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Resumo 

O objetivo deste trabalho é avaliar a efetividade do orçamento operacional como ferramenta 
de controle de gestão, considerando-se as estratégias da organização, e os aspectos 
comportamentais envolvidos no processo. O estudo apresenta os principais problemas 
apontados pelo orçamento contextualizado como um sistema de controle de gestão. Para a 
validação das premissas desenvolvidas neste artigo, foi efetuado um estudo de caso em uma 
empresa do setor de fertilizantes,  organização industrial situada no município de Camaçari 
no Estado da Bahia. Assim, o trabalho apresenta a revisão de literatura sobre controle de 
gestão e orçamento empresarial. Posteriormente, apresenta-se um estudo de caso sobre a 
empresa escolhida, abordando as questões propostas na pesquisa. O estudo conclui que o 
orçamento empresarial quando utilizado isoladamente como instrumento de controle de 
gestão, apresenta diversas restrições quanto a sua eficácia. 
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1. Introdução 

Os orçamentos representam um dos instrumentos de controle gerencial mais utilizados pelas 
empresas no mundo. Pesquisas indicam que mais de 90% das empresas americanas e 
japonesas são adeptas desta prática (Honrgren; Foster e Datar, 2001, p. 134). No Brasil, não 
há estatísticas semelhantes, mas observações empíricas indicam esta tendência. Sendo assim, 
é fundamental que haja uma avaliação sistemática de seu efetivo potencial para a gestão das 
empresas brasileiras, sobretudo porque a criação desta ferramenta remonta à era da Revolução 
Industrial, época em que as vantagens competitivas estavam relacionadas fundamentalmente 
com a capacidade de converter os fatores de produção em produtos finais. 

O orçamento representa a formalização e a quantificação dos planos estabelecidos pela 
administração da empresa. Pode-se ter um enfoque de longo prazo, neste caso denominado 
orçamento estratégico, ou de curto prazo, denominado orçamento operacional.   

As empresas utilizam-se de orçamento com os seguintes objetivos: 

a) Maximizar a utilização dos fatores ambientais internos e externos que afetam a 
organização; 

b) Avaliar a adequação de seus planos; 

c) Base para avaliação de desempenho gerencial; 

d) Promover a coordenação e comunicação gerencial; 

e) Apoio a precificação. 
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No entanto, apesar de sua larga utilização, constata-se que os orçamentos padecem de uma 
série de problemas em sua aplicação prática, fazendo com que não contribuam com os 
objetivos organizacionais.  Diversas pesquisas têm constatado este fato.  Entre os problemas 
citados, destacam-se os abordados por Kaplan e Norton (2001) e Horngren; Foster e Datar 

(2001): 

a) Falta de integração entre o orçamento e a estratégia; 

b) O processo de preparação do orçamento é reducionista não conduzindo a criação de valor 
de longo prazo; 

c) O orçamento não propicia a coordenação entre as diversas áreas da empresa; 

d) Vulnerabilidade a estratagemas políticos em detrimento da melhoria da performance 
global da organização; 

e) Preocupação apenas com os aspectos financeiros do negócio em detrimento de outras 
variáveis críticas de caráter qualitativo e de longo prazo. 

Sistemas de controle gerencial têm como objetivo apoiar as empresas a atingirem seus 
objetivos estratégicos, considerando as variáveis que são relevantes para a perpetuação da 
organização. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a efetividade do 
orçamento empresarial como um instrumento de controle gerencial. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: na primeira parte será apresentada uma revisão 
sobre os conceitos de orçamento e controle gerencial. Em seguida, será demonstrado um 
estudo de caso para corroborar as premissas desenvolvidas. Ao final, são apresentadas as 
conclusões do estudo. 

 

2. Metodologia 

Para atingir seus objetivos, esta pesquisa utiliza como estratégia metodológica o estudo de 
casos. Segundo Yin (2001) esta tipologia metodológica representa a estratégia preferida 
quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos.  

A empresa escolhida para avaliar as questões do estudo será a Cibrafértil – Companhia 
Brasileira de Fertilizantes, empresa que tem como objetivo a produção e comercialização de 
fertilizantes fosfatados, localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari no Estado da Bahia. A 
empresa possui como características a existência de um sistema de controle financeiro e 
avaliação de desempenho orçamentário utilizado como instrumento de controle de gestão, fato 
que motivou a sua escolha. Entrevistas semi-estruturadas e analises de documentos foram 
realizadas no intuito de permitir o atendimento dos objetivos da pesquisa. 

