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RESUMO 

 

O presente estudo se propôs, através da abordagem intervencionista, a modificar a forma de 

gestão de uma empresa familiar com reduzida estrutura administrativa, atuante no segmento 

da saúde, mediante a implementação de controles formais de desempenho, tais como o 

orçamento e o BSC, além do planejamento estratégico.  A Teoria Institucional foi empregada 

por estar relacionada com os aspectos culturais da empresa estudada, concernente à 

formatação de seus controles gerenciais.  A literatura acerca do planejamento estratégico e 

orçamento foi amplamente utilizada para ancorar as etapas das ações relatadas neste projeto.  

A metodologia aplicada seguiu principalmente os passos de Labro e Tuomella (2003) para 

intervir na realidade da empresa aqui pesquisada, com destaque para as atividades de 

identificação de tema de interesse compartilhado entre o meio acadêmico e o empresarial, 

além do entendimento geral do problema, da inovação e construção da solução fundamentada 

teoricamente e da implementação da solução na prática.  Como resultado, observou-se a 

implementação satisfatória do orçamento e de indicadores não financeiros, sintonizados com 

os objetivos definidos para médio e longo prazo na empresa estudada.  Também destacou-se a 

evolução no conhecimento técnico da equipe envolvida a partir do treinamento recebido e da 

utilização das ferramentas de controle gerencial implementadas, apesar da mudança cultural 

promovida nos modelos de controle, migrando de uma base praticamente informal, amparada 

pela confiança, para outra, essencialmente formalizada por meio do orçamento e dos 

indicadores não financeiros, monitorados e fiscalizados pela área de Controladoria.  Para 

continuidade deste estudo, recomenda-se uma reavaliação sobre a aplicabilidade do artefato 

BSC modelado às características da empresa analisada e a concessão de uma maior autonomia 

dos gestores para implantação do sistema de orçamentos desenvolvido. 

 

 

 

Palavras-chave:  Orçamentos, sistema de informações gerenciais, planejamento estratégico, 

indicadores não financeiros, intervencionista. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study aims to, through an interventionist approach, to modify the way of running 

a family business with reduced administrative structure, in the health segment, through the 

implementation of controls to measure performance, such as the budget and the BSC, besides 

strategic planning.  The Institutional Theory was used, because it related to the cultural 

aspects of the company being evaluated, regarding the formatting of their management 

controls.  The literature on strategic planning and budgeting was greatly used to support the 

actions steps reported in this project.  The methodology mainly followed the footsteps of 

Tuomella and Labro (2003), to intervene in the reality of the company being evaluated, 

highlighting the activities and identifying the subjects that shared an interest in both the 

academic theories and business practices, in addition to a general understanding of the 

problem, innovation, and building a theoretically grounded solution and implementing it 

practically.  As a result, there was a satisfactory implementation of the budget and non-

financial indicators, in line with the defined medium and long term objectives. Also 

highlighted, was the growth in technical knowledge of the group involved because of the 

training they received and the daily use of the management control tools implemented, despite 

the cultural change promoted by these new controls, migrating from an almost informal base, 

sustained by trust, to another essentially formalized base through the budget and non-financial 

indicators, monitored and supervised by the Controller's department.  To continue this study, a 

reassessment is recommended of the applicability of the BSC modeled to the characteristics of 

the company, and the granting of greater autonomy for managers to implement the budget 

system developed. 

 

 

 

Keywords:  Budgets, management information systems, strategic planning, non-financial 

indicators, interventionist. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa objetiva desenvolver e implementar um sistema de informações 

gerenciais numa empresa familiar de comercialização e distribuição de material para a saúde 

localizada na cidade de São Paulo que, apesar de seu porte médio, possui reduzida estrutura 

de controladoria, e identificar os efeitos gerados com sua aplicação. 

A intensa concorrência no ramo da saúde tem exercido forte pressão sobre as margens 

de contribuição e, consequentemente, sobre a continuidade dos negócios da empresa estudada, 

obrigando-a a otimizar criteriosamente seus recursos. 

Por conseguinte, a Diretoria desta empresa solicita, constantemente, relatórios e 

controles que permitam agregar valor ao negócio, quer seja na definição dos objetivos 

estratégicos de médio e longo prazo quanto no monitoramento de ações operacionais de curto 

prazo. 

Atualmente, a empresa em estudo é carente de informações para tomada de decisão.  

Faltam relatórios para a projeção de resultado de seus negócios em consonância com os 

objetivos de longo prazo. 

Para solução, o sistema de informações gerenciais aqui idealizado se propõe a oferecer 

uma calibração entre as estratégias de longo prazo da empresa com seu presente desempenho 

a fim de monitorar e corrigir, em tempo hábil, qualquer distorção que possa comprometer a 

manutenção do negócio e o alcance de suas metas de longo prazo. 

Nesse contexto, conforme Barbier (2004, p. 6-16), citado por Mendonça Neto et al. 

(2011, p. 187),  o conceito de  Prática é aplicado por estar diretamente relacionado com as 

atividades de resolução de problemas, de inovação, de gestão, que supõe o desenvolvimento 

de atividades específicas para a situação. 

A Teoria Institucional, de acordo com Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), é 

empregada para interpretar o papel do sistema de informações gerenciais incorporado na 

cultura da organização, influenciado por suas crenças, valores, normas e regras. 

A tipologia de sistemas de controle de Malmi e Brown (2008) foi aplicada para 

analisar os aspectos da empresa estudada.  Também foi identificada a aderência ao modelo de 

sistema de gestão de desempenho – PMS, apresentado por Ferreira e Otley (2009). 
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1.1. Contextualização do tema (situação problema) 

 

A ausência de sistema de informações para gestão na empresa estudada permitiu que, 

ao longo de sua história, decisões e caminhos a percorrer fossem escolhidos sem a devida 

análise de causa e efeito sobre o retorno esperado e consequências para a perpetuação do 

negócio. 

Oportunidades foram desperdiçadas pela análise incompleta do cenário e pela ausência 

de adequadas projeções econômico-financeiras.  Um exemplo foi na prospecção de uma nova 

grande linha de materiais para distribuição, que demandou alto investimento e mesmo com 

bons resultados apresentados, não gerou retorno no tempo adequado, causando graves 

dificuldades no fluxo de caixa da empresa. 

Também se observou experiência negativa, decorrente da falta de ferramenta de 

planejamento e gestão, no projeto para aquisição e implantação de sistema integrado de gestão 

empresarial – SIG, ou ERP – Enterprise Resource Planning.  Na época do projeto, prazos e 

ações para implantação não foram claramente definidos, tampouco os responsáveis pela 

mesma.  Por fim, para não ser totalmente cancelado, o projeto foi implantado parcialmente 

com abrangência e foco principais para as áreas operacionais, tais como Estoque, 

Agendamento, Faturamento e parte do Financeiro, com significativo atraso nos cronogramas e 

grandes desembolsos por retrabalhos. 

Para obter sucesso, a organização deve ter bons controles de gestão.  Controle perfeito 

é impossível.  Um bom controle deve considerar a relação do custo e benefícios gerados com 

sua implantação.  (MERCHANT E VAN DER STEDE, 2007, p. 11). 

Ainda de acordo com Merchant e Van der Stede (2007, p. 35), uma importante forma 

de controle é o controle por resultado, uma vez que ele não foca o empregado, mas sim o 

resultado.  Neste caso, se concede maior autonomia aos empregados, o que gera maior 

inovação. 

Porém, o controle por resultado pode não ser eficiente em algumas situações, tais 

quando falha em condições como: conhecimento e habilidade para alcançar resultados 

desejados e capacidade para medir efetivamente os resultados.    Os Controles dos resultados 

formam o maior elemento de um MCS (Management Control System).  Contudo, quando 

apresentam deficiências pontuais, podem ser complementados com ações individuais e 

controles culturais (MERCHANT E VAN DER STEDE, 2007, p. 35). 
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Esse projeto se baseia neste tipo de afirmação, pois na empresa objeto deste estudo 

vemos tentativas de implantação de controles por resultado, mas as pessoas se perdem no 

acompanhamento, no monitoramento e na prestação de contas. 

O controle cultural nesta empresa é preponderante, o que a possibilita obter bons 

resultados, pelo menos por enquanto, em função de seu porte atual.  Contudo, são observadas 

situações onde ocorrem perdas por falta de ferramenta que permita a divulgação e 

monitoramento do orçamento.  Conforme exemplo citado anteriormente, na contratação de 

serviço especializado para implantação e manutenção de sistema integrado – módulos de 

Estoque e Financeiro. 

 

1.2. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal deste estudo é desenvolver um processo de controle gerencial em 

consonância com o plano estratégico da empresa e testar seu funcionamento na prática. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

Inicialmente, sentia-se a necessidade de um orçamento para aplicação na empresa aqui 

estudada, para se dispor de um sistemas de informações para gestão. 

Contundo, no decorrer do desenvolvimento do presente projeto, principalmente com 

base na literatura acerca do tema, observou-se que, para sua maior eficácia, o sistema de 

informações deveria principiar-se pela definição de objetivos estratégicos de longo prazo e 

formas de mensurá-los para acompanhamento. 

Por conseguinte, para alcance do objetivo geral estabelecido, pretende-se: 

 Apoiar a direção da empresa na definição dos objetivos de médio e longo 

prazo; 

 Implementar o orçamento; e, 

 Aplicar o artefato BSC – Balanced Scorecard. 

 

1.3. Justificativas e Contribuições 

 

Espera-se, com o desenvolvimento deste estudo, disponibilizar uma ferramenta de 

planejamento para aplicação na gestão de empresas com mínima estrutura de controladoria, 

contribuindo com seu processo de controle. 
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A contribuição final deste trabalho e o sucesso de sua implementação será evidenciada 

através de entrevistas documentadas com os usuários da informação demonstrando os 

impactos culturais percebidos em tais envolvidos. 

Para o meio acadêmico, a expectativa é que esta dissertação contribua para confirmar a 

importância da aplicação prática das estruturas para implementação de estratégia apresentadas 

por Anthony e Govindarajan (2008), do ciclo de planejamento e controle de Garrison, Noreen 

e Brewer (2007) e da aderência ao modelo sistema de gestão de desempenho – PMS, 

apresentado por Ferreira e Otley (2009). 

Esta pesquisa também é motivada pela oportunidade de se registrar um processo de 

implementação de um sistema de controle gerencial na literatura acadêmica. 

