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RESUMO 

Esse trabalho revisa a literatura acadêmica sobre Beyond budgeting (BB) a nível 

internacional. O seu objetivo é examinar a literatura estrangeira acerca dessa ferramenta e 

identificar elementos que possam comprovar se o BB pode ser um substituto do orçamento. 

Espera-se que este estudo seja útil aos pesquisadores que se propõem investigar o tema no 

Brasil, na medida em que proporcione uma visão abrangente das principais discussões 

travadas sobre esta ferramenta na literatura mundial. Foram selecionados por meio do portal 

de periódicos da capes 12 artigos para análise entre os anos de 2000 a 2016. A partir das 

discussões feitas, foi possível perceber que o Beyond budgeting ainda não se apresenta como 

um modelo capaz de substituir o orçamento. A adoção ainda praticamente restrita à região 

escandinava, poucas evidências empíricas sobre a sua implementação e a falta de identidade 

de seus conceitos são algumas das razões para essa conclusão.  

 

Palavras-chave: Beyond budgeting; Orçamento; Literatura internacional. 

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO 

A crise econômica e política que está acontecendo no Brasil trouxe uma preocupação 

maior com as funções orçamentárias no país. Tanto é verdade que o atual governo aprovou 

uma Emenda Constitucional para conter os gastos públicos em um período de 20 anos. Esse 

mandamento tem como objetivo atrelar o aumento dos gastos à inflação do ano anterior.  

Essa recessão que tomou conta do país não se restringiu apenas ao setor público, mas 

também as entidades não governamentais. Para se ter uma ideia, um estudo realizado pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra o 

fechamento líquido de 95,4 mil lojas com vínculo empregatício em 2015. Além disso, 

conforme o banco de dados Economática®, o lucro das empresas Brasileiras de capital aberto 

no ano de 2015 teve uma queda total de 87,2% em relação ao ano anterior. 

Esses dados mostram que as companhias brasileiras também precisam tomar medidas 

para que possam sobreviver em um mundo cada vez mais cheio de turbulências. Uma das 

alternativas é procurar melhorar ou mesmo substituir seus sistemas de planejamento, 

avaliação e controle. Os orçamentos, principalmente a partir da década de 1920, são parte 

importante do ambiente de negócio e são considerados os elementos-chaves para o 

planejamento e controle. Sendo utilizados também como avaliadores do desempenho 

gerencial (Réka, Stefan & Daniel, 2014). 

Porém, já há algum tempo, essa ferramenta de gestão vem sofrendo críticas. Hansen, 

Otley e Van Der Stede (2003), por exemplo, destacam que o orçamento consome muito 

tempo, seus benefícios podem não valer a pena pelo seu custo, inibem as empresas de se 

adaptarem a mudanças, seu processo é desconectado da estratégia e seu uso como um contrato 

de desempenho fixo conduz a uma avaliação de desempenho pouco confiável. Na opinião de 



 

 

Cordeiro Filho (2007), os orçamentos, em sua elaboração, são baseados em hipóteses muitas 

vezes insustentáveis e em palpites, ou mera extrapolação de tendências. 

A fim de amenizar as críticas, pesquisadores e profissionais têm desenvolvido 

conceitos mais sistemáticos e alternativos de orçamentação que se adaptem melhor às 

necessidades do ambiente empresarial moderno. Com isso, foram surgindo melhorias no 

orçamento tradicional, tais como: o orçamento contínuo, o orçamento base zero, o orçamento 

baseado em atividades, e Advanced Budgeting. Porém, uma linha de pesquisadores argumenta 

que os processos orçamentários são fundamentalmente falhos e que o melhor a fazer é 

substituí-lo por outra ferramenta (Hope & Fraser, 2003; Pflaeging, 2004; Player, 2003). Esses 

autores sugerem um modelo genérico baseado em 12 princípios que se lança como alternativa 

ao processo de orçamentação, o Beyond budgeting (BB). 

No entanto, ainda se tem muitas dúvidas sobre o Beyond Budgeting. Sandalgaard e 

Nikolaj Bukh (2014), por exemplo, levantam o seguinte questionamento: por que os 

orçamentos ainda são amplamente utilizados se eles são inadequados para o ambiente de 

negócios de hoje? Além disso, questiona-se também se os princípios do BB são 

universalmente adotáveis ou certas circunstâncias impedem a implementação de suas técnicas 

básicas. 

Diante dessas inquietações, a questão que move esse trabalho é saber se o Beyond 

Budgeting é uma alternativa viável ao orçamento. Para responder a essa pergunta, o objetivo 

principal desse trabalho é examinar a literatura internacional acerca dessa ferramenta e 

identificar elementos que possam comprovar se o BB pode ser um substituto do orçamento. 

Becker, Messner e Schäffer (2010) alertam que ainda há relativamente pouca pesquisa 

sobre como a prática orçamentária se desenvolveu ao longo do tempo e sobre como as 

organizações vão fazer mudanças nessa prática. Apesar de haver trabalhos na literatura 

nacional que pesquisaram o BB, a exemplo de Barbosa e Parisi (2006); Cordeiro Filho (2007) 

e Souza e Lavarda (2011), não foi encontrado nenhum que pretendesse fazer uma revisão dos 

trabalhos internacionais abordando essa temática. Com isso, esse trabalho pretende preencher 

essa lacuna na literatura na contabilidade gerencial brasileira, além de poder servir de 

subsídios para trabalhos futuros.  

 

2 DO ORÇAMENTO TRADICIONAL AO ADVANCED BUDGETING 

Os orçamentos se desenvolveram a partir da década de 1920 para ajudar os gerentes a 

controlar os custos e os fluxos de caixa Mais tarde, na década de 1960, eles haviam se tornado 

contratos de desempenho fixos entre superiores e subordinados e sua maior preocupação era 

com a estimativa de receitas e despesas futuras da empresa. Nas décadas seguintes, os 

orçamentos se transformaram nos principais impulsionadores e avaliadores do desempenho 

gerencial, sendo considerados elementos-chave para o planejamento, avaliação e controle de 

uma organização (Bock, 2002; Réka et al., 2014). 

No entanto, apesar de seu amplo uso no ambiente empresarial, o orçamento sempre 

sofreu críticas. As principais delas dizem que o processo de orçamentação na maioria das 

empresas é considerado lento e oneroso e que o orçamento além de esconder oportunidades e 

possibilidades de crescimento não acrescenta valor para as empresas. Welch e Winning 

(2005) apud Libby e Lindsay (2010) chegaram a admitir que de fato, quando a maioria das 

empresas ganha é apesar de seus orçamentos, e não por causa deles.  

Hansen et al. (2003), a partir da literatura acadêmica e profissional, resumiu as várias 

críticas à utilização e/ou pressupostos subjacentes dos orçamentos. De acordo com os autores, 

as principais críticas foram: 

1. Orçamento consome muito tempo de gestão que torna um processo dispendioso e os 

benefícios podem não valer a pena o custo. 



 

 

2. Os orçamentos inibem as empresas de se adaptarem a mudanças oportunamente 

devido à sua natureza fixa. 

3. O processo de orçamentação é desconectado da estratégia, colocando-o em desuso 

com as demandas competitivas das empresas. 

