoio 

da direção, pois, primeiramente, são vivenciadas diversas dificuldades e problemas 

antes de serem percebidos os benefícios (WELSCH, 1973). 

5  ESTUDO DE CASO: A PESQUISA E SEUS RESULTADOS 
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5.1 Apresentação da empresa 

 A empresa Alfa (nome fictício) iniciou suas atividades em 13 de julho de 2001, 

com uma filosofia ímpar: Criar produtos que realmente fizessem toda a diferença no 

dia a dia das pessoas, projetando-se no cenário moveleiro nacional, crian-

do mecanismos articulados para sofás e poltronas, que até então eram fixos e sem 

articulação.   

  A partir de 2007 a empresa vislumbra a possibilidade de abranger um mercado 

maior que era a indústria colchoeira, realizando novos investimentos em máquinas e 

equipamentos. Com isso, a empresa começou a se destacar na fabricação de mole-

jos para colchões das linhas Bonel, Ensacado e Prolastic  com alta tecnologia e qua-

lidade, triplicando seu faturamento no primeiro ano .  

 No Brasil, a empresa se destaca como única fabricante de grande porte da linha 

de molejos para colchão com capital 100% nacional, concorrendo de igual para igual 

com a Legget and Platt (maior empresa do mundo no segmento) e também com a 

Starsprings (segunda maior empresa do segmento no mundo). 

 Tem atuação em todos os Estados da federação, se tornando assim uma referên-

cia em seu ramo de atuação. Está localizada em Aparecida do Taboado/MS e conta 

atualmente com 140 colaboradores, divididos em dois turnos de trabalho. 

5.2  Apresentação e análise dos resultados 

Conforme citado na metodologia, foram utilizadas duas ferramentas: uma en-

trevista e um questionário, elaboradas conforme o proposto pela literatura específi-

ca. A entrevista buscou identificar como surgiu o interesse em implantar a ferramen-

ta OBZ e como se deu seu processo, dentre outros. O questionário, por sua vez, te-

ve como intuito a coleta de dados sobre a implantação da ferramenta OBZ na em-

presa Alfa. Os resultados são descritos abaixo. Ambas as ferramentas foram res-

pondidas em conjunto pelo gerente administrativo e pelo consultor externo. Embora 

tenha sido solicitada a resposta de forma individualizada, ambos optaram pelas res-

postas em conjunto. 

 
5.3 Da aplicação da entrevista 

Seu roteiro se baseou em nove pontos distintos, buscando identificar a se-

quência da implantação da ferramenta OBZ na empresa. Segundo a gerente admi-

nistrativo e o consultor, o interesse em implantar o OBZ surgiu da necessidade de 

ajuste nas contas da Empresa, visando encontrar o equilíbrio e o controle dos gastos 
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e a proposta da sua implantação veio de uma consultoria externa que atuava na 

empresa. Por já estar no mercado há mais de 10 anos, esta empresa de consultoria 

participou da implantação do OBZ em diversas outras empresas com variados ramos 

de atividades (Indústria, Alimentos, Calçados, etc), relatando que todos os casos 

apresentaram sucesso no processo. 

Após a proposta inicial da consultoria e análise prévia de uma possível im-

plantação, a empresa Alfa identificou que poderia obter resultados bastante positivos 

com a implantação da ferramenta OBZ. Percebendo uma grande necessidade na 

redução dos gastos, verificou-se que a ferramenta do OBZ contribuiria para um me-

lhor planejamento. Com isso, foi criada uma comissão responsável pelo processo de 

implantação que, semanalmente se reunia para a montagem dos pacotes de deci-

sões, buscando a melhora nos processos e diminuição dos gastos avaliando cada 

conta contábil da empresa.  

A partir de sua necessidade, a empresa criou pacotes de decisão voltados pa-

ra diversas estruturas de gastos, Manutenção, Telefonia, Material de Escritório, Ser-

viços, Copa e Cozinha, Despesas de RH, etc. E as aprovações eram feitas com es-

tudo dos processos e análise das contas. As mudanças e ou alterações eram apre-

sentadas nas reuniões ou diretamente com os Supervisores de cada setor. 

Com a implantação, a empresa já identificou melhorias realizadas ao longo do 

processo de implantação, como melhorias nos processos nas áreas produtivas da 

empresa, no processo de cotação de compra, criação de novas planilhas de infor-

mação, troca do tipo de material utilizado no produto, reutilização de folha de sulfite, 

avaliações nos processos de manutenção buscando realizar mais manutenções pre-

ventivas, evitando manutenções de emergência que podem causar gastos adicionais 

e paradas na produção, entre outras. 

Um dos pontos abordados foi se houve custo adicional na implantação da fer-

ramenta. O gestor respondeu que em alguns casos sim, mas nenhum valor que 

comprometesse os trabalhos. Para casos de necessidade de alto investimento, an-

tes da decisão eram realizadas análises de viabilidade financeira. Ainda nesta ver-

tente, o gestor citou que em alguns setores ocorreu a redução nos custos de produ-

ção, de consumo de material de escritório e telefonia, dentre outros. 