 

 



 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda as teorias envolvidas neste trabalho, que são o conceito de Prática 

e a Teoria Institucional, a literatura pesquisada acerca do tema sistema de controle gerencial e 

a ferramenta implementada – que é principalmente o orçamento. 

 

2.1. Teoria da Prática 

 

De acordo com Barbier (2004, p. 6), apud Mendonça Neto et al. (2011, p. 187), o 

conhecimento teórico e prático derivam da norma mais comumente aceita, onde a teoria está 

diretamente associada à ordem universal, ao abstrato, ao dedutivo, ao aplicável, ao 

transferível para a prática.  Por sua vez, a prática é o que está relacionado ao contingente, ao 

local, ao efêmero, ao complexo, ao incerto, ao indutivo. 

Ainda pelas reflexões de Barbier (2004, p. 14-16), apud Mendonça Neto et al. (2011, 

p. 187), o conhecimento prático está relacionado às atividades de resolução de problemas, de 

gestão, de ambientes dinâmicos, de inovação, que supõe o desenvolvimento de atividades 

mentais específicas àquela situação. 

Pensamento similar é expressado por Lecourt (2008, p. 71), também citado por 

Mendonça Neto et al. (2011, p. 187) onde afirma que é a prática que precede a ciência e, 

sendo que, a evolução do conhecimento científico depende do fracasso da técnica, a ciência 

surge como uma reflexão sobre os obstáculos encontrados pela aplicação prática. 

O conceito de prática foi diretamente utilizado neste projeto, através das ações 

desenvolvidas para a criação e aplicação de um sistema de informações para gestão sob as 

características, condições e necessidades da organização objeto deste estudo. 

 

2.2. Teoria Institucional 

 

De acordo com Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), a Teoria Institucional propõe uma 

mudança no foco da análise para a instituição ao invés do indivíduo tomador da decisão.  As 

organizações adotam estruturas internas, tais como valores, normas, crenças, verdades, regras, 

etc. como resposta a padrões que existem fora da organização. 

Conforme Burns e Scapens (2000), apud Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), a teoria 

institucional tem a contabilidade gerencial como uma instituição dentro da empresa, dando 

sentido ao grupo social da qual participa.  Esta teoria tem a contabilidade gerencial como uma 
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rotina formada por hábitos que dão sentido a determinado grupo de pessoas.  Nesta acepção, a 

contabilidade não pode ser analisada como um mero instrumento técnico, isolada, deslocada 

de seu ambiente de atuação e dos valores subjetivos que permeiam as atividades do ser 

humano na sociedade. 

Assim, por Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), a aplicação dos mecanismos contábeis, 

seus hábitos e rotinas, nem sempre é definida por motivações objetivas e racionais, provendo 

conceitualmente das dimensões cultura da organização e psicologia humana. 

Por outro lado, os artefatos contábeis também influenciam as dimensões psicológica e 

cultural do grupo a qual integra. 

Guerreiro, Frezatti e Casado (2006) inferem ainda em seu artigo que as causas 

fundamentais do problema da contabilidade gerencial correspondem aos hábitos instalados na 

organização, sendo estes, provenientes do âmago cultural das organizações. 

As organizações são estruturadas em seus ambientes e tendem a se tornar isomórficas 

com ele.  Tendências isomórficas levam organizações a adotarem produtos, serviços, técnicas, 

políticas e programas que não resultam, necessariamente, em aumento da eficiência ou do 

desempenho.  Entretanto, esses elementos são tomados por verdadeiros, como necessários e 

apropriados.  Eles legitimam a organização do ponto de vista interno e externo. 

A Teoria Institucional é a base teórica deste projeto por estar relacionada 

fundamentalmente com os aspectos culturais da organização quanto aos seus instrumentos de 

controle gerencial. 

Assim, esta teoria foi aplicada para explicar a importância de se respeitar as 

características culturais da empresa no desenvolvimento e implantação do processo formal de 

controle gerencial. 

 

2.3. Sistemas de controle gerencial 

 

Conforme Merchant e Van der Stede (2007, p. 5-7), os sistemas de controle gerencial 

são compostos por vários estágios, desde definição de objetivos, formulação das estratégias e 

por fim, o controle gerencial em si, que organiza os recursos de pessoal, financeiro, estrutura e 

informação (know-how) e os emprega na busca dos objetivos da empresa. 

Para Atkinson et al. (2008, p. 765-778), um sistema de controle gerencial deve ter 

dentre suas características, (i) estrutura técnica consistente e flexibilidade entre os níveis da 

organização para promoção da melhoria contínua;  (ii) código de conduta ética, incluindo os 

valores da empresa, os códigos de conduta profissionais, além das normas legais e societárias;  
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(iii) o desenvolvimento e uso de informações qualitativas e quantitativas num adequado 

formato para controle, motivação e avaliação de desempenho;  (iv) participação e autonomia 

da equipe envolvida; e, (v) desenvolvimento de sistemas de compensação vinculados aos 

desempenho para promoção do alcance de metas coerentes entre a empresa e a equipe. 

Segundo Padoveze (2003, p. 13-20), a empresa é um sistema formado por recursos 

introduzidos e que, pelo processamento destes, ocorre a saída de produtos ou serviços.  Ainda 

sob a ótica desse autor, a empresa é formada por subsistemas, contemplando (i) o da missão, 

crença e valores da empresa;  (ii) o de gestão com análise dos ambientes externo e interno, 

elaboração dos planos estratégico e operacional, dentre outros;  (iii) o da ordem formal, com 

definição da estrutura organizacional, autoridade e responsabilidades;  (iv) o da informação, 

necessária ao controle;  (v) o social, relacionado aos recursos humanos; e, (vi) o físico-

operacional, que compreende as instalações físicas e equipamentos da empresa. 

De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 4-6), as informações 

disponibilizadas pela contabilidade gerencial são fundamentais para execução das três 

atividades básicas da administração: o planejamento, a direção e motivação, e o controle.  

Estas funções gerenciais são base para tomada de decisões e formam o ciclo de planejamento 

e controle, conforme figura 2.3. - 1. Ciclo de planejamento e controle. 

A função planejamento visa identificar a melhor oportunidade para atingir os objetivos 

da organização, dentre as alternativas disponíveis.  A etapa de direção e motivação tem por 

objetivos obter o melhor resultado com a aplicação eficaz dos recursos humanos a disposição 

da empresa.  A função controle é a base para garantir que o planejamento esteja sendo 

executado, contemplando relatórios periódicos de desempenho compostos por comparativos 

dos valores orçados aos valores realizados.  Assim, é possível à administração agir sobre 

partes da operação que não estejam alcançando suas metas, bem como em setores que 

precisam de apoio especial, com vistas a zelar pelo cumprimento dos objetivos estratégicos da 

empresa. 
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Percebe-se, enfaticamente, as etapas de controle sofrendo e exercendo, reciprocamente, 

influência sobre as tomadas de decisões. 

Na opinião de Anthony e Govindarajan (2008, p. 1-8) os sistemas de controle 

gerencial são ferramentas úteis para as empresas implantarem suas estratégias, pois é através 

deles que os gestores influenciam os outros membros da organização na busca de tais 

objetivos. 

Dentre as atividades do Controle Gerencial destacam-se:  (i) planejamento sobre o que 

a organização deve realizar;  (ii) coordenação das atividades das unidades e departamentos;  

(iii) comunicação e avaliação das informações;  (iv) decisão sobre qual ação executar; e,  (v) 

influência sobre pessoas, para alterar seu comportamento na direção dos objetivos da empresa. 

Para alcance da estratégia, o controle gerencial compõe um mecanismo conjuntamente 

com:  a estrutura da organização, que esta relacionada à distribuição de responsabilidades e 

relacionamentos internos;  a cultura, que se refere às crenças, valores e normas que norteiam 

as tomadas de decisões;  a gestão de recursos humanos, que envolve todo o processo de 

recrutamento e seleção, treinamento, avaliação, promoção e desligamento de funcionários.  

Este mecanismo é mais bem visualizado na figura 2.3. - 2. Estrutura para a implementação de 

estratégia. 

Figura 2.3. - 1. Ciclo de planejamento e controle 
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Pela obra de Frezatti (2009, p. 14-15), basicamente, um sistema de controle 

orçamentário se compõe pelas características de controle, planejamento, estratégia de 

negócios, divulgação dos objetivos e metas e, deve ser parte do contexto organizacional, 

como apresentado na figura 2.3. - 3 . Sistema de informações gerenciais. 

Figura 2.3. - 3. Sistema de informações gerenciais 

 

Figura 2.3. - 2. Estrutura para a implementação de estratégia 
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Aguiar e Frezatti (2007) destacam em seu artigo que a estrutura de um sistema de 

controle gerencial é apropriada quando é capaz de cumprir sua função organizacional dentro 

do contexto de atuação da empresa. 

Dentre os principais elementos do sistema de controle gerencial, Aguiar e Frezatti 

(2007) destacam as características da informação gerada pelo sistema, conforme figura 2.3. - 

4. Características da informação do sistema de controle gerencial. 

Figura 2.3. - 4. Características da informação do sistema de controle gerencial 

 

Os estudos de Grafton, Lillis e Widener (2010) para investigar os meios pelos quais 

sistemas de medição de desempenho com indicadores financeiros e não-financeiros afetam o 

desempenho da empresa, encontram como resultado que tais sistemas devem, 

imperativamente, ser projetados para refletir essas medidas como incentivo à sua utilização 

pelos gestores. 

Também é demonstrado no trabalho que a realização de feedback sobre as medidas de 

desempenho obtida pelos recursos atuais e a aplicação do feed-forward para utilização de 

medidas de desempenho para a identificação de capacidades futuras são meios de garantir 

vantagem competitiva. 
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Em outras palavras, entende-se pelo artigo de Grafton, Lillis e Widener (2010) que o 

uso do sistema de informações gerenciais, como ferramenta de gestão, tem efeito positivo na 

aprendizagem da organização. 

Os resultados apresentados por Grafton, Lillis e Widener (2010) foram identificados 

neste projeto quanto à mudança cultural e aprendizado dos gestores e demais envolvidos pela 

utilização das ferramentas aqui idealizadas e implantadas. 