 

3. Referencial teórico 

 

3.1. Controle gerencial 

Para efeitos deste trabalho o termo controle gerencial e controle de gestão serão utilizados 
como sinônimos. 
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Diversos estudiosos têm definido o controle de gestão. Anthony e Govindarajan (2002, p. 34) 
diz que “o controle gerencial é o processo pelo qual os executivos influenciam outros 
membros da organização, para que obedeçam às estratégicas adotadas.” 

Horngren; Foster e Datar (2000, p 636) afirmam que “sistema de controle gerencial é o meio 
de se obter e utilizar a informação, para ajudar e coordenar as decisões de planejamento e 
controle em uma organização e para orientar o comportamento do empregado”. 

Dessas definições, emergem duas características comuns: 

• O controle gerencial deve contribuir para o alcance dos objetivos e das 
estratégias empresariais; 

• Deve orientar o comportamento das pessoas para o propósito almejado. 

O propósito de direcionamento da ação humana reveste o controle gerencial de 
uma dimensão comportamental. Isto implica na consideração desta variável no projeto e 
utilização destes sistemas. Estas questões abarcam o problema da congruência de objetivos da 
entidade com os membros da organização, a motivação, a definição de incentivos salariais e 
os aspectos políticos do controle. 

Outro aspecto é que o controle gerencial é distinto do operacional, pois este se refere ao 
controle de tarefas específicas, divisíveis, realizadas na rotina da organização. Nos últimos 
anos, diversos estudiosos têm avaliado a qualidade e eficácia de sistemas de controle 
gerencial. 

Bryant, Jones e Widner (2004) analisaram, através de estudo inovador com 125 firmas, a 
relação entre utilização  sistemas de medição de desempenho múltiplo, mais particularmente o 
balanced scorecard, com a criação de valor organizacional.  Verificaram uma alta correlação 
entre habilidade de funcionários com medidas de satisfação de cliente e taxa de introdução de 
novos produtos. O estudo sugere que os benefícios das medidas múltiplas são potencializados 
com a utilização de planos de incentivos para os gestores. 
Widner (2004) através de survey com 107 respondentes, realizou estudo com base na 
economia do custo de transação e a teoria da contingência para investigar o efeito do capital 
estratégico humano no desenho dos sistemas de avaliação de desempenho. 
Outros estudos empíricos abordam demais questões tais como relação entre medidas não 
financeiras específicas com os resultados contábeis da firma, bem como aspectos do sistema 
de incentivos e estratégia (ITNER, LARCKER e RANDALL, 2003; LIPE e SALTERIO, 
2000; SMITH, 2002; GERDIN, 2005; MOERS, 2005).    
 

3.2 Características das Informações de Controle Gerencial 

Tradicionalmente, estas informações têm sido de natureza financeira. No entanto, 
recentemente diversos pesquisadores (Johnson e Kaplan, 1993) e profissionais têm 
disseminado a importância da utilização de informações de caráter não financeiro nos 
sistemas de contabilidade gerencial. 

O raciocínio subjacente a estes argumentos é que as informações de natureza financeira 
representam o resultado do processo de gestão. Neste sentido, estes indicadores não 
colaboram para a melhoria do processo, pois não contribuem para localização dos problemas 
existentes. As informações de caráter não-financeiras incluem itens como tempo, qualidade, 
motivação e habilidade dos funcionários.  
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3.3 Aspectos Comportamentais do Controle de Gestão  

Martinewnski e Gomes (2000) ressaltam a dimensão comportamental do controle de gestão 
quando afirmam que o objetivo precípuo do controle gerencial é estimular as pessoas a 
atuarem de forma mais adequada ao alcance dos objetivos da organização.    

No mesmo sentido, Antony e Govindarajam (2002) apresentam o controle gerencial como 
“um processo pelo qual os executivos influenciam outros membros da organização, para que 
obedeçam às estratégias adotadas”. 