 

5.4 Da aplicação do questionário 
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O questionário foi elaborado visando mensurar, por meio de uma escala de 1 

a 5 (onde 1 representa nenhuma e 5 alta contribuição), qual o grau de contribuição 

que a ferramenta OBZ trouxe em pontos específicos. Foram entregues dois questio-

nários: um para a Gerente administrativa da empresa e outro para o consultor da 

consultoria contratada. No entanto no momento de coletar os dados, ambos afirma-

ram terem respondido juntos um questionário pelo fato de terem desenvolvido o pro-

cesso em conjunto.    

Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Contribuição do OBZ 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1- Redução dos custos operacionais x 

2- Redução dos custos administrativos x 

3- Formação do preço de venda x 

4- Maximização dos lucros x 

5- Implantação do Fluxo de Caixa x 

Fonte: Os autores 

 Na sequência, a partir da mensuração feita pelo gerente administrativo da 

empresa quanto ao grau de contribuição, foi questionado se era possível mensurar, 

para cada item, a real contribuição da implantação da ferramenta OBZ e o por quê 

desta contribuição. O quadro 1apresenta as justificativas.  

Quadro 1: Justificativas às contribuições do OBZ 
Pontos considerados Houve contribui-

ção? 
Justificar conforme a nota atribuída na tabela 1 

1- Redução dos custos 
operacionais 

Sim Com o OBZ foram observadas várias melhorias nos 
processos da fábrica e reduções de custos de manu-
tenção e em algumas despesas fixas. 

2- Redução dos custos 
administrativos 

Sim Nos itens como copa e cozinha, material de escritó-
rio, telefonia, dentre outros. 

3- Formação do preço 
de venda 

Sim Foi implementada uma planilha que identifica a me-
lhor Margem de Contribuição para os itens vendá-
veis da empresa. 

4- Maximização dos 
lucros 

Sim Com a utilização da Planilha pelo setor de formação 
de preço e novas estratégias utilizadas pelo depar-
tamento comercial, desenvolvendo um controle tem-
poral acerca dos valores movimentados. 

5- Implantação do 
Fluxo de Caixa 

Sim O Fluxo de Caixa, inicialmente era montado via pla-
nilha em MSExcel. Com o OBZ está sendo substituí-
do pelo Fluxo de Caixa gerado por sistema específi-
co utilizado pela empresa. No momento estão sendo 
feitas algumas modificações e implementações de 
novas tabelas visando melhorar essa ferramenta. 

Fonte: Os autores 

Com a aplicação da pesquisa, nota-se que a implantação do OBZ contribuiu 

para o crescimento e desenvolvimento da empresa foco desta pesquisa. Os resulta-

dos demonstram, a princípio, um maior controle de seus gastos, o que, consequen-
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temente, acarreta maior rentabilidade. Com isso, confirma-se o exposto por Lacom-

be (2009, p. 70) quando menciona que “o planejamento é um poderoso instrumento 

de intervenção na realidade e que, se bem utilizado, constitui ferramenta fundamen-

tal para o desenvolvimento das organizações”. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi analisar de que forma a ferramenta OBZ contribui 

no desenvolvimento do planejamento e controle na redução de custos em uma em-

presa do seguimento industrial, no setor moveleiro. Para tal, além de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, realizou-se um estudo de caso para identificar deficiên-

cias, dificuldades ocorridas, seus desdobramentos e os resultados alcançados com 

a implantação.  

Em uma análise da saúde financeira da empresa, o gerente administrativo e o 

consultor externo identificaram a necessidade de redução nos gastos. Dessa forma, 

a ferramenta OBZ seria de grande utilidade para o desenvolvimento deste controle 

de redução. Para isso, foram criados pacotes de decisões por meio de reuniões se-

manais com equipes específicas, buscando a melhora nos processos e diminuição 

dos gastos avaliando cada conta contábil da empresa.  Com a implantação da fer-

ramenta OBZ, estes citaram que, em menos de um ano, houve uma otimização dos 

resultados, tanto nos procedimentos administrativos quanto no processo produtivo.  

A formação de preços sofreu o impacto mais nítido, pois com a estruturação e 

análise de cada conta e a projeção de orçamentos foi possível atingir reduções de 

custos de matéria prima e reestruturação de produtos que atendam aos anseios do 

mercado e com um preço competitivo. A consultoria externa cita também que a acei-

tação e contribuição da alta direção da empresa contribuiu em grande escala para o 

sucesso da implantação da ferramenta. 

Em resposta ao problema de pesquisa proposto neste estudo, evidencia-se 

que a ferramenta OBZ pode contribuir em diversos aspectos para a empresa. Dentre 

eles, podemos citar a redução dos custos, em especial dos fixos, além de ajustar o 

orçamento à sua capacidade de recursos, alavancando seus resultados financeiros 

e conduzindo a organização a processos decisórios mais seguros e direcionados.  

No entanto, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas futuras para aprofundamen-

tos. Dentre elas, a realização, por exemplo, de um estudo mais detalhado a longo 

prazo para confirmar se as mudanças ocorridas na empresa Alfa foram sedimenta-
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das, além da aplicação de um estudo comparativo entre outras técnicas orçamentá-

rias implantadas numa mesma empresa, possibilitando a avaliação de em quais as-

pectos o OBZ pode ser melhorado enquanto técnica de controle orçamentário. Como 

contribuições, espera-se que este estudo seja útil para orientar novos gestores sobre 

a importância e ainda sobre as etapas principais para a implantação desta ferramen-

ta. 
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