De forma semelhante, os autores citados nesta sessão destacam a importância e 

necessidade de uma ferramenta de mensuração e controle, tal como um sistema de gestão, 

para apoiar as empresas no alcance de seus objetivos, quer seja, no seu planejamento 

estratégico, na organização dos recursos, no controle quantitativo das informações ou no 

acompanhamento periódico da realização das metas projetadas. 

 

2.3.1. Ferreira e Otley (2009) 

 

O artigo de Ferreira e Otley (2009) apresenta uma visão geral sobre a concepção e 

utilização de sistemas de gestão de desempenho no seu enfoque estratégico e operacional. 

Pelos autores, estes sistemas são definidos como o processo pelo qual os gerentes 

asseguram que os recursos são obtidos e utilizados de forma eficaz e eficiente na realização 

dos objetivos da organização. 

São ainda uma evolução dos mecanismos formais e informais, processos e sistemas 

utilizados pela organização para transmitir objetivos chaves e metas aos envolvidos, além de 

auxiliar na medição, controle, aplicação de sistemas de recompensas e na aprendizagem 

organizacional. 

Ferreira e Otley (2009) apresenta 12 (doze) questões de sistema de gestão de 

desempenho - PMSs (Performance Management Systems), vide figura 2.3.1. - 5. O sistema de 

gestão de desempenho – PMSs. 
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Figura 2.3.1. - 5. O sistema de gestão de desempenho – PMSs 

 

 

As 12 (doze) questões apresentadas por Ferreira e Otley (2009) foram identificadas 

com a seguinte aderência e aspectos na empresa objeto deste estudo, considerando seu 

ambiente de atuação e cultura: 

Questão 1:  A empresa tem sua Missão e Visão claramente definidas e divulgadas em 

todos seus níveis, através de treinamentos de integração, quadros de aviso, mídia eletrônica, 

dentre outros; 

Questão 2:  Os fatores chave de sucesso são identificados pela equipe de gestão e 

atualizados periodicamente.  Em seguida, são divulgados aos envolvidos; 

Questão 3:  Sua estrutura reduzida limita consideravelmente a aplicação do modelo de 

Ferreira e Otley (2009), ficando a cargo da área de Controladoria fomentar a implantação e 

uso das ferramentas disponíveis para gestão; 
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Questão 4:  A limitação estrutural exige que a empresa adote plano estratégico com 

ênfase na simplificação de seus processos.  Contudo, não é possível aplicar esta estratégia 

para todos seus clientes, o que compromete seu plano macro e sobrecarrega sua estrutura. 

Questão 5:  Tal como citado anteriormente, na Questão 3, a pouca estrutura da 

empresa não lhe permite mensurar todos os seus objetivos, fatores chaves de sucesso e planos 

estratégicos; 

Questão 6:  A definição de metas para os objetivos estratégicos também fica 

comprometida pela reduzida estrutura da empresa.  Assim, as metas definidas não abrangem 

todos os objetivos estratégicos; 

Questão 7:  O plano de participação nos resultados permite que a avalição de 

desempenho da equipe seja individualizado e influenciado, simultaneamente, pelo resultado 

global alcançado pela empresa.  Projetos individuais são definidos pelos líderes de equipe em 

conjunto com seus colaboradores.  Tais metas são calibradas pelos gestores em alinhamento 

com o plano macro da empresa; 

Questão 8:  Os empregados de todos os níveis são recompensados proporcionalmente 

aos seus vencimentos, de acordo com o cumprimento de seus projetos individuais (Questão 7) 

e pelo alcance dos objetivos estratégicos globais da empresa; 

Questão 9:  Os resultados mensurados pelo sistema de gestão de desempenho (PMS) 

são periodicamente divulgados à equipe envolvida.  Esta prática é aplicada para comunicar os 

resultados apurados pelo Orçamento, pelos indicadores não financeiros e pelo cumprimento 

dos projetos individuais. 

A publicação do desempenho é realizada de maneira informal, no dia a dia, e formal, 

em reuniões de avaliação de desempenho intermediária e final, entre o líder e seu liderado.  O 

desempenho é ainda divulgado por meio eletrônico. 

Importante destacar que em todas as formas de comunicação do desempenho, são 

abordados os aspectos passado (feedback) e as melhorias esperadas para o futuro 

(feedforward); 

Questão 10:  As informações geradas pelo sistema de gestão de desempenho são 

utilizadas rotineiramente para definir o plano estratégico da empresa, mensurar seu 

cumprimento e, assim, embasar decisões.  Entretanto, aspectos estruturais e culturais, tais 

como resistência a mudanças, limitam a utilização do sistema; 

Questão 11:  O sistema de gestão de desempenho tem sido moldado de acordo com o 

perfil da empresa e seu ambiente de atuação.  Haja vista que determinados aspectos do 

sistema não são aplicáveis ao caso estudado; 
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Questão 12:  A empresa tem um ligação mediana com o sistema de gestão de 

desempenho utilizado.  Ele é utilizado, mas poderia ser melhor aproveitado por seus gestores.  

Ou seja, o sistema esta na rotina da empresa e é calibrado com suas necessidades, mesmo que 

enfraquecido pelas particulares limitações estruturais. 

O modelo de Ferreira e Otley (2009) esta presente na empresa aqui estudada, 

respeitando suas características culturais, estruturais, ambientais, estratégicas, tecnológicas e 

também, sua composição societária (100% familiar). 

Assim, conclui-se que, nesta empresa, as questões apresentadas por Ferreira e Oltey 

(2009) para formação do sistema de gestão de desempenho (PMS) são aplicáveis, apesar de 

impactadas pelas características estruturais e culturais do negócio. 

 

2.3.2. Malmi e Brown (2008) 

 

Malmi e Brown (2008) apresentam em vosso artigo um estudo quanto à tipologia de 

sistemas de controle de gestão (MCS – Management Control Systems) como um pacote 

formado por cinco grupos de controle:  cultural, planejamento, cibernético, recompensa e 

compensação e administrativo. 

Por estes autores, o principal foco do sistema de controle de gestão (MCS) é 

justamente como projetá-lo numa organização para gerar os resultados desejados, 

considerando os controles administrativos e culturais da empresa. 

O framework de Malmi e Brown (2008) pode ser melhor visualizado na figura 2.3.2. - 

6. Sistemas de controle de gestão – MCSs. 

Figura 2.3.2. - 6. Sistemas de controle de gestão – MCSs 
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A aplicação do sistema de controle de gestão foi analisada na empresa objeto desta 

dissertação, com destaque para os seguintes aspectos: 

Forma de controle planejamento:  O exercício do planejamento na empresa aqui 

estudada direciona a aplicação dos recursos e os padrões a serem alcançados.  Além disto, 

estabelece alinhamento das metas individuais de desempenho do envolvidos com as metas 

globais do negócio.  Quanto aos prazos, as metas são de médio (1 ano) e longo prazo (3 anos); 

Forma de controle cibernético:  Este estudo propiciou o desenvolvimento e a 

implantação do Orçamento e de indicadores não financeiros. 

Com estas ferramentas, é possível acompanhar o resultado das atividades da empresa, 

comparando-o com padrões de desempenho e metas esperadas. 

Assim, existe uma prática de feedback dos resultados alcançados que enseja a 

mudança de comportamento dos envolvidos em relação às variações observadas; 

Forma de recompensa / compensação:  O plano de recompensas da empresa aqui 

estudada esta atrelado ao cumprimento de projetos individuais de colaboradores chaves no 

processo e ao alcance de resultados globais da empresa; 

Forma de controle administrativo:  As práticas de governança seguem o formato da 

confiança, em linha com a cultura da empresa, de origem familiar. 

Esta característica tem sido modificada à medida que são desenvolvidas e 

estabelecidas novas políticas de controle interno, tais como o Orçamento implantado neste 

projeto; 

Forma de controle cultural:  A cultura da equipe segue um conjunto de crenças e 

valores que compõe o âmago da organização. 

Tais valores e crenças são disseminados pelos sócios e influenciam positivamente os 

funcionários de todos os níveis.  Processos de seleção de novos colaboradores incluem 

análises para identificar candidatos com perfil correspondente. 

Segundo Malmi e Brown (2008), os controles culturais são abrangentes.  No estudo 

aqui desenvolvido, a implantação do Orçamento neste ambiente, com forte apego cultural, 

agregou uma ferramenta de controle cibernético e formal à equipe de gestão. 
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2.3.3. Sistemas de gestão em empresas familiares 

 

2.3.3.1.  Tsamenyi, Noormarnsyah e Uddin (2007) 

 

Tsamenyi, Noormarnsyah e Uddin (2007) apresentam em seu artigo, estudo de caso de 

uma tradicional empresa familiar da Indonésia, onde as decisões tais como recrutamento, 

recompensas, avaliação de desempenho e alocação de recursos são frequentemente tomadas 

em sintonia com os fatores sociais e culturais da organização. 

Os autores concluem ainda que a influência cultural e social é tamanha que os 

controles formais de gestão são rebaixados a segundo plano. 

O citado estudo ajuda no entendimento dos controles de gestão em empresas 

familiares, principalmente nos países em desenvolvimento. 

A empresa em referência foi fundada nos anos sessenta por dois amigos e a 

administração foi assumida por eles, sendo um na área operacional e outro na gestão. 

Os pesquisadores relatam que a empresa não possuía qualquer planejamento de longo 

prazo, tampouco plano estratégico ou orçamento anual. 

As conclusões do estudo de Tsamenyi, Noormarnsyah e Uddin (2007) mostram que 

embora existisse modelo formal de controle de gestão na empresa, este estava subserviente 

aos controles sociais e culturais. 

 

2.3.3.2.  Ansari e Bell (1991) 

 

Conforme estudo realizado sobre a influência da cultura social nos controles e práticas 

de contabilidade nas empresas familiares do Paquistão por Ansari e Bell (1991), apud 

Tsamenyi, Noormarnsyah e Uddin (2007), os resultados apresentados sugerem que os 

modelos de sistemas de gestão e controle podem ser explicados a partir da perspectiva cultural, 

além do ponto de vista racional econômico. 

Os trabalhos de Tsamenyi, Noormarnsyah e Uddin (2007) e Ansari e Bell (1991) 

corroboraram com este estudo no que concerne ao relacionamento do sistema de gestão com 

as características culturais da organização, embora os controles formais implantados na 

empresa aqui pesquisada não tenham sido colocados num plano inferior ao dos controles 

sociais e culturais. 
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2.4. Planejamento Estratégico e o Orçamento 

 

 Anthony e Govindarajan (2008) 2.4.1.