Os tipos de comportamentos a serem estimulados pelo controle gerencial são a congruência de 
objetivos dos indivíduos com os da organização (Antony e Govindarajam, 2002) e o 
aprendizado (ATKINSON et al, 2000). 

 

3.5.1 Congruência de Objetivos 

Os sistemas de controle gerencial devem estimular a congruência de objetivos,  ou sejam 
contribuir para que os executivos atuem de acordo com as metas estabelecidas pela 
organização (HORNGREN; FOSTER e DATAR, 2000).  

Antony e Govindarajan (2002) classifica os fatores que promovem a congruência de objetivos 
em fatores formais e fatores informais. Os fatores formais compreendem os próprios sistemas 
de controle gerencial além dos regulamentos normativos. Os fatores informais correspondem 
a processos que afetam o comportamento das pessoas nas organizações e que devem ser 
observados na engenharia dos sistemas formais. A estes elementos correspondem a ética,  a 
cultura, o estilo de gerenciamento, a organização informal  a percepção e comunicação e 
cooperação e conflito (ANTONY e GOVINDARAJAN, 2002). 

A ética corresponde aos parâmetros de comportamento da sociedade. Estas condutas 
fornecem o pilar de comportamento geral a ser adotado pelas pessoas. Lisboa (1996, p. 25), 
afirma que “a ética ou moralidade das pessoas ou grupos não consiste meramente no que elas 
fazem costumeiramente, mas no que elas pensam que é correto fazer”. 

A cultura organizacional é descrita por Chiavenato (1999, p. 172), como “as normas informais 
e não-escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia 
e que direcionam suas ações para a realização dos objetivos organizacionais”. A cultura 
também é citada por Gomes e Amat (1995)  como um elemento identificador do indivíduo 
com a organização. Na eficiência dos sistemas de controle gerencial, a cultura reveste-se de 
um fator-chave. Duas organizações podem possuir os mesmos sistemas formais, no entanto 
um desempenho adequado destes sistemas será em função do tipo de cultura predominante 
(ANTONY e GOVINDARAJAN, 2002). 

O estilo de gerenciar dos executivos é citado por Antony e Govindarajan (2002) como “o fator 
interno com mais forte impacto no controle gerencial”. Segundo o autor, a visão que os 
executivos  possuem sobre o controle  reflete diretamente no comportamento dos empregados, 
contribuindo para a aderência dos sistemas propostos. 

Além das estruturas formais, as organizações também são estruturadas através de modelos 
informais. Segundo Wright; Kroll e Parmelll (2000, p.364), às organizações informais 
correspondem as “relações e interações interpessoais que naturalmente  se desenvolvem 
quando os indivíduos dos grupos são postos em contatos com uns com os outros”. Esta 
organização informal irá proporcionar o ambiente em que o sistema de controle irá atuar. Os 
objetivos destes sistemas serão atingidos, dependendo de como ocorre esta interação e da 
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forma como o controle considera esta variável. 

A percepção e comunicação dizem respeito à forma como a organização divulga suas metas e 
objetivos. Um processo de comunicação deve monitorar os executivos para um feedback 
adequado em suas operações. Assim, a comunicação clara e objetiva, transmitida através de 
relatórios e outros informes, contribuirá para o aumento da congruência de objetivos. 

O grau de cooperação e conflito estabelece a forma como uma decisão é implementada. 
Antony e Govindarajan (2002) define que os sistemas de controle gerenciais devem contribuir 
para minimizar os possíveis conflitos existentes quando da persecução das metas. A teoria do 
agente, estudo desenvolvido inicialmente para a  ciência econômica, quando aplicada ao 
controle de gestão, analisa o efeito destes conflitos nos sistemas utilizados pelas organizações. 

Atkinson et all (2000) apresenta a empresa moderna como um conjunto de contratos, formais 
ou implícitos, entre diversos agentes, visando ao alcance dos objetivos individuais e dos 
objetivos da empresa. Neste cenário, o papel do controle gerencial é o de monitorar o 
conjunto de relações recíprocas entre estes agentes. A teoria do agenciamento reconhece que 
nestas relações cada indivíduo é voltado precipuamente para a realização de seus próprios 
interesses individuais em detrimento dos objetivos da empresa. Sendo assim, a organização 
deve criar mecanismos para aumentar o grau de congruência dos objetivos dos indivíduos 
com as metas organizacionais.  