4. A utilização do orçamento como um contrato de desempenho fixo conduz a uma 

avaliação de desempenho pouco confiável e promove a manipulação orçamental. 

 

Diante das críticas, autores como Horngren, Foster e Datar (2004) acreditam que 

melhorias poderiam ser feitas ou problemas evitados e que a maioria deles decorrem da forma 

como os orçamentos são usados. Foi com esse pensamento que foram surgindo ao longo do 

tempo diversos desenvolvimentos das práticas orçamentárias, conhecidas como Better 

budgeting. 

Conforme Neely, Bourne e Adams (2003), Better budgeting são abordagens e técnicas 

que podem auxiliar na melhoria dos processos orçamentários e de planejamento. Os autores 

destacam e descrevem a partir de uma pesquisa bibliográficas as cinco principais: 

 
Quadro 1 – Técnicas de melhoria dos processos orçamentários e de planejamento. 

Técnica Descrição 

Activity based 

budgeting 

(ABB) 

É similar ao Custeio Baseado em Atividades (ABC). Envolve planejamento e controle ao 

longo das linhas de atividades e processos de valorização. As decisões de alocação de 

recursos e capital são consistentes com a análise do ABC, que envolvem as atividades da 

organização e os processos de negócios de modo que os adequem para atender aos clientes e 

às necessidades externas. 

Zero base 

budgeting 

(ZBB) 

As despesas devem ser reavaliadas durante cada ciclo orçamentário, ao invés de basear o 

orçamento em anos ou períodos. O ZBB evita construir um orçamento sobre as ineficiências 

e imprecisões históricas. Para Player (2003), o ZBB começa com uma folha de papel em 

branco no que diz respeito às despesas discricionárias. 

Value based 

management 

(VBB) 

Abordagem formal e sistemática para gerir a criação de valor para o accionista ao longo do 

tempo. Todas as avaliações dos planos de despesas e as apreciações de projetos serão 

fundamentadas no valor que irão criar para os acionistas. O VBB ajuda a vincular o valor da 

estratégia e do acionista ao planejamento e à orçamentação. 

Profit 

planning (PP) 

Método para o planeamento de Fluxos de caixa futuros do centro de lucro. Avalia se uma 

organização ou unidade gera dinheiro suficiente, cria valor econômico e atrai recursos 

financeiros suficientes para o investimento. Assegura a consideração das perspectivas de 

curto e longo prazos da organização na preparação de seus planos financeiros. 

Rolling 

budgets and 

forecasts 

(RBF) 

Resolve problemas associados à orçamentação pouco frequente e, consequentemente, resulta 

em previsões mais precisas. É mais sensível à mudança das circunstâncias, mas exige uma 

fonte permanente para administrar. Ultrapassa também os problemas ligados à orçamentação 

a um ponto fixo, isto é, ao ano e às frequentes práticas duvidosas que tais cortes temporais 

incentivam. 

Fonte: Neely, Bourne & Adams (2003). 

 

Neely et al. (2003) acrescentam que embora não haja dúvidas de que as duas primeiras 

técnicas (ZBB e ABB) ajudem a melhorar o foco e a precisão dos resultados do orçamento, o 

problema é que eles tendem a envolver ainda mais trabalho do que os orçamentos tradicionais. 

As duas técnicas seguintes (VBB e PP), segundo os autores, parecem ser mais teóricas do que 

as abordagens largamente adotadas. Além disso, há poucas evidências que sugerem que estas 

técnicas simplificarão o processo orçamentário. Para eles, a quinta técnica (RBF) parece ter o 

maior potencial como uma melhor abordagem de orçamentação tradicional e várias 

organizações introduziram-no com êxito para melhorar a precisão das previsões e ultrapassar 

o tradicional problema de atraso orçamental. 



 

 

Apesar dessas diversas tentativas de melhorias, ao que parece nenhuma delas chegou a 

oferecer uma solução completa para os problemas associados ao orçamento tradicional. Elas 

tratam de problemas pontuais na tentativa de superar as fraquezas mencionadas da peça 

orçamentária.  

Outro esforço para tentar corrigir as disfunções do orçamento tradicional foi a 

construção do Advanced budgeting, esta ferramenta promete: melhoria na qualidade de 

programação; redução da complexidade dos recursos empregados e orientação à estratégia da 

empresa com a capacidade de reação antes das mudanças que se produzem ao longo do ano. 

Tudo isso sem abandonar completamenta os processos orçamentários.  

O Advanced budgeting é baseado em princípios básicos (os oito princípios de Horvath 

& Partners) destinados a levar a um replanejamento mais eficaz e mais eficiente. O 

orçamento, como tal, não é rejeitado, em princípio, como uma ferramenta para controle, mas 

está emergindo mais flexível e mais focado em objetivos, reduzindo a sua importância 

(Horváth & Partners, 2007). Os princípios estão no quaro abaixo: 

 
Quadro 2 – Técnicas de melhoria dos processos orçamentários e de planejamento. 

1. Uso de objetivos relacionados com a capacidade de auto-ajuste ao invés de objetivos fixos; 

2. Foco sobre os indicadores-chave de desempenho ao invés de adotar uma abordagem puramente 

financeira; 

3. Considerar todos os níveis de desempenho, em vez de uma abordagem por áreas ou  de toda a 

empresa; 

4. Ter uma abordagem  do processo orientada para output ao invés de adotar uma abordagem dos tipos 

custos orietado para input; 

5. Fornecer objetivos orientados para o benchmark em vez de adotar metas (de custos) com uma 

orientação interna; 

6. Usar uma visão dinâmica e contínua em vez de adotar um relatório anual puro; 

7. Realizar um sistema integrado em vez de adotar o planejamento estratégico de planejamento 

estratégico autónomo, e 

8. Usar os orçamentos e os orçamentos globais com um detalhe relevante (orçamentos para categorias 

essenciais de custos) em vez de orçamentos detalhados para objetos de todos os tipos.  

Fonte: Horváth & Partners (2007). 

 

Rickards (2006) pontua que é difícil distinguir claramente entre o Better budgeting e o 

Advanced budgeting. Segundo ele, não há um acordo universal sobre como se classificar uma 

determinada medida de reforma como um elemento de Better budgeting ou Advanced 

budgeting. O autor acrescenta que a fronteira entre eles é muito tênue e que as distinções entre 

eles dependem, em parte, das condições em uma empresa específica, como a complexidade e 

o dinamismo do seu ambiente ou o estado do seu sistema de planeamento existente.  

 

3 BEYOND BUDGETING 

Enquanto alguns autores entendem que melhorias poderiam ser feitas para 

minimizarem ou evitarem problemas com o orçamento tradicional, outros argumentam que os 

processos orçamentários são fundamentalmente falhos. Para esses últimos, não existe a 

possibilidade de qualquer adaptação e a melhor alternativa é simplesmente substituir o 

orçamento por outro modelo que atenda às necessidades das instituições modernas. Segundo 

eles, os sistemas de orçamentação muitas vezes resultam em comportamento disfuncional e 

consomem grandes quantidades de tempo de gestão, impedem as empresas de serem flexíveis 

e adaptáveis nos ambientes cada vez mais imprevisíveis enfrentados pelas organizações 

contemporâneas e são desconectados da estratégia e, portanto, fora de sincronia com os 

requisitos da concorrência (Hope & Fraser, 2003; Pflaeging, 2004; Player, 2003).  