 

Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 330-336), planejamento estratégico é a etapa 

na qual os administradores analisam e definem os processos que serão desenvolvidos pela 

empresa com sua respectiva disponibilidade de recursos.   O registro de como o planejamento 

estratégico será realizado é reconhecido por plano estratégico 

Os autores citam quatro benefícios do planejamento estratégico: 

1º benefício:  permitir o desenvolvimento de um orçamento operacional anual onde os 

objetivos estratégicos sejam priorizados na distribuição dos recursos disponíveis; 

2º benefício: exercitar o planejamento oferece uma ótima oportunidade de 

desenvolvimento e treinamento gerencial; 

3º benefício:  obrigar os gestores a exercitarem a visão de longo prazo para definição 

de prioridades em sintonia com os objetivos estratégicos da empresa; e, 

4º benefício:  alinhar as estratégias individuais dos gestores com as estratégias da 

empresa como um todo, de longo prazo. 

Por outro lado, apresentam também, dentre outras, três importantes limitações do 

planejamento estratégico: 

1ª limitação:  a percepção de que o planejamento é excessivamente burocrático.  Para 

evitar tal situação, as empresas devem sempre se questionar se o planejamento estratégico esta 

gerando novas ideias, que agreguem valor ao negócio; 

2ª limitação:  a criação de um departamento de planejamento estratégico pode tirar o 

foco da preparação e, consequentemente, o envolvimento dos gerentes.  Contra este risco, a 

equipe do departamento de planejamento deve se limitar às funções de consolidação dos 

dados e de apoio aos gestores operacionais; e, 

3ª limitação:  o alto custo com o desenvolvimento do planejamento, principalmente 

pelo tempo a ser dispendido pela alta administração e gestores de níveis estratégicos. 

Com isto, os autores destacam que organizações pequenas e com certa estabilidade 

podem dispensar um planejamento estratégico formal.  A mesma prescrição é feita para 

empresas com conjectura extremamente incerta. 

Alternativamente, em algumas organizações, o controller pode concentrar o 

desenvolvimento desta tarefa, pois normalmente está capacitado com visão analítica e crítica 
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suficiente para preparar o plano estratégico, culminando num orçamento anual, devidamente 

alinhado com as diretrizes e propostas apresentadas pelos gerentes operacionais. 

Contudo, a eficácia do plano estratégico depende do envolvimento de todos em sua 

utilização, principalmente o da alta administração. 

Anthony e Govindarajan (2008, p. 57) apresentam um modelo de desenvolvimento da 

estratégia de uma empresa, conforme figura 2.4.1. – 7. Formulação de estratégia. 

 

 

 Merchant e Van der Stede (2007) 2.4.2.

 

De acordo com Merchant e Van der Stede (2007, p. 329), os sistemas de planejamento 

e orçamentos formalizam os objetivos da empresa, como se pretende alcança-los e quais os 

resultados esperados.  Estes sistemas tornam-se ferramentas para os gestores planejarem 

detalhadamente o futuro dos negócios, sincronizando seus projetos individuais com os 

objetivos da organização como um todo.  Existem vários modelos de sistema de orçamentos.  

Figura 2.4.1. - 7. Formulação de estratégia 
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Alguns são mais formais que outros e sua aplicabilidade depende dos objetivos, da estratégia 

e da cultura de cada organização. 

Merchant e Van der Stede (2007, p. 329-330) destacam ainda quatro principais 

propósitos para o exercício do planejamento e sistemas de orçamento: 

1º)  o planejamento:  influencia os gestores a pensarem sobre o futuro e decidirem suas 

ações presentes para o melhor resultado, considerando as oportunidades, ameaças, pontos 

fortes e fracos da empresa.  Um efetivo processo de planejamento proporciona um sistema de 

controle pró-ativo e não apenas reativo; 

2º)  a coordenação:  a comunicação dos objetivos macro e prioridades da organização 

permite aos envolvidos concentrarem esforços para a coordenação de ações em conjunto 

possibilitando à empresa aproveitar suas oportunidades, bem como otimizar seus pontos fortes 

e minimizar suas ameaças; 

3º)  supervisão:  as ações previstas são examinadas, discutidas e aprovadas pela alta 

administração antes de serem executadas, o que exerce pressão sobre os gestores na busca de 

rápidas soluções para eventuais variações negativas; e, 

4º)  motivação:  os gestores sentem-se mais motivados no alcance dos objetivos 

estratégicos previstos quando estes estão relacionados ao plano de bonificação. 

Além disto, Merchant e Van der Stede (2007, p. 331) descrevem seis passos que 

propiciam aos gestores alinharem e integrarem os objetivos e estratégias de suas unidades 

com toda a empresa: 

1º)  desenvolver visão, missão e objetivos para a empresa; 

2º)  entender a situação atual da empresa:  suas oportunidades, suas ameaças, suas 

forças e suas fraquezas; 

3º)  decidir sobre a diversificação da estratégia que identifique em quais negócios a 

empresa deva ou não permanecer; 

4º)  decidir sobre a melhor estratégia para cada unidade de negócio e as ações para 

otimizar suas oportunidades e pontos fortes; 

5º)  preparar um plano estratégico com tradução de suas ações em termos quantitativos 

e qualitativos e, assim, projetar seu resultado; e, 

6º)  monitorar o desempenho e atualizar o plano estratégico, quando necessário. 

Todavia, Merchant e Van der Stede (2007, p. 345) ressaltam seis aspectos críticos 

sobre o processo de planejamento estratégico e sistema de orçamentos: 

1º)  são contaminados pelo jogo político; 
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2º)  pouco adicionam ao plano de negócios e não são sensíveis às alterações da atual e 

dinâmica economia; 

3º)  centralizam poder nas empresas e sufocam as iniciativas; 

4º)  mantêm foco na redução de custos ao invés de almejar a agregação de valor ao 

negócio; 

5º)  distanciam quem planeja de quem executa as ações; e, 

6º)  gera muito custo para poucos benefícios. 

Finalmente, apesar das críticas ao modelo tradicional, Merchant e Van der Stede (2007, 

p. 345-346) explanam que poucas empresas têm a opção de eliminar seus sistemas de 

planejamento estratégico e orçamentos e que para isto ocorrer, os gestores devem ter a 

consciência dos propósitos de seus sistemas de orçamentos e utilizá-los para tal finalidade. 

 

 Garrison, Noreen e Brewer (2007) 2.4.3.

 

Segundo Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 314) o planejamento significa a 

definição e estabelecimento de objetivos e o respectivo orçamento para alcança-los. 

Nesta perspectiva, para se obter eficácia do sistema orçamentário, o planejamento deve 

ser complementado por ações de controle da administração na busca de tais objetivos. 

 

 Padoveze (2003) 2.4.4.

 

Pelo pensamento de Padoveze (2003, p. 96-97), o planejamento é uma estratégia e seu 

exercício maximiza as chances de sucesso da empresa, preparando-a para o futuro. 

O processo de planejamento deve envolver a análise de todas as informações 

disponíveis acerca do negócio e será mais eficazmente estratégico quanto mais eficazes forem 

as interpretações das variáveis da empresa. 

Para que o planejamento tenha maiores chances de sucesso, Padoveze (2003, p. 97) 

recomenda o uso da análise SWOT. 

 

 Frezatti (2009) 2.4.5.

 

Na opinião de Frezatti (2009, p. 27), o planejamento estratégico associa-se a obtenção 

de lucratividade superior.  Contudo, este desempenho somente é alcançado quando o sistema 
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de controle e avaliação do resultado, no caso o sistema de orçamentos e controle orçamentário, 

exerce eficazmente suas funções. 

Além disto, o planejamento estratégico deve se conectar com o plano tático de forma 

que as estratégias sejam viáveis.  Neste interim, as informações geradas pela contabilidade 

gerencial, através do sistema de orçamentos, são fundamentais para aplicação desta 

ferramenta.  A figura 2.4.5. – 8. Elementos da visão de planejamento e controle do negócio 

ilustra o raciocínio de Frezatti (2009, p. 28). 

 

 

 

 Resumo – Planejamento Estratégico e o Orçamento 2.4.6.

 

A tabela 2.4.6. – 1. Resumo – Planejamento Estratégico e o Orçamento foi elaborada 

para demonstrar o relacionamento dos conceitos teóricos pesquisados e sua aplicação prática 

neste estudo. 

Figura 2.4.5. - 8. Elementos da visão de planejamento e controle do negócio 



39 

 

 

 

Tabela 2.4.6. - 1. Resumo – Planejamento Estratégico e o Orçamento 
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2.5. Análise SWOT 

 

Conforme exposto por Serra, Torres e Torres (2004, p. 86), a análise SWOT constitui, 

através dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities e threats, uma importante 

ferramenta para o alinhamento e definição do planejamento estratégico da empresa. 

Também para Kotler e Keller (2006, p. 50), a análise SWOT reflete uma avaliação 

macro da empresa, através do exame de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  Os 

pontos forte e fracos refletem as avaliações dos fatores internos da empresa, constituídos por 

seus produtos, a experiência de sua equipe (know-how), etc., enquanto que as oportunidades e 

fraquezas estão relacionadas ao seu ambiente externo, tais como clientes, fornecedores, 

concorrentes, economia, tecnologias, etc. 

A opinião de Andrade (2012, p. 21) corrobora com os autores citados acima, na qual a 

análise SWOT deve ser aplicada em duas etapas:  (i) a primeira com foco nos fatores internos 

da organização, que são identificados nos seus potenciais recursos e capacidades, 

classificando-os em pontos fortes ou pontos fracos; (ii) a segunda etapa da análise é focada 

sob os fatores externos, para se reconhecer as oportunidades e ameaças que possam vir a 

exercer influência sobre a operação da empresa. 

A análise SWOT foi a técnica utilizada como apoio na formulação das estratégias para 

alcance das metas da organização objeto deste estudo. 

 

2.6. BSC – Balanced Scorecard 

 

Conforme Kaplan e Norton (1997, p. 2-3), o BSC transcreve as metas e objetivos da 

empresa para a composição de um sistema de medição e gestão da estratégia adotada, 

incluindo a busca de objetivos financeiros e não financeiros. 

A era da informação iniciada em 1975, pós era industrial (de 1850 a 1975), exigiu que 

as empresas otimizassem seus recursos de forma a obterem sucesso competitivo, 

principalmente na aplicação de seus ativos intangíveis. 