 

3.5.2 Aprendizado Organizacional  

O papel do controle gerencial, no processo de aprendizado, consiste de duas questões 
(ATKINSON et all, 2000): 

• Informar se a empresa não está alcançando os seus objetivos propostos 

• Indicar quais as causas do não atingimento destes objetivos, bem como apontar 
possíveis soluções para a resolução dos problemas encontrados. 

Os autores ressaltam que, adicionalmente, o sistema deve ser capaz de indicar 
(através de monitoramento) como a atingimento das metas estabelecidas nos objetivos 
primários (meta dos acionistas) são realizadas através dos objetivos secundários (demais 
stakeholders). 

 

3.6 Sistemas de Recompensa 

O sistema de recompensa compõe o processo de controle gerencial. Seu objetivo é promover a 
congruência de objetivos. As recompensas no trabalho correspondem a incentivos 
psicológicos e sociais e benefícios financeiros (ANTHONY e GOVINDARAJAN, 2002). Os 
benefícios psicológicos e sociais referem-se a itens como autonomia no trabalho, satisfação 
por realizar um bom trabalho, reconhecimento ou ambiente de trabalho amigável. Os 
incentivos financeiros referem-se à forma de pagamento pelos trabalhos realizados. O 
controle gerencial tem como foco o estudo dos incentivos financeiros e sua realização com o 
alcance das metas da empresa. 

A utilização de medidas financeiras, tais como o retorno sobre o investimento ou valor 
agregado para participação nos lucros, apresenta os problemas tradicionais de utilização 
destas métricas, ou seja, leva os empregados a terem um foco no curto prazo e não 
estabelecem uma relação causal clara entre o desempenho das pessoas e sua remuneração.  
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Para minimizar esta questão, as organizações adotam um “mix” entre indicadores financeiros 
e não-financeiros, estabelecendo peso para cada elemento e integrando com as metas da 
empresa. 

 

3.7. Controle gerencial como instrumento de implementação de estratégias 

O conceito de estratégia emergiu, quando diversos estudiosos procuravam uma abordagem 
holística e integradora para o processo de administrar. Diversos estudiosos apresentam 
definições sobre estratégia. 

Wright; Kroll e Parmell (2000)  consideram estratégia como “os planos da alta administração 
para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”. 
Adiante, ele afirma que a estratégia pode ser encarada sobre três pontos de vista: a 
formulação, a implementação e o controle estratégico. 

O sistema de controle gerencial das organizações tem o relevante papel de contribuir para que 
as estratégias que foram formuladas sejam implementadas de forma efetiva.   

 

3.8. Orçamento empresarial 

Orçamento é um instrumento de formalização. Neste intuito, representa a quantificação das 
metas e objetivos da empresa, através de modelos contábeis prospectivos. Estes relatórios 
abrangem dados de caráter financeiro ou de caráter quantitativo, podendo ter um caráter 
operacional ou estratégico. 

Orçamento Operacional – Compõe-se da previsão da estrutura econômica e de atividades para 
o exercício financeiro seguinte. 

Orçamento Estratégico - Refere-se a um horizonte maior de projeção, além de possuir 
características técnicas de elaboração mais simplificadas. No orçamento estratégico, o grau de 
detalhamento dos planos é menor e a preocupação com a exatidão também é reduzida.  
Kaplan e Norton (2001) afirmam que enquanto o orçamento operacional concentra-se nas 
melhorias incrementais de curto prazo, o orçamento estratégico identifica as necessidades 
evidenciadas pelas novas opções estratégicas, tais como o desenvolvimento de novos produtos 
e mercados. 

 

3.9. O orçamento como instrumento de controle gerencial 

Para que o orçamento seja um instrumento efetivo de controle gerencial, ele deve possuir a 
característica de impulsionar o planejamento, integração com a estratégia, contemplar 
indicadores de caráter não financeiro e observar as considerações de caráter comportamental.  