Os argumentos são de que as mudanças na economia e na sociedade ao longo das 

últimas décadas fizeram com que alguns procedimentos de gestão considerados como padrão 



 

 

como negociação de metas, planos fixos, avaliação de pessoas, controles de horários, 

bonificações e incentivos, orçamentos e comparações “orçado versus realizado” fossem 

questionados se ainda são adequados às empresas modernas (Hope & Fraser, 2003; Pflaeging, 

2004; Player, 2003). 

Assim, foi fundada na Europa em 1998 a Beyond budgeting Round Table (BBRT) em 

resposta à crescente insatisfação e frustração com o orçamento tradicional tendo como 

objetivo o desenvolvimento de uma alternativa ao processo de orçamentação. A BBRT é uma 

associação global que abrange um amplo programa de rede das principais organizações, 

profissionais de negócios, líderes e acadêmicos que faz parte do Consortium for Advanced 

Manufacturing-International (CAM-I). A BBRT expandiu-se para a América do Norte em 

2002. A CAM-I é um consórcio de pesquisa aberto a organizações interessadas em avançar 

seus processos de planejamento e controle (BBRT, 2016). 

Depois de realizar pesquisas em várias organizações que abandonaram total ou 

parcialmente seu orçamento, a BBRT desenvolveu um modelo genérico baseado em 12 

princípios. Na organização "ideal" do Beyound Budgeting, os 12 princípios foram totalmente 

implementados. Os seis primeiros princípios dizem respeito à criação de uma estrutura 

organizacional flexível em que a autoridade é transferida para os funcionários. Os princípios 

de sete a 12 tratam da concepção de um processo de gestão adaptável para uma estrutura 

organizacional flexível (Hope & Fraser, 2003, De Waal, 2004; Pflaeging, 2004).  Os 12 

princípios do Beyond budgeting são descritos no quadro abaixo: 
 

Quadro 3  – Princípios do Beyound Budgeting 

1. Metas: definir metas aspiracionais móveis, visando melhoria relativa e não metas anuais, fixas e 

incrementais.  

2. Recompensa: recompensar o sucesso obtido conjuntamente (equipe), avaliando o desempenho relativo, 

retrospectivamente e não o atingimento de metas pré-fixadas, individuais.  

3. Planejamento: Transformar o planejamento num processo contínuo, inclusivo e voltado à ação e não em 

um evento anual.  

4. Recursos: disponibilizar recursos conforme a demanda e ad hoc” e não através de alocações 

orçamentárias anuais.  

5. Coordenação: coordenar as interações organizacionais de forma dinâmica, através de mecanismos de 

mercado e não através de ciclos anuais de planejamento.  

6. Controles: basear os controles em indicadores-chaves relativos de desempenho, relativos a 

mercados/pares/períodos anteriores e não através de desvios versus planos.  

7. Governança: basear governança em valores e limites claros ao invés de regras detalhadas e orçamentos.  

8. Desempenho: promover que “sucesso é vencer em equipe” e em comparação ao mercado ao invés de 

atingir metas internas e prefixadas “custe o que custar”.  

9. Liberdade de Ação: dar para as equipes: liberdade, capacidade e autoridade ao invés de exigir aderência 

aos planos.  

10. Responsabilidade: Criar uma rede de pequenas unidades responsáveis por resultados em vez de 

hierarquias centralizadoras.  

11. Foco nos clientes: focar o esforço de todos em melhorar os resultados dos clientes ao invés de atingir 

metas internas, previamente negociadas.  

12. Informação: Abrir informação para todos ao invés de restringi-la aos que precisam saber e criar 

hierarquias de acesso de informação. 
Fonte: Hope & Fraser (2003). 

 

Além dos princípios, o BB se utiliza de seis ferramentas para atingir os seus objetivos 

(Hope & Fraser, 2003).  São eles: 

1. EconomicValue Aided (EVA) e Value Based Management (VBM), dentre outros, 

para alinhar as decisões de gestores com as expectativas e interesses dos acionistas.  

2. Modelos de Benchmarking, em que alinha as metas com as melhores práticas 

internas e externas e exibe os resultados.  



 

 

3. Balanced Scorecards, apresenta um quadro estratégico para as decisões e fornece 

indicadores que dizem aos gestores se os objetivos estratégicos estão sendo atendidos.  

4. Gestão baseada em atividades, informa aos gerentes sobre as causas dos custos, 

para melhor equipá-los para compreender as contribuições de lucros líquidos de produtos, 

canais e clientes.  

5. Ferramentas de Customer Relationship Management – CRM, com foco em ações 

gerenciais para conhecer e satisfazer os clientes.  

6. Sistemas de informação e Rolling Forecasts - empregam dados orientados para o 

futuro para gerar prognósticos que ajudarão os gerentes a tomar decisões voltadas para o 

futuro. 

 

É importante salientar que para implentar um novo modelo de orçamentação ou de 

gestão em uma empresa, vários fatores deverão ser levados em conta, como complexidade e 

dinamismo do seu ambiente ou o estado do seu sistema de planejamento existente. Para 

Rickards (2006), quanto maior a mudança, menos empresas serão pontencialmente candidatas 

a utilizar esse novo modelo. Isso pode ser demonstrado conforme a Figura 1. 
 

Figura 1 – Relação entre os vários conceitos de orçamentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Rickards (2006). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos da Capes. A coleta foi feita por meio 

de uma busca com o objetivo de selecionar apenas artigos por meio da palavra-chave “Beyond 

budgeting” identificada no título dos trabalhos na opção avançada da base de dados. Após a 

realização da consulta, foram encontrados 27 trabalhos no período entre o ano de 2000 e 2016 

que preencheram os requisitos iniciais. Na próxima etapa foram excluídos os documentos que 

não eram de periódicos internacionais e que não continham requisitos de artigos, tais como: 

reportagem em revistas, recortes de livros etc. Além disso, alguns trabalhos não estavam com 

acesso disponível. Restaram, então, 12 artigos com as características necessárias ao 

atendimento da pesquisa. O quadro 4 apresenta os artigos selecionados. 
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Quadro 4 – Relação dos artigos selecionados para a pesquisa 

Fonte: elaboração própria (2017). 

 

Posteriormente, foi realizada a leitura e a análise dos trabalhos, com destaque para os 

seguintes pontos: principais críticas ao orçamento tradicional, as citações e estudos de caso de 

empresas que já utilizam o Beyond Budgeting e as críticas e elogios a essa técnica e por fim 

foram feitas a discussão e a conclusão sobre os principais achados.  

 

5 ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

 

01. Beyond budgeting – Hope & Fraser (2000). 

Pelo fato de os autores serem os fundadores do BBRT e mais tarde em 2003 lançarem 

o Livro “BEYOND BUDGETING. How Managers Can Break Free From” referência para o 

estudo da matéria, este artigo se constitui como uma defesa da implantação do BB. Para isso, 

eles partem das principais críticas ao orçamento tradicional, chegam a dizer que o modelo 

tradicional de orçamento é muito rígido para enfrentar a rapidez das mudanças que ocorrem 

atualmente. Eles chamam esse padrão antigo utilizado pelas empresas de “plan-make-and-

sell”, ou seja, os modelos de negócio que envolvem um processo de orçamento anual baseado 

na negociação de objetivos e assume que os clientes irão comprar o que a empresa decide 

fazer. Para eles, as empresas que adotam esse comportamento estão fadadas a falência, pois 

agora os consumidores podem trocar de fornecedor com apenas um clique.  