Sob esta óptica, a estrutura do BSC, por Kaplan e Norton (1997, p. 9-29), sugere a 

utilização de medidas para focalizarem o desempenho organizacional sob quatro perspectivas 

adequadamente equilibradas:  de aprendizagem e crescimento, dos processos internos, do 

cliente e financeira. 

A perspectiva da aprendizagem e crescimento tem a função de desenvolver os 

objetivos de aprendizado e crescimento da organização, incluindo três principais fontes:  
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pessoas, sistemas e procedimentos.   Neste âmbito, as empresas devem aplicar recursos no 

desenvolvimento dos funcionários, na melhoria dos sistemas de informação e na equalização 

dos procedimentos internos. 

Para a perspectiva dos processos internos, a organização precisa identificar os 

processos internos críticos nos quais se deve buscar a excelência a fim de satisfazer clientes e 

acionistas. 

Quanto à perspectiva dos clientes, a empresa deve se aplicar em atributos tais como 

qualidade dos produtos e serviços, relacionamento com o cliente, imagem e reputação como 

esforços para captar, reter e satisfazer seus clientes. 

Como, normalmente, a perspectiva financeira é composta pela expectativa de geração 

de bons resultados econômicos pela organização, ela naturalmente se torna uma consequência 

das outras perspectivas, que devem estar relacionadas, por seus resultados, aos objetivos da 

financeira. 

Embora a estrutura do BSC estabeleça estas quatro perspectivas, isto não significa que 

sejam as únicas.  Compete a cada empresa definir as perspectivas que lhe auxiliem na busca 

do melhor desempenho organizacional.  As quatro perspectivas básicas propostas por Kaplan 

e Norton (1997, p. 9-29) foram consideradas adequadas e suficientes para aplicação na 

empresa estudada neste projeto. 

Assim, os sistemas gerenciais erigidos sob os princípios do BSC permitem à 

organização manter seu foco na implementação de suas estratégias de longo prazo. 

 

2.7. Orçamento 

 

2.7.1. Definição e objetivos do orçamento 

 

2.7.1.1.   Anthony e Govindarajan (2008) 

 

Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 380-383), o orçamento é uma ferramenta 

importante de controle e planejamento de curto prazo, normalmente para o período de um ano, 

nas empresas.  O orçamento é mais complexo que uma simples previsão do que 

provavelmente ocorrerá no período em referência.  Ele é um plano de gestão, para que as 

ações a serem realizadas estejam em linha com o plano estratégico. 

Sua preparação abrange quatro objetivos principais: 
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1º)  ajuste do planejamento estratégico:  o orçamento enriquece o planejamento 

estratégico com informações operacionais mais recentes uma vez que é elaborado num 

momento mais próximo do período a qual se refere, geralmente um pouco antes do início do 

ano orçado.  Além disto, o orçamento é formulado através da participação de todos os níveis 

de gestores da empresa, ao passo que o planejamento estratégico é desenvolvido por uma 

equipe mais restrita, de poucos gerentes; 

2º)  coordenação:  o orçamento promove uma calibração das informações advindas dos 

diversos gerentes das áreas envolvidas na sua elaboração.  Este alinhamento se faz necessário 

para equalizar as informações divergentes entre os departamentos, pois, por exemplo, não é 

anormal que metas de vendas previstas pela equipe comercial estejam discrepantes dos 

volumes a serem produzidos, projetados pela área de produção; 

3º)  estabelecimento de responsabilidade:  o orçamento deve definir a responsabilidade 

de cada gerente para a gestão de seus recursos e assim, automaticamente, fica estabelecida 

uma concessão de autoridade para a condução dos negócios; e, 

4º)  base para avaliação de desempenho:  o orçamento é uma excelente ferramenta 

para avaliação de desempenho da equipe, uma vez que estabelece responsabilidades e projeta 

resultados para os diversos níveis da empresa. 

 

2.7.1.2.   Garrison, Noreen e Brewer (2007) 

 

De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 314) o orçamento ampara o 

planejamento e o controle das despesas das empresas e também ajuda a projetar os seus 

resultados futuros. 

A elaboração do orçamento oferece muitos benefícios para as empresas, dentre eles: 

1º)  comunicação:  o orçamento é um meio de comunicação dos planos e objetivos a 

serem alcançados, definidos pela administração, à toda empresa; 

2º)  planejamento:  o orçamento resgata os gestores das atividades cotidianas para um 

patamar de projeções e reflexões acerca do futuro da empresa; 

3º)  distribuição de recursos:  a elaboração do orçamento otimiza a alocação dos 

recursos para a sua melhor aplicação em toda a organização; 

4º)  antecipação dos problemas:  situações de risco e de fraqueza podem ser 

previamente identificados durante a elaboração do orçamento; 
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5º)  sinergia:  a integração dos planos departamentais promovida pelo orçamento 

proporciona um alinhamento e concentração das energias de todos os envolvidos na direção 

dos objetivos gerais da empresa; e, 

6º)  avaliação de desempenho:  as metas e objetivos do orçamento podem ser definidas 

como condições e referências para avaliação de desempenho. 

 

2.7.1.3.   Merchant e Van der Stede (2007) 

 

Segundo Merchant e Van der Stede (2007, p. 329), o orçamento envolve a preparação 

de um plano financeiro, geralmente para o próximo exercício, para definir a melhor 

distribuição de recursos para as áreas da empresa. 

 

2.7.1.4.   Padoveze (2003) 

 

Conforme Padoveze (2003, p. 189), o orçamento é um controle financeiro e de 

resultados e, ao envolver todas as áreas da empresa, se converte num controle por excelência 

do processo operacional da empresa. 

Assim, a projeção de dados para um período futuro faz do orçamento a ferramenta 

ideal para exaltar a sinergia entre os objetivos departamentais com os objetivos da empresa, 

bem como na coordenação das ações para alcança-los. 

Padoveze (2003, p. 189-190) destaca ainda seis propósitos intrínsecos no orçamento: 

1º)  sistema de autorização:  o orçamento é uma forma de concessão de autoridade na 

liberação de recursos aos departamentos, mediante a aprovação do orçamento geral; 

2º)  projeções e planejamento:  o orçamento é uma oportunidade para estudar o futuro 

do negócio através das etapas do processo orçamentário; 

3º)  canal de comunicação e coordenação:  o orçamento é um informativo sobre os 

objetivos e estratégias da empresa e dos departamentos mediante a aprovação de suas 

projeções; 

4º)  instrumento de motivação:  a medida que o orçamento concede autoridade para 

aplicação dos recursos, os gestores envolvidos sentem-se mais motivados; 

5º)  instrumento de avaliação e controle:  o orçamento é uma ferramenta de avaliação 

do desempenho dos gestores, a medida que seus objetivos e os da empresa são alcançados; e, 
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6º)  fonte de informações para tomada de decisão:  o orçamento possui todas as 

características essenciais para uma melhor tomada de decisão acerca dos eventos econômicos 

ocorridos na empresa. 

Por conseguinte, o processo orçamentário deve ser conduzido de forma a envolver 

toda a estrutura de gestores da empresa com responsabilidade inerente aos objetivos 

estratégicos. 

 

2.7.1.5.   Frezatti (2009) 

 

Frezatti (2009, p. 46-47) também conceitua orçamento como um plano financeiro 

utilizado como ferramenta para execução da estratégia da empresa em determinado exercício.  

Sua composição deve abranger as metas designadas aos administradores do negócio, pelo 

planejamento estratégico. 

O orçamento exerce uma função tática, em complemento ao plano estratégico, 

detalhando ações e oferecendo oportunidade aos gestores para implementarem no curto prazo, 

normalmente de um exercício fiscal, as projeções de longo prazo definidas no planejamento 

estratégico. 

 

2.7.2. Princípios do orçamento 

 

2.7.2.1.   Welsch (1983) 

 

Segundo Welsch (1983, p. 48-67), o orçamento, como instrumento de planejamento e 

controle de resultados, possibilita à empresa manter uma preciosa consolidação dos dados e 

informações acerca de seus processos. 

Assim, para se extrair o melhor resultado desta ferramenta, é necessário distinguir e 

aplicar os seguintes aspectos em sua implantação: 

1º)  envolvimento administrativo:  é fundamental a participação de todos os níveis da 

organização, principalmente da alta administração.  Embora os valores finais do orçamento 

sejam aprovados pelos mais altos níveis da empresa, o envolvimento da equipe subordinada é 

essencial para projetar resultados mais realistas; 

2º)  adaptação organizacional:  o plano orçamentário é desenvolvido, implementado e 

executado pelas pessoas que compõem os departamentos da empresa.  Logo, para sua melhor 
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utilização, a autoridade e responsabilidades da equipe devem estar claramente definidas e 

estabelecidas; 

3º)  contabilidade por áreas de responsabilidade:  é necessário que o controle dos 

custos e receitas seja realizado por áreas de responsabilidade.  Assim, será possível atribuir 

ênfase às necessidades de planejamento e controle dos resultados; 

4º)  orientação para objetivos:  exerce influência para que os objetivos derivados e os 

padrões de desempenho sejam estabelecidos em consonância com os objetivos principais 

definidos pela empresa; 

5º)  comunicação integral:  é imprescindível que todos os níveis hierárquicos 

conheçam uniformemente suas responsabilidades e objetivos de acordo com o plano 

orçamentário estabelecido; 

6º)  expectativas realistas:  as metas estabelecidas no plano orçamentário devem ser 

exequíveis no período proposto.  Para tanto, devem ser consideradas variáveis relacionadas à 

sua dimensão temporal e ao ambiente na qual esteja inserida a organização.  Objetivos além 

do possível ou aquém da realidade agem negativamente no motivacional da equipe; 

7º)  oportunidade:  o desenvolvimento e execução do plano deve ser previamente 

planejado e divulgado.  Os objetivos estabelecidos devem ser divulgados previamente ao 

início do seu período de competência, assim como os relatórios de desempenho, que precisam 

ser publicado brevemente após o término do período de sua apuração.  Caso contrário, os 

responsáveis não terão a oportunidade de executar ações preventivas ou corretivas para o fiel 

cumprimento do plano orçamentário; 