 

3.9.1. Integração com a estratégia 

O orçamento da organização deve ter uma integração clara com a elaboração do planejamento 
estratégico. Apesar da importância desta integração, segundo Kaplan e Norton (2001, p. 288), 
pesquisas apontam que muitas empresas elaboram orçamentos desconectados da formulação 
estratégica. Kaplan e Norton (1997) aduzem que a separação destas atividades faz com que o 
foco de controle das organizações se concentre na consecução de metas de curto prazo. 
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3.9.2. Aspectos comportamentais do orçamento 

Em sistemas orçamentários, os indivíduos da organização desempenham um papel central, 
podendo originar uma série de questões de caráter comportamental que afetam a utilização 
desta ferramenta. Atkinson et all (2000) apresentam estas questões classificadas em duas 
abordagens: 

 

a) Projetando o processo orçamentário 

A forma como o orçamento deveria ser fixado e quais as pessoas que participarão da 
elaboração define se o orçamento será consultivo, participativo ou autoritário. 

 

b) Influenciando o processo orçamentário 

Simulação de aspectos orçamentários para benefícios pessoais. Atkinson et al (2000) afirmam 
que, no processo de orçamento, os aspectos humanos têm um papel preponderante. Isto ocorre 
porque: 

• O orçamento está ligado ao processo de avaliação de desempenho das pessoas 

• O montante de recursos de um centro de responsabilidade pode ser encarado 
como símbolo de poder 

• Em muitas empresas o orçamento compõe o sistema de incentivos 

Estes comportamentos acarretam as seguintes situações: os jogos orçamentários e a atribuição 
de folga orçamentária (ATKINSON et al, 2000). Os jogos orçamentários correspondem a 
manipulações do orçamento efetuadas com o objetivo de facilitar o cumprimento das metas e, 
conseqüentemente, a obtenção dos incentivos salariais (ATKINSON et al, 2000). 

A folga orçamentária refere-se a solicitações de recursos em excesso por partes dos gerentes, 
objetivando o alcance dos objetivos de forma mais fácil. 

A literatura não apresenta formas precisas de reduzir estes comportamentos disfuncionais. As 
recomendações dizem respeito à elaboração de um processo exaustivo e com ampla 
comunicação entre o executivo que aprova e o executor de cada ato projetado para o 
orçamento, bem como justificativas detalhadas para as alterações efetuadas (ATKINSON et 
all, 2000). 

Estas questões comportamentais devem ser consideradas na elaboração e análise dos sistemas 
orçamentários. No entanto, não há na literatura uma receita padronizada para evitar estes 
problemas. 

 

4. Descrição e análise dos resultados 

Para a análise dos resultados obtidos na pesquisa qualitativa realizada na empresa, procurou-
se ordenar cada item estudado com base nas entrevistas bem como na análise dos documentos 
fornecidos pela empresa. Assim, avaliou-se a integração com as estratégias, o processo 
técnico de elaboração do orçamento, a avaliação de desempenho e os aspectos 
comportamentais do orçamento, permitindo-se avaliar a função do orçamento como 
instrumento de controle gerencial. 
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4.1.Integração do orçamento com as estratégias  
Procurou-se avaliar se o orçamento estava integrado com suas estratégias e qual a 
metodologia utilizada para este procedimento. No estudo do caso, verificou-se que a empresa 
interrompeu seu processo formal de planejamento, sendo projetados os parâmetros  para os 
quatro anos seguintes. Apesar de, atualmente, não haver planejamento estratégico, como toda 
organização, a organização elabora e decide ações estratégicas que terão efeitos a longo prazo. 
Mesmo assim, não há uma metodologia formal de integração do planejamento estratégico 
com o orçamento empresarial. A sistemática empregada, para elaboração do orçamento 
tradicional, não exige esta integração. 

Ademais, observa-se que a empresa possui um foco centrado em decisões de curto prazo. 
Com base na entrevista realizada, observou-se que o fator que baliza todo o orçamento é uma 
política de vendas que visa equilibrar o fluxo de caixa. Como a organização comercializa 
produtos de grande sazonalidade (materiais para fertilizantes), faz-se necessário estabelecer 
uma política de preços que tenha como balizamento a flutuação da demanda. Nas seções a 
seguir serão explicitados cada item de avaliação no intuito de atingir os objetivos deste 
trabalho.  