Nº Autores Períodico Ano Título 

1 

HOPE, Jeremy; FRASER, 

Robin.  Strategic Finance 2000 Beyond budgeting 

2 

NEELY, Andy; BOURNE, 

Mike; ADAMS, Chris. 

Measuring business 

excellence 2003 Better budgeting or beyond budgeting? 

3 

SCHÄFFER, Utz; ZYDER, 

Michael.  Budgetierung im Umbruch? 2003 

Beyond budgeting—ein neuer 

Management Hype? 

4 PLAYER, Steve.  

Journal of Corporate 

Accounting & Finance 2003 

Why some organizations go “beyond 

budgeting” 

5 DE WAAL, André A.  

Measuring business 

excellence 2005 

Is your organisation ready for beyond 

budgeting? 

6 

MCVAY, Gloria J.; 

COOKE, David J. 

Healthcare financial 

management 2006 

 Beyond budgeting in an IDS: the Park 

Nicollet experience: is the traditional 

budgeting process worth all the time 

and effort that it requires?"  

7 RICKARDS, Robert C.  

Investment Management 

and Financial Innovations 2006 

Beyond budgeting: boon or 

boondoggle 

8 

LIBBY, Theresa; 

LINDSAY, R. Murray. Strategic Finance 2007 Beyond budgeting or better budgeting? 

9 

LIBBY, Theresa; 

LINDSAY, R. Murray. 

Management Accounting 

Research 2010 

Beyond budgeting or budgeting 

reconsidered? A survey of North-

American budgeting practice. 

10 

BECKER, Sebastian D.; 

MESSNER, Martin; 

SCHÄFFER, Utz.  SSRN Electronic Journal 

    

2010 

The evolution of a management 

accounting idea: the case of beyond 

budgeting. 

11 

SANDALGAARD, Niels; 

NIKOLAJ BUKH, Per.  

Journal of Accounting & 

Organizational Change 2014 

Beyond budgeting and change: a case 

study. 

12 

RÉKA, Cardoş Ildikó; 

ŞTEFAN, Pete; DANIEL, 

Cardoş Vasile.  

Annals of the University of 

Oradea, Economic Science 

Series 2014 

Traditional Budgeting Versus Beyond 

Budgeting: A Literature Review 



 

 

Hope e Fraser (2000) se utilizam do caso da Svensha Handelsbanken como uma 

referência de empresa que abandonou o orçamento tradicional. Esse exemplo é usado para 

justificar a eliminação do orçamento. Além da Svensha, os casos da Volvo Cars, IKEA, SKF, 

Borealis e Fokus Bank também são citados. Os autores defendem que as organizações 

precisam encontrar um novo modelo que acelere as decisões da administração baseadas em 

informações correntes.  

O Beyond budgeting é um modelo que, na visão dos autores, representa um conjunto 

das melhores práticas na era da informação. Para eles, a chave para autonomia não é 

empoderar os centros de custos, mas dar mais responsabilidade e accountability para um 

grande número de unidades de negócios sempre visando a criação de valor. Segundo eles, o 

BB é mais do que a soma das partes. Reduz o custo e a complexidade da organização e cria 

uma empresa que é estrategicamente focada e muito mais inovadora e responsável. 

 

02. Better budgeting or beyond budgeting? – Neely, Bourne & Adams (2003). 

Tendo como base estudos que indicam que diretores financeiros e adminstradores 

classificaram a reforma orçamentária como sua prioridade principal e que 80% das empresas 

estão insatisfeitas com seus processos de planejamento e orçamentação, Neely et al. (2003) 

sugerem que os métodos de orçamentação tradicionais são muito demorados e onerosos e não 

respondem ao ambiente competitivo e turbulento de hoje. Além disso, na visão dos autores, os 

orçamentos são contraproducentes na medida em que são geralmente afetados por jogos de 

interesse, política corporativa e negociação de bastidores. Algumas estimativas, de acordo 

com os autores, sugerem que os processos de planejamento e orçamentação utilizam até 20% 

de todo o tempo de gestão.  

A partir dessas observações, o trabalho se propõe a responder as seguintes perguntas: 

O que a literatura acadêmica indica que deve ser feito para melhorar a situação? Quais são os 

profissionais de ponta que realmente colocam em prática em suas organizações? Para 

responde-las, o artigo analisa um estudo de 2001 da Cranfield School of Management’s 

Centre for Business Performance do Reino Unido que foi encomendado pela linha de serviços 

de gestão financeira e de desempenho da Accenture para investigar o que representa 

exatamente as melhores práticas em planejamento e orçamentação.  

O estudo analisado identificou doze deficiências do orçamento tradicional, divididos 

em 3 categorias conforme quadro 5 abaixo: 

 
 Quadro 5 - Deficiências do orçamento tradicional 

Relacionadas com a estratégia 

competitiva 
Relacionadas com o processo dos 

negócios 
Relacionadas com a capacidade 

organizacional 
São focados estrategicamente e, 

muitas vezes, são contraditórios. 
São bastante onerosos e consomem 

bastante tempo;  

Fortalecem o comando e o 

controle vertical (top-down).  

Preocupam-se principalmente com 

a redução de custos e muito pouco 

com criação de valor. 

Após preparados, são atualizados 

com pouca frequência, geralmente 

em cada ano;  

 Não refletem as estruturas de 

rede emergentes que as 

organizações estão adotando. 

Frequentemente constituírem 

barreiras às mudanças, restringem 

a responsividade e a flexibilidade;  

Os orçamentos, em sua elaboração, 

são baseados em hipóteses muitas 

vezes insustentáveis e em palpites, 

ou mera extrapolação de 

tendências. 

Reforçam barreiras 

departamentais – problemas de 

interface – em vez de estimular o 

conhecimento compartilhado. 

Tendem a ser burocráticos e 

desencorajadores do 

pensamento criativo, agregando, 

por isso, pouco valor.  

Frequentemente encorajam 

comportamentos disfuncionais.  
Às vezes, contribuem para que o 

pessoal se sinta sub-avaliado.  

Fonte: Neely, Bourne & Adams (2003). 



 

 

O artigo destaca que muito poucas empresas eliminaram completamente os 

orçamentos, mas alguns conseguiram fazê-lo. E, talvez curiosamente, a maioria das que têm 

feito é um grupo de empresas escandinavas: Svenska Handelsbanken; Borealis S/A e a  

Skandia.  O questionamento que os autores fazem diante desses exemplos é se resto do mundo 

é totalmente alheio a este fenômeno nórdico. Eles mesmos respondem que não inteiramente. 

Citam empresas como a Shell, BP, Astra Zeneca e a Ford Motor Company que estão 

começando a se afastar dos processos tradicionais de orçamentação. 