8º)  aplicação flexível:  o orçamento não pode inibir decisões que gerem valor para a 

empresa simplesmente por não estarem previstas no plano original.  Os responsáveis precisam 

de liberdade para ultrapassarem os limites orçamentários na ocorrência de oportunidades ou 

fatos não previstos inicialmente; 

9º)  reconhecimento do esforço individual e do grupo:  o plano orçamentário é uma 

ótima condição para o estabelecimento de políticas de avaliação do desempenho dos 

envolvidos; e, 

10º)  acompanhamento:  os resultados devem ser periodicamente analisados e 

divulgados com o objetivo de (i) promover ações corretivas para os resultados negativos, (ii) 

disseminar, a outras áreas, práticas que geraram resultados positivos bem como reconhecer tal 

desempenho e (iii) propiciar ensejo a um melhor planejamento e controle futuro. 
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2.7.2.2.   Padoveze (2003) 

 

Conforme Padoveze (2003, p. 190), o plano orçamentário deve seguir seis princípios 

essenciais: 

1º)  orientação para objetivos:  o orçamento deve ser direcionado para o alcance eficaz 

e eficiente dos objetivos da empresa e dos departamentos; 

2º)  envolvimento dos gestores:  o orçamento requer a participação ativa de todos os 

envolvidos como forma de comprometê-los com as metas orçamentárias; 

3º)  comunicação:  precisa haver compatibilidade entre o sistema de informações, o 

processo de tomada de decisão e a estrutura da empresa; 

4º)  expectativas realísticas:  o orçamento precisa de metas gerais e específicas, que 

desafiem e encorajam a motivação dos envolvidos, porém, de forma tangível; 

5º)  flexibilidade:  o orçamento não pode ser intransigente.  Deve permitir ajustes, 

alterações, pois uma de suas maiores qualidades está no planejamento e não no plano em si; e, 

6º)  base para recompensas:  o orçamento é um dos principais instrumentos de 

avaliação de desempenho. 

 

2.7.2.3.   Anthony e Govindarajan (2008) 

 

Para Anthony e Govindarajan (2008, p. 380), o orçamento tem as seguintes 

características: 

1ª)  projeções:  o orçamento estima o potencial resultado de uma unidade de negócio; 

2ª)  expressão em termos monetários:  apesar de seus valores poderem se originar de 

termos não monetários; 

3ª)  período anual:  normalmente, o orçamento apresenta as projeções de um exercício.  

Exceções para negócios com sazonalidade acentuada, onde pode representar períodos 

diferentes; 

4ª)  compromisso da gestão:  os gerentes concordam com os desafios recebidos através 

dos objetivos projetados; 

5ª)  aprovação:  a proposta de orçamento deve ser examinada e aprovada por 

autoridade superior; 

6ª)  alterações do orçamento:  somente mediante situações específicas; e, 

7ª)  acompanhamento:  periodicamente, os resultados realizados são comparados com 

os valores orçados.  Variações são analisadas e explicadas. 
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2.7.2.4.   Resumo – Princípios do Orçamento 

 

A tabela 2.7.2.4. – 2. Resumo – Princípios do Orçamento foi elaborada para 

demonstrar o relacionamento dos conceitos teóricos pesquisados e sua aplicação prática neste 

estudo. 

Tabela 2.7.2.4. - 2. Resumo – Princípios do Orçamento 

 



48 

 

 

 

 

2.8. Revisão de estudos antecedentes 

 

Nesta sessão, são analisados trabalhos realizados anteriormente em consonância com o 

tema deste estudo. 

Foram identificados os seguintes trabalhos: 

 

 Borba, Martendal e Dal-Ri Murcia (2006) exploram o tema da utilização da 

contabilidade em empresas familiares de pequeno porte em artigo que evidenciam 

quais informações são utilizadas no processo de gestão e as necessidades 

informacionais dos gestores. 

Os resultados desta pesquisa evidenciam que as empresas analisadas possuem formas 

próprias de gerenciamento e isso se deve basicamente à experiência do administrador. 

A informação contábil não é utilizada para a tomada de decisão, sendo que seu uso 

limita-se a fins fiscais. 

 

 O trabalho de Viana (2007) propõe uma metodologia de inclusão da contabilidade 

gerencial nas pequenas empresas a fim de facilitar o seu processo de gestão.  Os 

objetivos específicos são: identificar e analisar se as informações recebidas da 

contabilidade contribuem para o referido processo; verificar se tais informações 

atendem às características inerentes, exigidas pelos órgãos normatizadores no tocante 

à utilidade; identificar quais são suas necessidades informacionais; e definir estratégias 

de geração de informações a partir da elaboração de relatórios gerenciais. 

Como resultado, verificou-se que para 90% das empresas, as informações não atendem 

às suas características inerentes, por não serem oportunas, confiáveis, relevantes, 

compreensíveis, preditivas e úteis.  E quanto às necessidades informacionais, 

identificou-se que 80% carecem de informações sobre o desempenho econômico-

financeiro de suas empresas, notadamente: controles de estoques; controle e gestão dos 

custos; formação do preço de venda; e análises financeiras básicas. Dessa forma, no 

intuito de suprir essa lacuna apresenta-se uma metodologia para a incorporação de 

instrumentos ligados à contabilidade gerencial, contemplando cinco etapas, cada qual 

compreendendo um conjunto de tarefas, com o objetivo de dar suporte ao processo 

decisório das pequenas empresas visando agregar valor e proporcionar um diferencial 

competitivo. 
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 Pedrique (2010) investigou os relacionamentos existentes entre uso do sistema de 

controle gerencial, aprendizagem organizacional, decisões e desempenho em 

organizações hospitalares. 

Seu trabalho concluiu que (i) o uso interativo do sistema de controle gerencial 

influencia positivamente a aprendizagem organizacional, (ii) a aprendizagem 

organizacional influencia positivamente as decisões tomadas por gestores do segmento 

da saúde, (iii) as decisões de custos e processos influenciam o desempenho financeiro 

e não financeiro. 

 

 Corrêa (2010) pesquisou o uso da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão, 

por parte das pequenas e médias empresas industriais de setores diversos da região de 

abrangência da AMREC – Associação dos Municípios da Região Carbonífera e 

apurou resultados que evidenciam o uso do sistema de controle orçamentário pela 

maioria das empresas analisadas. 

 

 Gonçalves (2010) analisou a rigidez do controle orçamentário à luz da Teoria da 

Contingência e demonstrou a necessidade dos gestores em considerar variáveis 

externas e internas à organização na implementação eficiente de sistemas de controle 

gerencial, pois o cumprimento dos objetivos depende de fatores comportamentais, e 

não somente de sistemas e técnicas para planejamento e controle.  Dentre outros 

resultados, concluiu também que os gestores devem considerar a relação custo-

benefício de se controlar uma organização de forma rígida, pois não necessariamente a 

rigidez do controle está relacionada a um desempenho superior. 

 

 Saramelli (2009) avaliou os efeitos e impactos do módulo de controladoria do sistema 

SAP sobre os profissionais da área contábil, principalmente sobre o método de custeio 

e contabilidade gerencial GPK. 

Suas conclusões foram que os conhecimentos são absorvidos no ambiente de trabalho 

por meio de relacionamentos e de forma autodidata.  Desenvolveu-se um acurado 

saber-prático com um olhar preferencial para os processos e seus reflexos e com pouca 

preocupação quanto aos conceitos teóricos que envolvem o método, o que favorece 

uma desfiguração.  Os usuários-chave revelaram satisfação com o uso do artefato, 

porém, não se tem certeza se as informações transmitidas aos gestores estão 
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proporcionando condições para gerar aprendizado e desenvolvimento para os negócios.  

Também constatou que existem dificuldades para se ter acesso e interagir com áreas 

técnicas ligadas às ciências da computação e concluiu que existe uma necessidade de 

propagar os aspectos teóricos que envolvem o método GPK e uma maior orientação 

sobre suas possibilidades. 

 

 Lambiasi (2013) realizou pesquisa com abordagem intervencionista em empresas de 

médio e pequeno porte para implementação e aprimoramento de seus controles 

financeiros, principalmente o fluxo de caixa. 

Seu trabalho permitiu observar que no momento da intervenção o processo pode seguir 

caminhos diferentes daqueles inicialmente planejados.  Destaca, assim, a necessidade 

do pesquisador perceber tal mudança e adaptar o projeto de forma a preservar a 

introdução de ferramentas úteis às empresas.  Inclusive nas entrevistas com os 

envolvidos, é muito importante que o pesquisador saiba priorizar os tópicos mais 

importantes para o momento. 

Lambiasi (2013) realça também que o trabalho desenvolvido simultaneamente em 

várias empresas, promovendo a interação entre as equipes, gerou sinergia para 

melhoria de suas ferramentas. 

 

 



 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

A tipologia utilizada no presente estudo foi a de pesquisa-ação uma vez que, além do 

pesquisador integrar a equipe da empresa em referência, houve uma constante interação com 

os gestores da organização pesquisada, usuários do sistema de informações gerenciais aqui 

relatado. 

Segundo Severino (2007, p. 120), pesquisa-ação é aquela que, além de compreender, 

visa intervir na situação com o objetivo de modifica-la.  O conhecimento visado relaciona-se a 

uma finalidade proposital de alteração da situação.  Assim, simultaneamente à análise, a 

pesquisa-ação propõe mudanças que levem a um aprimoramento das práticas analisadas. 

Vê-se neste procedimento, também, a valorização da experiência profissional do 

pesquisador, com a possibilidade de aplicar na prática a teoria estudada.  Como exemplo de 

utilização da pesquisa participante na Contabilidade, afirmado por Beuren et al (2008), têm-se 

o desenvolvimento e a implantação de um sistema de custos em indústria moveleira pelo 

controller dessa unidade, que também era o próprio pesquisador. 

Embora não seja visual a aplicação de avançadas técnicas estatísticas neste estudo, 

foram utilizados cálculos mais simples, tais como índices percentuais, médias, adições, 

subtrações, etc., na obtenção de índices de acompanhamento da implementação da estratégia 

na empresa. 

Portanto, este projeto seguiu a abordagem quantitativa, sem excluir totalmente a 

utilização simultânea, da abordagem qualitativa. 

 

3.2. Método de Pesquisa 

 

Foi utilizada a abordagem intervencionista para a construção de um instrumento 

prático (de campo) e simultaneamente criar conhecimento para área teórica, gerando 

benefícios para as empresas (prática) e para o setor acadêmico (teórico). 