 
4.2. Processo técnico de elaboração do orçamento  
Foram avaliados quais os critérios técnicos utilizados para estimativas dos itens 
orçamentários. Em geral, todos os gastos são estimados pelos responsáveis individuais dos 
centros de responsabilidade. Itens de caráter genérico, como despesas financeiras, os quais 
possuem dificuldades de atribuição de responsabilidade são orçados pela área 
administrativa/financeira. Com base nos documentos eletrônicos e entrevistas realizadas será 
exposto o critério de estimativa de cada item e  a incorporação dos itens não financeiros no 
modelo orçamentário. O quadro 01 descreve detalhadamente os critérios. 

Quadro 01 – Critérios técnicos para as estimativas dos elementos orçamentários 

Item Critério técnico para estimativa 

Receita de vendas As receitas, juntamente com as 
despesas relacionadas ao negócio da 
empresa  são componentes do plano de 
vendas.  

Despesas de vendas As despesas comerciais são estimadas por 
área de responsabilidade.  

Orçamento de estoques e custo de 
produção 
 

O orçamento de estoques e custos de 
produção compõem-se de estoques 
planejados em função das vendas, bem como 
os custos com matérias-primas, mão-de-obra 
direta e custos gerais de fabricação.  

Orçamento de despesas administrativas 
 

Com base na estimativa de gastos de cada 
estabelecido pela área de gestão 

Despesas e receitas financeiras 
 

Estas previsões são afetadas pela estrutura de 
capital projetada para a empresa e a 
oscilações de indicadores como taxa de 
câmbio e juros 
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4.3 Comentários Sobre os Critérios Utilizados nas E stimativas  
Conforme demonstrado, constata-se que, em geral, orçamento da empresa é elaborado, 
considerando-se o histórico de gastos e receitas dos anos anteriores acrescidos com um taxa 
de aumento. Este aumento pode ser estabelecido empiricamente ou com base em ações 
operacionais para o próximo período. Segundo o questionário aplicado, constata-se que os 
itens de maior dificuldade de cálculo são as despesas financeiras e variação cambial. Este fato 
ocorre em função da atual volatilidade das taxas de juros e cambial. 

Constata-se que a empresa adota uma abordagem “incremental” aos seus critérios de 
estimativa, ou seja, os orçamentos são estabelecidos com base em aumento ou reduções em 
comparação com o ano anterior. Na literatura estudada, verificou-se  a utilização desenfreada 
desta abordagem não considera as modificações da dinâmica do negócio, além de não 
considerar explicitamente os itens para criação de valor a longo prazo. 

Para elaboração completa do modelo, a empresa utiliza-se de uma planilha eletrônica 
integrada, desenvolvida em Excel por consultor externo. Esta planilha possui, como principal 
vantagem, a obtenção dos valores consolidados de resultado econômico. E como 
desvantagem, a  não integração com os dados dos centros de responsabilidade, gerando 
retrabalhos. 

Como o modelo do orçamento não é integrado com o sistema contábil da empresa, é 
necessário que ocorra digitação manual dos dados, o que encarece e prejudica o sistema 
orçamentário. 

 
 
4.4 Elaboração das Demonstrações Contábeis Projetad as 
Os orçamentos explicitados, na seção anterior, dão origem às demonstrações contábeis 
projetadas para o período do orçamento. Estas demonstrações estão expressas no Quadro 02. 

 

Quadro 02: Demonstrações contábeis projetadas para o período do orçamento  

RELATÓRIO CONCEITO 
Demonstração do Resultado do 
Exercício 

Utilizada para a projeção global de seus 
resultados econômicos mensais e anuais. 

Balanço Patrimonial Projetado Estimativa da posição patrimonial. 

Demonstração do Fluxo de Caixa 

Elaborado de forma global, considera as 
entradas e saídas mensais e anuais de 
caixa. 

 

Estes relatórios finais derivam-se do modelo orçamentário elaborado em planilha eletrônica 
Excel. Na pesquisa realizada, identificou-se que apenas a Demonstração do Resultado do 
Exercício é utilizada como instrumento de controle gerencial. 