Neely et al. (2003) concluem que a tendência é simplesmente erradicar o termo 

"orçamentação" e suavizar algumas de suas conotações passadas relacionadas a sua culpa, 

enquanto várias outras fraquezas inerentes permanecem - como o tempo e o esforço que leva 

para criá-las. Conforme os autores, os executivos estão dando passos na direção certa, mas a 

administração deve ser ousada em ir mais longe para reformar radicalmente seus sistemas de 

planejamento antecipado, gerenciamento de desempenho e incentivo dos funcionários. Porém 

muitas organizações ainda não progrediram tão longe. 

 

03. Beyond budgeting—ein neuer Management Hype? – Schäffer & Zyder  (2003). 

O artigo questiona se o BB não é uma nova campanha publicitária de gestão. Os 

autores argumentam que o orçamento é frequentemente conhecido como "espinha dorsal da 

gestão empresarial". Porém, na opinião deles, o orçamento tradicional é uma piada e todos 

sabem disso e ele vem ultimamente sofrendo uma série de críticas, como as que se seguem: 

consomem uma enorme quantidade de tempo dos executivos e intermináveis negociações e 

reuniões tensas, encoraja os gerentes a mentir e enganar para abaixar metas e inflar os 

resultados e penaliza por dizer a verdade, pode despertar medo, hostilidade e agressão por 

parte dos funcionários o que pode levar a diminuição da produtividade.  

Os autores acrescentam que o orçamento não é rápido o suficiente para fazer frente as 

mudanças no ambiente. E por isso surgiu tentativas de melhorias nesses processos. Porém, 

Schäffer e Zyder (2003) não veem o Beyond budgeting como uma ferramenta ainda capaz de 

suprir as deficiências que os orçamentos deixam nas organizações. Eles argumentam que o 

conceito (BB) seria um dos muitos produtos da "indústria da teoria da administração", os 

autores acreditam ainda que essa técnica não seja compatível com a maioria das empresas. 

 

04. Why some organizations go “beyond budgeting” - Player (2003). 

O autor é membro da diretoria da BBRT, esse artigo objetiva demonstrar a 

importância do BB. Player (2003) argumenta que a visão de ir “além da orçamentação” 

é transformar o potencial de desempenho de uma organização. Isso é feito, segundo ele, 

liberando a organização da armadilha de desempenho dos orçamentos anuais e, ao mesmo 

tempo, liberando todo o poder das pessoas nas linhas de frente.  

Segundo o autor, todas as empresas associadas da BBRT se juntaram porque 

reconheciam que o processo de orçamentação era muito longo e muito caro. Na opinião do 

autor, o orçamento acrescentou pouco valor e estar cada vez mais fora de equilíbrio com os 

ambientes competitivos que as empresas enfrentam. Player (2003) apresenta os seguintes 

dados para embasar sua opinião: 80 a 90% das empresas estão insatisfeitas com seus 

processos de planejamento e orçamentação - um processo que leva, em média, de quatro a 

cinco meses para ser concluído; a orçamentação também envolve muitas pessoas e absorve até 

20 ou mesmo 30 por cento do tempo dos executivos e dos gerentes financeiros; os diretores 

financeiros classificaram a reforma orçamentária como sua principal prioridade. 

É por esses e outros motivos que, na visão de Player (2003), algumas empresas, como 

a Ford, a Electrolux e a Sprint, fizeram esforços árduos para aproveitar o poder de seus 

bancos de dados de informação para que o processo de orçamentação possa ser realizado com 



 

 

dados mais relevantes em tempo real. Outras, incluindo BP-Amoco e Asea Brown Boveri 

também direcionaram seus esforços para integrar o orçamento com a estratégia.  

Além desses, o caso da Handelsbanken nos últimos 30 anos mostra como transformar 

o potencial de desempenho de uma organização ao libertar-se da armadilha de desempenho 

anual e liberar todo o poder das pessoas da linha de frente e as ferramentas à sua disposição é 

a visão de ir "além da orçamentação". Implementar processos de gerenciamento de 

desempenho mais adaptativos não significa que os gerentes de projeto têm a necessidade de se 

afastar muito longe de suas zonas de conforto. Mas devolver a responsabilidade de 

desempenho às pessoas da linha de frente é mais radical e precisa de uma liderança forte e 

determinada do topo da organização. Os benefícios potenciais, no entanto, são maiores e mais 

duradouros (Player, 2003). 

  

05. Is your organization ready for beyond budgeting? - De Waal (2005). 

O propósito do trabalho de De Waal (2005) foi examinar uma alternativa à 

orçamentação, conhecida como Beyond budgeting, comparando-a com a orçamentação 

tradicional a partir da percepção de que, tradicionalmente, a orçamentação é considerada uma 

das ferramentas de gestão mais importantes para orientar a organização, avaliar o seu 

desempenho e motivar as pessoas. No entanto, as críticas ao processo de orçamentação 

aumentaram consideravelmente na última década, ressalta o autor. Diante disso, ele analisa 

parte da literatura sobre o tema e descreve a entrada do Beyond budgeting, uma ferramenta 

que, na sua visão, ajuda as organizações a avaliar se elas estão prontas para iniciar o processo 

poderoso de mudança de abandonar o orçamento.  

De acordo com De Waal (2005) cada organização deve, pelo menos, explorar os 

benefícios de introduzir um ou mais princípios do BB. Isto é especialmente interessante 

porque a pesquisa mostrou que quanto mais uma organização implantar esses princípios, 

melhor ela os executa. Para o autor, antes de uma organização começar a utilizar o BB, é 

aconselhável preencher o beyond-budgeting entry scan (BBES).  

O BBES é uma ferramenta que pode ser usada para checar as condições das empresas 

e os esforços que elas precisam fazer para implantar o BB. Essa verificação fornece à empresa 

uma boa indicação se há insatisfação com o processo de orçamentação atual, se as pessoas na 

organização estão dispostas a mudá-lo e adaptá-lo e quanto esforço isso levará. Com o BBES 

preenchido, a organização estará mais bem preparada para a discussão que inevitavelmente 

está à frente no futuro próximo: se muda, abandona ou deixa o processo orçamentário da 

maneira que é. 

As conclusões do autor são de que existem muitas possibilidades, na escala do 

orçamento tradicional para o Beyond budgeting, para modernizar o processo de orçamentação. 

No entanto, ele pondera que o modelo BB merece consideração séria, porque permite que 

uma organização olhe com uma nova visão em seu processo de orçamentação, outros 

processos de planejamento e estrutura organizacional. 

 

06.  Beyond budgeting in an IDS: the Park Nicollet experience: is the traditional 

budgeting process worth all the time and effort that it requires?" There's a better way," 

was the conclusion of one large Midwestern integrated delivery system – Mcvay & 

Cooke (2006). 

Mcvay e Cooke (2006) estudaram a mudança do orçamento tradicional para o Beyond 

budgeting na empresa Park Nicollet Health Services. Segundo os autores, Park Nicollet 

gastava muitos meses desenvolvendo seu orçamento anual e incontáveis horas de seus 

contadores para explicar para as variações do orçamento e as suas previsões de eventos e 

circunstâncias. Foi então que os administradores da Park Nicollet perceberam que o tempo 



 

 

que era gasto na confecção do orçamento nunca realmente refletia no desempenho da 

companhia. 