A ação metodológica científica adotou os passos previstos por Labro e Tuomella 

(2003), que confirmaram-se praticáveis no ambiente empresarial estudado, tais como citados 

na Tabela 3.2. – 3. Cumprimento dos procedimentos metodológicos. 
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Tabela 3.2. - 3. Cumprimento dos procedimentos metodológicos 

 

 

Foram realizadas etapas adicionais aos passos desenvolvidos por Labro e Tuomella 

(2003), tais como as citadas na Tabela 3.2. – 4. Atividades metodológicas complementares. 
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Tabela 3.2. - 4. Atividades metodológicas complementares 

 

Para cumprimento dos procedimentos metodológicos previstos por Labro e Tuomella 

(2003) e as atividades complementares, este estudo interveio junto à empresa aqui citada 

através de ações tais como: 

 Planejamento e desenvolvimento do cronograma de ações para implantação do 

orçamento; 

 Monitoramento do cumprimento das ações nos prazos acordados junto aos 

responsáveis, intercedendo quando necessário; 

 Estruturação do modelo de orçamento calibrado com as necessidades da empresa e 

consolidação dos dados para disponibilização de informações úteis para a gestão; 

 Treinamento e capacitação dos gestores envolvidos, através de material conceitual 

preparado no perfil deste grupo, para aplicação e utilização do sistema de informações 

gerenciais, principalmente o orçamento e o BSC – Balanced Scorecard; 

 Incentivo e apoio para aplicação de ferramentas de planejamento estratégico, dentre 

elas, análise SWOT; 
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 Sugestão e cobrança para definição das metas estratégicas de longo prazo junto à 

Diretoria; 

 Acompanhamento da utilização das ferramentas implantadas:  Orçamentos e 

indicadores não financeiros; 

 Aplicação de questionário junto aos gestores envolvidos para verificar a aderência ao 

sistema de informações gerenciais implementado. 

Com estas ações, foram realizadas análises de dados qualitativas, inferindo 

pressuposições e considerando os aspectos culturais e comportamentais da organização 

estudada, que podem ser observadas mais detalhadamente ao longo do capítulo quatro. 

Os dados e nomes divulgados neste estudo foram modificados para preservar o sigilo 

das informações da empresa utilizada na aplicação deste projeto. 

 

 

 



 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Características da empresa 

 

A empresa objeto deste estudo foi fundada há mais de 50 anos por um imigrante norte 

americano e, não obstante ao seu médio porte, é uma das líderes de mercado na sua linha de 

atuação dentro do segmento da saúde. 

Esta liderança foi alcançada graças a sua excelência operacional e a disponibilidade de 

material com tecnologia avançada para atendimento a seus clientes. 

Sua Missão, Visão e Valores prega, em linhas gerais, dispor alternativas que gerem 

benefícios à saúde das pessoas, com inovação e solidez nos negócios e sempre de forma 

responsável. 

No entanto, seus controles internos para gestão do negócio não foram inovados na 

mesma intensidade e velocidade que os produtos por ela comercializados.  Suas decisões eram 

baseadas em simples relatórios de fluxo de caixa atualizados semanalmente, com projeção de 

apenas dois meses. 

A terceira geração da família, que possui a totalidade das quotas de capital, assumiu a 

administração do negócio em meados de 2008, concomitantemente à crise econômica daquele 

ano, quando a empresa foi surpreendida e castigada pela falta de controles adequados para 

gestão. 

Consequentemente, o endividamento alcançou níveis limítrofes à sobrevivência do 

negócio, quando então, foi iniciado um processo de profissionalização e reestruturação interna. 

A partir de 2009 observaram-se ainda enormes transformações no mercado da saúde, 

tais como a expansão das grandes empresas de seguro saúde, clientes mais exigentes, forte 

concorrentes e a intensa burocracia estatal na liberação de importação e comercialização de 

novos produtos do ramo. 

Neste cenário, a alta competitividade do mercado tornou inconcebível a condução da 

empresa sem informações confiáveis e no tempo certo, o que, desde então, tem justificado a 

necessidade do desenvolvimento e implantação do sistema aqui descrito. 

A contabilidade da empresa é realizada externamente, por escritório contábil 

terceirizado, o que dificulta a preparação de dados para gestão.  Assim, apesar da recente 

implantação de sistema integrado ERP – Enterprise Resource Planning, os módulos contábeis 

e orçamentos não foram parametrizados para utilização. 
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Por conseguinte, a Diretoria delegou, à Gerência de Controladoria, a tarefa de 

desenvolver controles necessários à gestão do negócio, mesmo com a reduzida estrutura da 

equipe, que dispõe de apenas um Analista Sênior.  Esta demanda culminou com o projeto aqui 

idealizado para a criação de um sistema de informações para gestão. 

 

4.2. Organograma da empresa 

 

A gestão esta estruturada sob duas Diretorias e quatro Gerências, conforme 

demonstrado na figura 4.2. – 9. Organograma Geral – Empresa. 

A equipe é responsável pela gestão de três unidades de negócio, localizadas em três 

municípios e dois estados, que foram identificadas neste estudo como Unidades A, B e C. 

 

O Conselho de Administração é formado por três sócios que compõem o capital social 

da empresa.  Dos três sócios, dois exercem função de diretores, cada um assumindo áreas 

específicas conforme demonstrado na figura 4.2. – 9. Organograma Geral – Empresa.  O 

terceiro sócio não exerce função de gestão sobre o negócio, embora receba informações 

periodicamente acerca dos resultados obtidos. 

Como demonstrado na figura 4.2. – 9. Organograma Geral – Empresa, a Diretoria 

Administrativa e Financeira e a Diretoria Comercial compartilham as gerências de Logística e 

da Qualidade por serem mais diretamente ligadas às operações da empresa.  Nestas gerências, 

as definições estratégicas são tomadas em conjunto por ambos os diretores e esta liderança 

solidária não é motivo para mau desempenho ou desencontro de informações. 

Figura 4.2. - 9. Organograma Geral – Empresa 
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Esta hierarquia diferenciada se faz necessária pelas ausências alternadas dos diretores.  

Assim, em viagens ou eventos externos à empresa, a Diretoria Administrativa e Financeira 

exerce função de back-up sobre as funções da Diretoria Comercial, e vice-versa. 

Quanto às gerências de Controladoria e Comercial, estas respondem isoladamente e 

diretamente a cada uma de suas respectivas diretorias. 

 

4.3. Posição e estrutura da Controladoria na empresa 

 

A equipe de Controladoria envolvida neste estudo é composta por um Gerente, autor 

desta pesquisa, um Analista de Orçamentos Sênior e um Coordenador de Recursos Humanos, 

embora a figura 4.3. - 10. Organograma – Controladoria apresente outras áreas. 

 

 

Anteriormente ao desenvolvimento deste estudo, a participação da Controladoria 

limitava-se a preparação de informações básicas para a gestão, incluindo a DRE – 

Demonstração do Resultado do Exercício e alguns poucos relatórios sobre a composição das 

vendas e dos estoques. 

Com a implantação do sistema de controle gerencial, a Controladoria passou a exercer 

também ações mais estratégicas, tanto no apoio à Diretoria, na projeção de objetivos de longo 

prazo, quanto no planejamento e organização dos trabalhos para elaboração do orçamento e 

seu monitoramento. 

Na empresa aqui estudada existe uma forte cultura de confiança, alimentada ao longo 

de vários anos pelos diretores em seus gestores, que sempre foram livres para gerirem suas 

respectivas áreas. 

Figura 4.3. - 10. Organograma – Controladoria 
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A gestão da empresa, antes da implantação do sistema de controle gerencial, era 

baseada nesta cultura da confiança, às vezes caracterizando-se como um “vácuo de poder”, 

pela ausência de controles formais e também pelo distanciamento, ora eventual, dos diretores 

– que também são os sócios da empresa – das informações gerenciais.  Este aspecto cultural 

influenciando os controles relaciona-se com a Teoria Institucional, conforme Burns e Scapens 

(2000), apud Guerreiro, Frezatti e Casado (2006). 

Neste cenário, a Controladoria coordenou a introdução das ferramentas para aplicação 

de um sistema de controle gerencial respeitando a cultura da confiança existente na 

organização e agregando os controles formais característicos do planejamento estratégicos e 

do orçamento. 

A Controladoria, atualmente, exerce papel vital para preencher um espaço que 

eventualmente surge entre a Diretoria e os gestores, no alinhamento estratégico, na projeção 

de resultados e no monitoramento de desempenho, através de instrumentos formais que 

adicionaram controle à rotina da empresa sem prejudicar o ambiente cultural a que foram 

inseridos. 

Esta característica pode ser confirmada pela Teoria Institucional que, conforme 

Guerreiro, Frezatti e Casado (2006), a aplicação dos mecanismos contábeis, seus hábitos e 

rotinas, nem sempre é definida por motivações objetivas e racionais, provendo 

conceitualmente das dimensões cultura da organização e psicologia humana. 

 

4.4. Desenvolvimento do Orçamento 

 

4.4.1. Estabelecimento do Cronograma 

 

Em 06 de setembro de 2012, o Gerente de Controladoria elaborou o Cronograma para 

implantação do Orçamento na empresa, definindo ações, responsáveis e prazos, vide 

Apêndice 1 – Cronograma de implantação – Orçamento, para projeção, basicamente, das 

seguintes informações: 

 Vendas:  perspectiva de receitas a serem geradas com a revenda de materiais 

para área da saúde, composta pela seguinte estrutura de distribuição dos valores mensais ao 

longo de 2013:   (i) três linhas de produtos principais, aqui tratados como Linha 1, 2 e 3;  (ii) 

três unidades de negócio aqui tratadas como A, B e C; e,  (iii) dois segmentos de mercado:  

varejo e atacado.   Para registro desta informação, foi utilizada planilha de dados eletrônica 

conforme modelo apresentado na tabela 4.4.1. – 5. Faturamento Orçado; 
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O cronograma de implantação foi elaborado seguindo as etapas previstas na Tabela 

2.7.2.4. – 2. Resumo – Princípios do Orçamento, elaborada de acordo com Welsch (1983), 

Padoveze (2003) e Anthony e Govindarajan (2008). 

Nota:  os valores e dados desta tabela foram alterados por sigilo, bem como das 

demais apresentadas ao longo deste estudo. 