 
4.5 Incorporação de Itens Não-Financeiros  
No estudo realizado, verificou-se que a empresa avalia os itens não-financeiros no orçamento 
com base em seu reflexo na sua estrutura econômica. Constatou-se que itens como a melhoria 
de qualidade é considerada em função de eventuais reduções de custos ocorridas no processo 
de produção. Alguns elementos não financeiros são monitorados pelas áreas operacionais 
(taxa de defeitos e reclamações de clientes), no entanto não existe uma metodologia formal 
que considere estes elementos no sistema orçamentário da unidade; 
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4.6 Utilização do Orçamento para Avaliação de Desem penho Empresarial  
Foi estudado o papel do orçamento no processo de avaliação de desempenho gerencial. O 
critério estabelecido no orçamento para avaliação de desempenho é o grau de atingimento das 
metas orçadas. A empresa holding  tem como principal objetivo o alcance das metas finais de 
lucro, enquanto que os executivos da unidade analisam o desempenho de cada centro de 
custos. 

Para a análise das variações, os profissionais verificam mensalmente cada variação de gastos 
dos centros de responsabilidade. Através de “feeling” gerencial são estabelecidas as variações 
que deverão ser investigadas e relatadas. A investigação das variações serve de base para a 
melhoria da qualidade da gestão nos períodos seguintes. 

Para obter uma maior congruência na realização das metas estabelecidas, a empresa possui 
um sistema de remuneração variável que integra o orçamento com o montante global da 
remuneração do ano. 

Eventuais reduções relevantes de custos são estabelecidas pela administração da empresa 
holding, solicitando aos executivos da unidade uma redução geral com base na necessidade de 
atingimento das metas de lucratividade. Assim, a unidade escolhe as rubricas que deverão ser 
diminuídas. Atualmente, a administração não tem solicitado cortes de gastos desta natureza. 

O modelo utilizado pela empresa contempla, como produtos finais, diversos indicadores, tais 
como o valor econômico adicionado (EVA), lucro da atividade, indicadores de 
endividamento, liquidez e rentabilidade, valor da empresa e prazos-médios de estoques. No 
entanto verificou-se que, apesar destes indicadores estarem disponíveis, não são utilizados 
pelos executivos em suas análises de desempenho. 

A avaliação de desempenho, centrada exclusivamente em metas financeiras de curto prazo, 
apresenta diversos problemas. As principais questões analisadas  na revisão de literatura deste 
trabalho foram: 

 
• O foco restrito, de curto prazo, pode prejudicar o aumento do valor do negócio 

ao longo do tempo; 
• Pode impelir ao alcance de metas “a todo o custo” em detrimento de posições 

estratégicas mais benéficas para a empresa como um todo. 
 
 
4.7 Aspectos Comportamentais do Orçamento  
As questões comportamentais, observadas nesta pesquisa, dizem respeito à forma de 
elaboração e utilização do orçamento pelas pessoas, o foco na rigidez do controle financeiro e 
as questões relativas à definição e cumprimento das metas. 

O orçamento da empresa é parcialmente consultivo. Neste caso, alguns funcionários são 
solicitados a opinar sobre demandas de sua área de atuação. A administração avalia e decide 
se inclui o item no orçamento. 

Para o estabelecimento dos valores, muitas vezes há o procedimento de folga orçamentária, ou 
seja, a administração estabelece valores superavaliados para fazer face à eventuais incertezas 
nos critérios de estimativas utilizados. 

Observa-se que a empresa possui como critério, o que Anthony e Govindarajan (2002) 
chamam de controle rígido. Neste sentido, as metas de lucro de curto prazo representam o 
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principal parâmetro de controle gerencial. Esta cultura pressiona os empregados a cumprirem 
as metas financeiras em detrimento de outras considerações de natureza estratégicas. 

Após a definição do orçamento, as metas financeiras são divulgadas para todos os 
responsáveis, incluindo os funcionários da operação. Para obter uma maior congruência no 
alcance dos objetivos, a empresa possui um sistema de remuneração variável que integra o 
orçamento com o montante global da remuneração do ano de cada funcionário. 

Observa-se que o alcance das metas organizacionais é facilitado pelo sistema de incentivos 
vigente, pela comunicação e pela sistemática de orçamento consultivo. No entanto o próprio 
valor destas metas é distorcido em função dos procedimentos habituais de orçamentação, tais 
como a “folga orçamentária” e os critérios técnicos utilizados para as estimativas de cada 
conta. 