A adoção do BB afetou significativamente a forma da Park Nicollet trabalhar. Porque 

permitiu a empresa focalizar em melhorar seu desempenho financeiro corrente e futuro ao 

invés de olhar para o passado como fazia com o orçamento. Gerentes pararam de discutir 

sobre as deficiências de seus orçamentos e passaram a ser mais responsáveis por aquilo que 

está acontecendo com suas práticas e do que esperam para o futuro. Aprimoramento 

financeiro contínuo é agora o foco das discussões financeiras e de planejamento. Além de 

redução continua dos custos e aumentar a performance empresarial e adicionar valor ao 

cliente são os objetivos que fazem sentido na organização (Mcvay & Cooke, 2006).  

Ao resumir, Mcvay e Cooke (2006) destacam que ao invés de perder tempo analisando 

as variações do orçamento, a Park Nicollet está fazendo bom uso do tempo desenvolvendo 

planos de ação para mitigar tendências desfavoráveis previstas. Os autores concluem 

enfatizando que a margem operacional de 3,8% prevista para o ano de 2005 pelos gerentes 

financeiros foi realmente atingida. 

 

07. Beyond budgeting: boon or boondoggle – Rickards (2006). 

O autor questiona se o BB é vantajoso ou desvantajoso. Para responder a essa questão, 

ele examina o Better budgeting, Advanced budgeting e o Beyond budgeting. Com isso, o 

artigo faz o seguinte questionamento: Quão provável é que qualquer um deles possa resolver 

todos os problemas associados à orçamentação tradicional? 

Rickards (2006) ressaltam que muitos estudos mostram que a maioria das 

organizações considera o orçamento o seu instrumento de controle mais importante. Ele cita 

que 84% das empresas austríacas concordaram que a análise das diferenças entre os resultados 

orçados e os resultados reais é absolutamente essencial. No entanto, o autor lembra que os 

entrevistados acreditavam que o processo de orçamentação produz pequenos benefícios em 

relação às grandes quantidades de recursos que consumidos e que 78% das empresas 

pesquisadas planejaram mudanças em seus processos orçamentários, além disso, o trabalho 

destaca que de acordo com Oldiges (2003), cerca de 12% teve o abandono total do orçamento.  

No texto são citadas várias críticas ao orçamento tradicional, como exemplo a 

observação de Peter Drucker de que os gestores provavelmente estão piores informados sobre 

as operações da sua empresa hoje do que há 30 anos. O autor cita também a frase de Jack 

Welch, CEO da General Electric "O orçamento é a perdição da América corporativa!". 

RICKARDS (2006) sintetiza as críticas ao orçamento tradicional da seguinte forma: 

Orçamentos faltam orientação estratégica suficiente; ignoram a turbulência dos mercados e 

levam a um inadequado (isto é antiético) comportamento de gestão: 

A partir dessas considerações, o artigo passa a analisar os casos de empresas que estão 

em vários estágios de integração do BB: Svenska Handelsbanken, Borealis, Unilever, Rhodia, 

UBS AG, BASF-IT  Services e Ferrovias alemãs (Deutsche Bahn). 

Diante das análises, o trabalho destaca que até o momento, os argumentos 

apresentados pelos defensores do Beyond budgeting não convenceram a maioria dos 

administradores a adotá-lo. A principal razão para a sua falha em fazê-lo pode ser devido à 

noção mais gerais dos princípios de liderança e desempenho. Eles oferecem pouco do que é 

realmente novo. Em vez disso, eles simplesmente combinam máximas de gestão já familiares 

em um fino invólucro conceitual e comercializam-nas como produtos empacotados.  

Em conclusão, Rickards (2006) enfatiza que os projetos de Better budgeting e 

Advanced Budgeting são menos suscetíveis a falhas. Mas, se as premissas de uma 

coordenação de atividades baseada no orçamento já não existirem, o problema real está na 

cabeça dos gestores e uma mudança nos procedimentos operacionais padrão é desejável e não 



 

 

apenas ganhos de eficiência no processo orçamentário. O autor salienta que é sábio investir 

tempo e esforço em uma análise cuidadosa da situação inicial da empresa para determinar o 

que realmente ela requer. 

 

08 - Beyond budgeting or better budgeting? -  Libby & Lindsay (2007).   

Para Jack Welch, CEO da General Electric, citado no artigo, muitas organizações 

reconhecem o orçamento como um elemento-chave nos seus sistemas de controles, mas a 

utilidade dos orçamentos tem gerado recentes discussões e debates. Embora os orçamentos 

sejam usados para coordenação, comunicação e avaliação de desempenho, Libby e Lindsay 

(2007) ressaltam que muitas pessoas consideram que eles são a causa de manipulações de 

resultados pelos gestores, consomem muito tempo e recursos para serem desenvolvidos e são 

uma barreira a mudanças.  

Para verificar essas suposições e averiguar se as empresas estavam dispostas a 

abandonar o orçamento, foi realizada uma entrevista com executivos americanos para saber 

suas opiniões sobre o orçamento. Obtiveram 212 questionários respondidos. Os principais 

achados foram: 

• 50% concordam ou concordam fortemente que o orçamento é indispensável e não 

poderiam gerenciar sem eles. Apenas 15% não concordam com essa afirmação. 

• 28% concordam totalmente e 28% discordam totalmente que os orçamentos 

consomem muito tempo.  

• Demora para detectar problemas: 64% concordam  

• Não é confiável para mensurar o desempenho: 65 % concordam 

• Rapidamente desatualizado: 51% descorda 

• Falta rigor no processo: 76% descordam  

• 70% concordam que o orçamento agrega valor. 

 

Libby e Lindsay (2007) concluem que os resultados indicam três principais pontos: 

Primeiro, enquanto muitas críticas ao orçamento são válidas, elas estão longe de ser universal. 

Segundo, os respondentes indicaram que a maioria não pode gerenciar sem os orçamentos. 

Para eles o orçamento é indispensável. Terceiro, ao invés de ir como o BB, os executivos 

escolheram melhorar o processo de orçamentação.  

 

09. Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A survey of North-American 

budgeting practice – Libby & Lindsay (2010). 

Libby e Lindsay (2010), partindo de uma premissa de que ainda não se dispõe de uma 

compreensão robusta da orçamentação que seja capaz de explicar os mecanismos ou 

processos que dão origem a consequências satisfatórias ou insatisfatórias dos seus sistemas, 

desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de dar um passo adiante nesse entendimento e 

para isso realizaram dois levantamentos largamente descritivos de práticas orçamentárias em 

empresas norte-americanas com o objetivo de determinar se existem tendências ou padrões 

fortes nas práticas, crenças dos gestores e resultados-chave associados a sistemas de 

orçamentação.  

A pesquisa foi feita através de questionário com gestores que ocupam altos cargos em 

organizações de médio e grande porte nos Estados Unidos e Canadá. Foram divididos em 

organizações que usam e as que não usam o orçamento como controle. Isso para investigar as 

percepções gerais dos gestores orçamentais, as visões e os usos de controle do orçamento, 

bem como seus planos de orçamentação no futuro. Além disso, examinou em que medida os 

profissionais se identificam com algumas das principais críticas que foram impostas ao 



 

 

orçamento como resumido por Hansen et al. (2003) e determinar como as empresas podem 

usar os orçamentos de forma a superá-los. Os principais resultados foram: 

• 79% usam o orçamento para controle. 

