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Secção 1I
Como relançar a sua empresa através do Zero-Based
Budgeting



ZBB - Zero Based Budgeting

I - Modelos de Gestão de Custos

II - Abordagem ao ZBB

III - Elementos do ZBB

IV - Mitos sobre ZBB

Um orçamento baseado em Zero Based

Budgeting (ZBB) incentiva os gestores a 

examinar todos os custos e leva à 

justificação de todos os itens de custo que 

devem ser mantidos no orçamento. 

O ZBB permite às empresas redesenhar 

radicalmente as suas estruturas de custo e 

aumentar a sua competitividade. Esta 

ferramenta é particularmente critica em 

tempos de incerteza e crise.



Modelos de Gestão de Custos
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Modelos 

Tradicionais 

de Gestão de 

Custos

As empresas já tentaram muitas abordagens 

ao orçamento e à gestão de custos

Os orçamentos são 

desenvolvidos por função, 

mas reduções relativamente 

arbitrárias são pedidas às 

funções para atingir uma 

meta de orçamento.

• Por exemplo, um conjunto de "ajustes" 

do orçamento final que reduzem todos 

os orçamentos propostos em 10% ou 

um valor semelhante

• Tende a incentivar a criação de 

“sacos” ou aumentar artificialmente 

as solicitações de financiamento para 

antecipar uma eventual redução

A orientação orçamental 

permite que os orçamentos

aumentem numa percentagem 

definida em relação ao ano 

anterior.

• Tende a "incorporar" uma certa 

estrutura de custos, 

independentemente do valor 

estratégico

• Algumas empresas (por exemplo, 

grande cadeias de fast-food) 

consideram isto uma “boa 

prática", pois minimiza o esforço 

durante o processo orçamental

Programa único de 

“redução estratégica de 

custos” que gera reduções 

significativas em custos 

indiretos.

• Requer um esforço 

significativo e pode ser 

traumático para uma 

organização.

• Pode reduzir a base geral de 

custos, mas não 

necessariamente alterar o 

comportamento orçamental.

Tempo

Aumentos anuais na base 

de custos existentes

Tempo

Redução arbitrária dos 

orçamentos a apresentar

Tempo

Redução inicial significativa, 

mas tendência identica

Percentagem de Crescimento Reduções Ad Hoc
Programas de 

Redução de Custos



ZBB - Alinha o financiamento com a eficiência e as necessidades 

de desenvolvimento da empresa, ao invés do histórico

Os orçamentos não estão 

relacionados com os 

custos do ano anterior

• Impede a incorporação 

dos custos existentes na 

base de custos

• Permite que os níveis de 

custos sejam definidos 

com base nas atividades 

necessárias de uma 

função, e não nas 

tendências históricas

• Requer trabalho ao 

entender as atividades e a 

estrutura de custos

Os cortes não são 

aplicados 

uniformemente no 

orçamento

• Elimina práticas 

comuns de “criação de 

sacos” no processo de 

orçamento

• Permite uma alocação 

mais estratégica dos 

custos planeados

• Requer mais trabalho 

para analisar e priorizar

Os orçamentos estão 

vinculados a atividades 

específicas e nível de 

produção/serviço

• Alinha melhor as metas 

de custos com as 

atividades necessárias 

de uma função

• Substitui "faça mais com 

menos" por "faça as 

coisas certas pela 

quantidade certa"

• Requer conhecimento 

bastante detalhado das 

atividades 

departamentais

O financiamento é 

direcionado a atividades 

alinhadas à estratégia

• Permite um melhor 

alinhamento dos custos 

com a estratégia geral e 

as atividades 

departamentais

• Pode reduzir a 

incidência de "sempre 

fizemos isto assim"

• Priorizar atividades em 

várias funções pode ser 

um desafio



Abordagem ao ZBB



Uma abordagem piloto de um orçamento baseado em ZBB

É importante desenvolver um roteiro multi-fases que comece com um piloto robusto, 

porém flexível, que apoia as necessidades de curto prazo e a visão de longo prazo.

Mobilização e
0 formação

Input de interlocutores

e desenvolvimento 

da baseline
1

Desenho do 

estado futuro 

e requisitos2

Roteiro / Sumário das 

Mudanças3

• Estabelecer objetivos 

do programa ZBB

• Garantir envolvimento 

dos interlocutores

• Estabelecer 

Taxonomia Funcional

• Captura de informação dos 

interlocutores

• Solução integrada de planeamento 

financeiro

• Arquitetura e execução da integração 

de Dados

• Escalbilidade e extensíbilidade

• Maior planeamento e 

funcionalidades analíticas

• Expansão além da área 

Financeira para uma solução de 

planeamento para toda a 

empresa.

• Excelência operacional

• Melhoria contínua na previsão, 

precisão e reduções no tempo de ciclo

• Melhoria na qualidade da Informação

• Operational Excellence



Elementos do ZBB



Elementos do processo de planeamento em que implantámos princípios de ZBB
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Cenários/  

Contingências

 


Áreas aonde a Acumen pode usar elementos  do ZBB 

para obter priorização

O Planeamento Estratégico desenvolve estratégias e plano; 
metas alocadas às principais unidades de negócios

O Plano de Investimento, implementa as estratégias do 

plano estratégico, identifica custos e benefícios de iniciativas 

de investimento



As unidades de negócios identificam as principais 

iniciativas operacionais e desenvolvem projeções pro 

forma do impacto no resultado


Com base nas metas alocadas, as unidades de negócios

(incluindo áreas funcionais de backoffice) desenvolvem

planos resumidos usando um modelo baseado em

alavancas do negócio (receita, custo e rentabilidade)


Os planos e metas finais das unidades de negócios são 

distribuídos em cascata para o restante da organização 

para monitorizar o desempenho e controlo de custos


Previsão mensal ou trimestral continua (até ao final do 

próximo ano ou de 12 a 18 meses) executada usando o 

modelo de planeamento baseado em drivers
As unidades de negócio identificam potenciais

desenvolvimentos econômicos e/ou de mercado

(favoráveis ou desfavoráveis) e planeiam impactos e

resultados nas CE e planos de contingência









Mitos sobre ZBB



ZBB:  

É preciso 
separar a 
realidade da 
Ficção

5 mitos comuns sobre a 
implementação de um 
orçamento baseado em ZBB



Ficção:
ZBB é um 
modelo de 
orçamentação

Na verdade, um orçamento 

baseado em ZBB é um modelo 

de gestão de desempenho.



Ficção:
Poucas empresas 
usam orçamentos 
baseados em ZBB
A verdade é que o 
orçamento baseado em ZBB 
é comum.



Ficção:  

As empresas líderes 

não usam 

orçamento baseado 

em ZBB.

Empresas de alto 
desempenho, bem como 
aquelas com problemas 
financeiros, usam um 
orçamento baseado em ZBB.



Ficção:
ZBB tem de ser 
gerido 
centralmente
O esforço orçamental 

baseado em ZBB deverá 

estar, na realidade, 

centrado nos negócios.



Ficção:
ZBB leva mais 
tempo

Na verdade, o orçamento 

baseado em ZBB deverá 

adicionar apenas 3 dias ao 

processo de orçamento anual.



Secção III
Perguntas e respostas



Fale connosco e faça um 
assessment de Inovação e/ou 
Zero Based Budgeting

Obrigado!