 

4.8. Considerações finais 

Na literatura revisada, verificou-se que o orçamento deve contribuir para o alcance das 
estratégias e estimular o comportamento das pessoas para o alcance das estratégias 
organizacionais, ou seja, ter efetividade como instrumento de controle gerencial. Entretanto, 
baseado no estudo de caso realizado, constatou-se que a utilização isolada do orçamento não 
contribui para que este instrumento gerencial seja efetivo como instrumento de controle de 
gestão. Algumas questões contribuem de forma específica para este fato: 

O método incremental de elaboração do orçamento não contribui para o alcance das 
estratégias empresariais. Este processo não apresenta uma sistemática objetiva de interligação 
entre planos de curto e de longo prazo. 

Os indicadores não-financeiros não são considerados no modelo orçamentário de forma 
sistematizada. Neste caso, ocorre apenas a consideração de algumas variáveis de forma 
isolada, em função de seu próprio monitoramento, tais como qualidade ambiental.  

Para a contribuição ao atingimento de metas, a empresa atrela o orçamento ao sistema de 
remuneração variável de seus funcionários e gestores. No entanto, aspectos políticos e 
culturais, envolvendo o processo orçamentário, dificultam o estabelecimento e utilização de 
metas factíveis. 

Na empresa estudada, o atingimento das metas orçadas representa o principal parâmetro para 
avaliação de desempenho. Constata-se que, conforme análise da literatura consultada, este 
fato pode impedir o alcance de posições estratégicas de valor a longo prazo. 

Sugere-se que trabalhos futuros  investiguem novos modelos de orçamento que apresentem 
efetividade como sistema de controle de gestão.  

 
Referências 
 
ANTHONY, Robert N.; GAVINDARAJAN, V. Sistema de controle gerencial. São Paulo: Atlas, 2002. 
ATIKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajuv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. Contabilidade 
gerencial. São Paulo: Atlas, 2.000. 
BRYANT, Lisa; JONES, Denise A.; WIDNER, Sally K. Managing Value Creation within the firm: An 
examination of Multiple Performance Measures. Journal of Management Accounting Research. p. 107-131, 
2004. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus,1999. 
GERDIN, Jonas Management Accounting System Design in Manufactoring Departments: an empirical 
investigation using a multiple contingencies approach. Accounting, Organizations and Society. V. 30, p. 99-
126, 2005. 



XII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

HORNGREEN, Charles T.; FOSTER, George;  DATAR, Srikant M. Contabilidade de custos. 9. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2001. 
JOHNSON, H. Thomas;  KAPLAN, Robert S. Contabilidade Gerencial: A estratégia da relevância da 
contabilidade nas empresas. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Organização orientada para a estraégia: como as empresas que 
adotam o Balanced Scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2.001. 
______. A estratégia em ação: Balanced Scorecard. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
LISBOA, Lázaro Plácido. Ética geral e profissional em contabilidade. São Paulo: Atlas, 1996. 
LIPE, Gascho Marlys; SALTERIO, Steven E. The Balanced Scorecard: Judmental Effects of Common and 
Unique Performance Measures. The Accounting Review. V75, no. 3 p. 283-298, 2000. 
ITTNER, Christopher, D; LARCKER, David F; RANDALL, Taylor. Performance implications of strategic in 
financial services firms. Accounting, Organizations and Society. v 28, p. 715-741, 2003. 
MARTINEWSKI, André Luis;  GOMES, Josir Simeone. Contabilidade de gestão em 
empresas internacionalizadas: algumas evidências de empresas brasileiras. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 16.; 2000, Goiânia. Anais... 
Goiânia: [s.n], 2000.MOERS, Frank. Discretation and bias in performance evalution: the 
impact of diversity and subjectivy. Accounting, Organizations and Society.  v. 30, p. 67-
80, 2005. 

WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J.; PARMELL , John. Administração estratégica: conceitos. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e método. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001 
SMITH, Michael. Gaming Nonfinancial Performance Measures. Journal of Management Accounting 
Research. p. 119-123, 2002. 
WIDNER, Sally K. An empirical investigation of the relation between the use of strategic human capital and the 
design of management control system. Accounting, Organizations and Society. v29, p. 377-399, 2004. 