• Apenas 1% dos que usam o orçamento para controle planejam abandoná-lo. 

• A maioria entende que o orçamento acrescenta valor para as companhias. 

• O tempo de preparação dos orçamentos representa aproximadamente de 6 a 8% do 

tempo de gerenciamento (menor do que o reportado por Hope e Fraser (2003), de 20 

a 30%) 

• Para a maioria dos entrevistados o orçamento é pouco eficaz para antecipar ou prever 

mudanças no ambiente externo no período orçamentário. 

• Para a maioria das empresas, o orçamento está ligado à estratégia. 

• Os resultados não apoiam a ideia de que os orçamentos são usados como contrato de 

desempenho fixo. 

• Os orçamentos na maioria dos casos são usados como jogos de manipulação dentro 

das empresas  

 

As autoras finalizam argumentando que é inegável que Hope e Fraser (2003) tiveram 

uma valiosa contribuição para a disciplina. Pois eles forneceram uma análise convincente e 

perspicaz documentando as fraquezas do orçamento e nos fizeram pensar profundamente 

sobre como melhorar todo o processo de gestão. Contudo, Libby e Lindsay (2010) admitem 

que os sistemas de orçamentação continuam a desempenhar um papel fundamental nos 

sistemas de controle das empresas e que a maioria das empresas não tem planos de abandonar 

esta prática, embora muitos tencionem a tomar medidas para melhorar os seus sistemas 

orçamentais para ultrapassar algumas das críticas comuns.  

 

10. The evolution of a management accounting idea: the case of beyond budgeting – 

Becker, Messner & Schäffer (2010). 

Este artigo analisa a evolução de Beyond budgeting como um conceito teórico e como 

um fenômeno na prática.  O objetivo do trabalho é explicar por que o Beyond budgeting não 

teve o mesmo sucesso que outras ideias da contabilidade gerencial, como o custeio por 

atividades ou o Balanced Scorecard.  

Para os autores, anos após o nascimento do conceito, o interesse inicial em Beyond 

budgeting parece ter reduzido, embora a ideia tenha beneficiado da atenção do público e seja 

referida na maioria dos livros de contabilidade de gestão contemporânea, não obteve um 

impacto na prática. 

As análises de Becker, Messner e Schäffer (2010) sugerem que a maneira pela qual a 

identidade do conceito do Beyond budgeting foi definida - ou seja, como um modelo de 

gestão abrangente ao invés de uma ferramenta - não permitia muita plasticidade na sua 

interpretação e uso. Na visão deles, parece que o Beyond budgeting teve mais dificuldades 

para difundir do que o BSC ou ABC porque, entre outras razões, não tinha o mesmo caráter 

de ferramenta. 

 

11. Beyond budgeting and change: a case study. – Sandalgaard & Nikolaj Bukh (2014). 

Por meio de um estudo de caso na empresa agroindustrial “FoodCorp”, os autores 

objetivaram investigar as razões que levaram a organização ir com Beyond budgeting e as 

questões práticas que as organizações enfrentam quando mudam seu sistema de contabilidade 

gerencial baseado na inspiração desse modelo. A técnica utilizada para a coleta de dados foi 

entrevista.  



 

 

Os entrevistados incluíram o CFO (vice-presidente executivo) do grupo, dois diretores 

de grupo de negócios (vice-presidentes executivos), três CFOs de negócios e três gerentes de 

fábrica (representando dois grupos empresariais diferentes). Dois diretores de finanças 

corporativas também foram entrevistados (como um novo diretor foi nomeado após as 

entrevistas iniciais foram realizadas, tanto o novo e o antigo diretor de finanças corporativas 

foram entrevistados), como foram dois vice-diretores envolvidos na orçamentação.  

A partir do estudo, os autores concluem que o caso da FoodCorp mostra que a 

mudança do sistema de contabilidade gerencial com a inspiração de Beyond budgeting pode 

ter resultados inesperados. Pode ser difícil substituir metas de orçamento fixo por avaliações 

de desempenho relativas, e a necessidade de orçamentos detalhados pode variar também 

dentro da organização. Assim, o estudo indica que Beyond budgeting não é uma solução 

padrão e que essa ferramenta não é igualmente adequada para todos os tipos de organizações e 

em todas as situações.  

 

12. Traditional Budgeting Versus Beyond budgeting: A Literature Review – Réka, 

Ştefan & Daniel (2014). 

Réka et al. (2014) destacam que os orçamentos são considerados o elemento-chave no 

processo de planejamento e controle. Porém, eles lembram que esse instrumento é objeto de 

várias críticas: seus métodos consomem muito tempo e recursos; raramente são focados na 

estratégia; adicionam pouco valor para a empresa; possuem uma estrutura vertical de 

comando e não são capazes de lidar com às mudanças na economia e no ambiente de negócio. 

Para fazer frente a isso, os autores salientam que Hope e Fraser (2003) propuseram 

uma ideia influente que irá revigorar a contribuição contábil de gestão na operação de 

negócios e desempenho, o Beyond budgeting. Assim, por meio de uma revisão da literatura, o 

trabalho discute, além do BB, como o orçamento evoluiu para seu estado atual e por que essa 

técnica universal tem sido objeto de críticas tão pesadas. 

O artigo frisa que o BB pede uma mudança básica, supõe transformar 

fundamentalmente o modelo de gestão de uma empresa, necessita de uma forma 

descentralizada de gestão. E em muitos casos as organizações ainda não estão prontas para 

este tipo de mudanças.  

Os pesquisadores concluem que os métodos alternativos de orçamentação ganharam 

popularidade à medida que propunham soluções para os problemas percebidos pelo 

orçamento tradicional. Com relação ao Beyond budgeting, eles ponderaram que, embora 

várias vantagens fossem atribuídas, esse movimento ainda está em seus estágios iniciais de 

desenvolvimento e o conceito exige mais investigação, desenvolvimento e implementação 

prática antes de um avanço real na contabilidade gerencial. 

  

6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como propósito examinar a literatura internacional sobre o Beyond 

budgeting e verificar se realmente o BB pode ser um substituto do orçamento nas empresas 

modernas, como propagam seus autores. A partir da análise dos artigos, foi possível averiguar 

que na grande maioria deles, o ponto inicial são as críticas ao orçamento tradicional. 

Consomem muito tempo, não são alinhados à estratégia, demoram para detectar problemas, 

são usados para manipular os resultados, foram as principais críticas encontradas ao longo das 

leituras. Algumas frases encontradas chegaram a ser surpreendentes, como a de Schäffer e 

Zyder (2003) que diz “O Orçamento tradicional é uma piada e todos sabem disso” e outra de 

Jack Welch, CEO da General Electric, encontrada em Rickards (2006), "O orçamento é a 

perdição da América corporativa”! 



 

 

Contudo, apesar das críticas, o que se percebe em alguns trabalhos empíricos, é que a 

maioria das empresas mesmo não estando satisfeitas com os orçamentos, não pensam em abrir 

mão dessa ferramenta. Oldiges (2003) apud Rickards (2006) encontrou que 78% das empresas 

pesquisadas planejam mudanças em seus processos orçamentários, no entanto, não pretendem 

abrir mão dessa ferramenta de gestão. Libby e Lindsay (2007) encontraram que apenas 15% 

dos executivos entrevistados na sua pesquisa não concordam com a afirmação de que o 

orçamento é dispensável. Acharam ainda que 70% deles concordam que o orçamento agrega 

valor. Em outra pesquisa, em 2010, as pesquisadoras evidenciaram que 79% dos gestores dos 

Estados e Canadá usam o orçamento para controle e apenas 1% dos que o usam para controle 

planejam abandoná-lo. 

Diante desses resultados, alguns autores sugerem que ao invés de abandonarem o 

orçamento, seria mais vantajoso que as empresas promovam melhorias nos seus processos 

orçamentários.  Nesse sentido, Libby e Lindsay (2007) indicam três pontos principais no seu 

trabalho. Primeiro, muitas críticas ao orçamento são válidas, porém elas estão longe de ser 

universal. Segundo, os respondentes indicaram que a maioria não pode gerenciar sem os 

orçamentos, pois o consideram indispensável. Terceiro, ao invés de abandonar o orçamento, é 

mais aconselhável os executivos melhorem o seu processo de orçamentação, ou seja, se 

utilizem do Better budgeting. 

No entanto, muitos outros trabalhos apontam que o melhor é substituir o orçamento 

por outra ferramenta de gestão capaz de fazer frente às rápidas mudanças no ambiente 

corporativo atual. Autores como Hope e Fraser (2000); Neely et al. (2003); Player (2003) e 

Rickards (2006) citam casos de empresas que abandonam com sucesso o orçamento. As 

principais foram: Svenska Handelsbanken, Borealis, Unileve, Rhodia, UBS AG, BASF-

IT Services, Skandia, Volvo Cars; IKEA; SKF e Fokus Bank. 

Alguns estudos de caso também comprovaram avanços em empresas que adotaram o 

Beyond budgeting. De Waal (2005) investigou a implementação do BB na empresa Cleaning 

Industries Netherlands (CIN). Ele relata que, dentre outras coisas, melhorou o fornecimento 

de informações de gestão dentro da CIN e que se tornou possível para a organização avaliar 

melhor se ela ainda está em sua trilha estratégica. Mcvay e Cooke (2006), por sua vez, 

estudaram a mudança do orçamento tradicional para o Beyond budgeting na empresa Park 

Nicollet Health Services. Para eles, a adoção do BB afetou significativamente a forma da Park 

Nicollet trabalhar, porque ao invés de olhar para o passado como fazia com o orçamento, 

agora a empresa busca melhorar seu desempenho futuro. Além de reduzir continuamente os 

custos, aumentar o desempenho empresarial e focalizar na criação de valor para os clientes. 

Os autores destacam ainda que a margem operacional de 3,8% prevista pelos executivos da 

Park Nicollet para o ano seguinte foi realmente atingida.  

Por outro lado, o artigo de Sandalgaard e Nikolaj Bukh (2014) que objetivou 

investigar a mudança da empresa “FoodCorp” para o Beyond budgeting teve resultados não 

tão animadores. Os autores relatam que pode ser difícil substituir metas de orçamento fixo por 

avaliações de desempenho relativas, e a necessidade de orçamentos detalhados pode variar 

também dentro da organização específica. Assim, o estudo indica que Beyond budgeting não é 

uma solução padrão e que não é igualmente adequado em todos os tipos de organizações e em 

todas as situações.  

Conforme observado, o BB está longe de ser unanimidade pelos pesquisadores. As 

críticas a essa ferramenta são muitas. De acordo com Rickards (2006), o conceito tem 

problemas relacionados com o seu pequeno círculo de potenciais utilizadores, as suas 

premissas subjacentes não são igualmente válidas para todas as companhias, a dificuldade das 

empresas de gerir sem orçamentos, as deficiências do BSC, o medo generalizado da mudança, 



 

 

uma relação custo-benefício desfavorável e a falta de evidências empíricas relativas a seu uso 

são as principais críticas a esse modelo.  

Schäffer e Zyder (2003) questionam se o BB não é uma nova campanha publicitária de 

gestão. Eles não o veem como uma ferramenta ainda capaz de suprir as deficiências que os 

orçamentos deixam nas organizações. Os autores acreditam que esse instrumento não seja 

compatível com a maioria das empresas. Becker, Messner e Schäffer (2010) sugerem que a 

maneira pela qual a identidade do conceito do Beyond budgeting foi definida - ou seja, como 

um modelo de gestão abrangente ao invés de uma ferramenta - não permitia muita 

plasticidade na sua interpretação e uso. Na visão deles, parece que o Beyond budgeting teve 

mais dificuldades para difundir do que o BSC ou ABC porque, entre outras razões, não tinha 

o mesmo caráter de ferramenta. 

Em conclusão, percebe-se, que o Beyond budgeting ainda não se apresenta como um 

modelo capaz de substituir o orçamento. Até por que uma das ferramentas utilizadas pelo BB 

é o Rolling Forecasts, que é uma espécie de orçamento contínuo. Então não seria como 

propaga seus idealizadores, um completo abandono do processo orçamentário existente.  

A adoção ainda praticamente restrita à região escandinava também se apresenta como 

obstáculo às suas pretensões, pois se questiona se ele pode ser usado em condições diferentes 

das encontradas por lá. Soma-se a isso que as poucas evidências empíricas sobre a sua 

implementação são controversas, isso dificulta a percepção sobre o real benefício dessa 

ferramenta. Ademais, questiona-se se ao invés de ferramenta ou técnica não é um modelo 

integrado de gestão, o que na visão de alguns autores dificulta a propagação do conceito.  

Entretanto, está longe de ser um instrumento descartado. Uma maior descentralização, 

uma visão mais de futuro e o foco para adicionar valor para os clientes foram contribuições 

trazidas para as empresas onde esse modelo foi adotado. Além disso, ele documentou e 

analisou as fraquezas do orçamento tradicional como também propõe uma mudança de cultura 

na gestão das organizações. Essa transformação parece ser o ponto principal para o sucesso do 

BB. 

Parece imprescindível uma avaliação das condições e disposições que determinada 

empresa possui para aceitar essas mudanças e quão ela irá se adaptar aos princípios do Beyond 

budgeting para que se tenha uma ideia do sucesso ou não da sua implantação. Talvez uma 

forma de saber se o BB é adequado para determinada empresa seria fazer um teste para se 

verificar até que ponto é viável esse processo, como fez De Waal (2005) utilizando o BBES.  

Estudos posteriores poderiam pesquisar o uso do Beyond budgeting no setor público, 

os seus propagadores dizem que ele também poderia ser usado na esfera governamental. Seria 

interessante saber os benefícios que esse modelo traria para municípios, estados ou até mesmo 

países. Pesquisas quantitativas, que, por exemplo, analisassem o desempenho de empresas do 

mesmo ramo, segregando por aquelas que adotaram e as que não adotaram o BB para saber se 

realmente houve melhorias ou foi apenas consequências de determinados setores, também 

seriam de grande valia para melhor compreender esse tema. Outra linha de pesquisa poderia 

centrar-se sobre o Advanced budgeting, tema ainda pouco estudado pela academia. Enfim, as 

possibilidades são imensas nessa área. 
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