Tabela 4.4.1. - 5. Faturamento Orçado 

 



60 

 

 

 

 Despesas Gerais:  expectativa de despesas fixas e operacionais a serem 

realizadas considerando a estrutura necessária para suprir o volume de faturamento projetado 

para todo o ano de 2013.  Para registro desta informação, foi utilizada planilha de dados 

eletrônica conforme modelo apresentado na tabela 4.4.1. – 6. Despesas Operacionais; 

Tabela 4.4.1. - 6. Despesas Operacionais 

 

 Despesas com Salários e Encargos:  estrutura de funcionários e mão-de-obra 

terceirizada para atender à demanda operacional e administrativa da empresa para 2013.  Para 

transmissão desta informação, os gestores utilizaram uma simples relação eletrônica, 

contendo:  nome dos funcionários, cargos, salários mês a mês, projeções de reajustes por 

mérito, promoções previstas, horas extras previstas e concessões de bolsas de 

estudo/treinamentos; e, 

 Investimentos:  projeções de aquisições de itens de imobilizado, 

principalmente máquinas e equipamentos, para suportar o faturamento projetado para 2013. 

O Cronograma foi entregue em mãos, individualmente para cada Gestor, Diretor e 

colaborador envolvido e formalizado em reunião de 18 de setembro de 2012.  As planilhas 

eletrônicas para preenchimento dos dados e informações básicas do orçamento foram 

enviadas por e-mail aos gestores, conforme estabelecido no Cronograma. 
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4.4.2. Preparação dos dados 

 

Seguindo o Cronograma estabelecido em 18 de setembro de 2012, os gestores 

envolvidos enviaram gradativamente as informações sob vossa responsabilidade à 

Controladoria. 

A cada relatório recebido seus dados eram criticamente analisados pela equipe de 

Controladoria para uma melhor acurácia das informações.  Eventuais dúvidas ou 

oportunidades de melhoria eram prontamente esclarecidas e solucionadas com o respectivo 

gestor originário da informação, gerando alterações consensuais sobre os valores previstos 

inicialmente. 

As informações foram classificadas por centro de custo numa base de dados 

consolidada, permitindo simulações e exercício rápidos para análise e decisão sobre as 

melhores projeções globais para a empresa. 

As Despesas com Salários e Encargos foram apresentadas inicialmente pelos gestores 

contendo apenas o salário bruto de cada funcionário e respectivas projeções de aumentos e 

promoções para o ano 2013. 

Em seguida, o Coordenador de Recursos Humanos calculou e incluiu os encargos 

sociais e benefícios inerentes à folha de pagamento, alinhados ao segmento de atuação da 

empresa, sempre baseado na quantidade de funcionários e respectivos valores salariais brutos 

projetados por cada gestor.  Os valores adicionados foram estabelecidos em base de dados 

própria, que permitia a realização de cálculos rápidos e simulações de gestão da equipe para o 

ano de 2013, tais como, admissões, demissões, promoções e reajustes.  Para registro desta 

informação, foi utilizada planilha de dados eletrônica conforme modelo apresentado na tabela 

4.4.2. – 7. Salários e encargos. 
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Tabela 4.4.2. - 7. Salários e encargos 

 

Vale destacar que, para evitar exposição desnecessária dos gestores participantes da 

elaboração do Orçamento, seus salários eram ocultos nas tabelas analíticas, integrando assim, 

apenas o total de cada departamento, juntamente com os demais membros das respectivas 

equipes.  Este cuidado foi uma iniciativa da Controladoria que, durante e após o processo de 

implantação do orçamento, sempre zelou e garantiu tal sigilo para preservação do 

motivacional dos gestores envolvidos. 

A projeção de Vendas para o ano de 2013 foi apresentada pela Diretoria Comercial em 

9 de outubro de 2012.  Os valores foram projetados após análise criteriosa do segmento atual, 

reuniões com clientes e perspectivas de alterações mercadológicas futuras de curto e médio 

prazo. 

A partir desta perspectiva comercial, e considerando os materiais a serem vendidos em 

2013, a Controladoria calculou as seguintes informações para aplicação nas Demonstrações 

de Resultado Projetadas – DRE: 

 Impostos – Deduções sobre vendas; 

 CMV – Custo da Mercadoria Vendida; 

 Comissões sobre vendas; 
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 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

Vale observar que a variação cambial do Dólar foi considerada para a projeção dos 

resultados para 2013, através de consultas das perspectivas de instituição financeiras, uma vez 

que o grande volume comercializado pela empresa é de origem externa. 

Importante registrar também que ocorreram atrasos pontuais na entrega das 

informações por parte de determinados gestores.  Esta dificuldade, em obter tais dados 

essenciais ao projeto, foi contornada através de um constante acompanhamento do 

cronograma pela equipe de Controladoria, interagindo diretamente com os envolvidos, 

cobrando e auxiliando no cumprimento das ações previstas. 

O acompanhamento dos prazos, pela Controladoria, iniciava-se com pelo menos 5 

(cinco) dias antes da data limite para envio da informação.  Sempre cordialmente, a cobrança 

era realizada por telefonema ou contato pessoal, diretamente com o gestor responsável, 

oferecendo apoio na preparação das informações e lembrando a importância de se cumprir os 

prazos acordados. 

Em uma das áreas envolvidas, as projeções de Despesas Gerais e com Pessoal não 

foram disponibilizadas no prazo previsto no Cronograma.  Para não comprometer o 

andamento do projeto, a Controladoria preparou um rascunho propondo tais informações e 

submeteu à aprovação do responsável antes de considera-las na consolidação do Orçamento.  

O citado esboço foi aprovado com poucos ajustes realizados imediatamente pelo gestor 

responsável. 

Esta postura de acompanhamento, cobrança e intervenção garantiu que as informações 

fossem disponibilizadas em prazo suficiente para o andamento normal dos trabalhos de 

implantação do Orçamento. 

 

4.4.3. Consolidação dos dados – 1ª versão do Orçamento de 2013 

 

A primeira versão do Orçamento para 2013, com a consolidação dos dados, foi 

concluída e apresentada à Diretoria em 22 de novembro de 2012 em reunião específica para 

análise geral dos resultados. 

Os cálculos realizados pela Controladoria, na consolidação das informações das áreas, 

possibilitaram demonstrar que a empresa obteria um lucro líquido de 4,87% sobre a receita 

líquida projetada para até o final de 2013, conforme tabela 4.4.3. – 8. Resultado Orçado 

Consolidado – 1ª versão 22.nov.2012. 
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Tabela 4.4.3. - 8. Resultado Orçado Consolidado – 1ª versão 22.nov.2012 

 

Apesar do resultado positivo, a Gerência Comercial apresentou novos valores para 

revisão das projeções de vendas, reduzindo o faturamento, e recalculo do Orçamento.  

Também foram identificadas pequenas necessidades de alterações nas Despesas Fixas – 

Operacionais e nas Despesas com Salários e Encargos.  Fez-se necessário, assim, a preparação 

da 2ª versão do Orçamento para 2013. 
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4.4.4. Consolidação dos dados – 2ª versão do Orçamento de 2013 

 

A segunda versão do Orçamento para 2013, com a consolidação dos dados, foi 

apresentada aos gestores em 26 de novembro de 2012. 

A consolidação das projeções possibilitou demonstrar que o novo faturamento 

projetado não seria suficiente para a manutenção do negócio e a operação geraria prejuízo de 

3,9% sobre a receita líquida prevista para até o final de 2013, conforme tabela 4.4.4. – 9. 

Resultado Orçado Consolidado – 2ª versão 26.nov.2012. 

Tabela 4.4.4. - 9. Resultado Orçado Consolidado – 2ª versão 26.nov.2012 
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Naquela oportunidade, os Diretores solicitaram nova análise das projeções e o Gerente 

Comercial se comprometeu a revisar criteriosamente a previsão de vendas e reapresenta-los à 

Controladoria para recalculo do Orçamento.  Também revisaria as propostas de viagens e 

treinamentos e despesas com pessoal. 

Por conseguinte, gerou-se uma nova versão do Orçamento para 2013. 

 

4.4.5. Consolidação dos dados – Versão Final do Orçamento de 2013 

 

Em 30 de novembro de 2012, após consolidação dos novos ajustes nas vendas e nas 

despesas, foi apresentada, em reunião com os Diretores e Gerentes, a 3ª versão do Orçamento 

com previsão de lucro líquido de 5,71% para o ano de 2013, conforme tabela 4.4.5. – 10. 

Resultado Orçado Consolidado – versão final 30.nov.2012. 
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Tabela 4.4.5. - 10. Resultado Orçado Consolidado – versão final 30.nov.2012 

 

Juntamente com a análise desta versão do Orçamento, foram também consideradas as 

metas de longo prazo para a empresa, conforme descrito na sessão 4.5.4. – Definição de metas 

estratégicas – longo prazo, deste estudo. 

Assim, depois de evidenciadas as possibilidades de cumprimento das metas globais 

para 2013, concluíram-se as projeções orçamentárias para o momento e a 3ª versão do 

Orçamento foi considerada aprovada e vigente. 
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4.5. Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais 

 

Durante a preparação e coleta das informações para elaboração do orçamento, 

simultaneamente à pesquisa na literatura acerca do tema Sistema de Informações Gerenciais, 

ficou claro que, preliminarmente ao Orçamento, seria necessária a elaboração de um plano 

estratégico, em consonância com Frezatti (2009, p. 15). 

Assim, o controle gerencial, no formato de Orçamento para organização dos recursos 

de pessoal, financeiro, estrutura e informação, somente estaria completo se cumpridas as 

etapas de definição de objetivos e formulação das estratégias, em sintonia com Merchant e 

Van der Stede (2007, p. 5-7). 

O planejamento estratégico, previamente à elaboração do orçamento, nunca havia sido 

aplicado na empresa objeto deste estudo, por falta de conhecimento prático e teórico do corpo 

gerencial envolvido.  Desta forma, a Gerência de Controladoria preparou material teórico para 

capacitar os gestores envolvidos a comporem a equipe de elaboração dos objetivos 

estratégicos da empresa. 

Contudo, o desenvolvimento do Orçamento, citado na sessão 4.4. deste estudo, não foi 

interrompido, mediante o risco de não haver tempo hábil para realização de todo o 

desenvolvimento e implantação no tempo adequado.  Assim, o treinamento dos gestores, a 

análise SWOT e a elaboração do BSC – Balanced Scorecard foram realizados 

simultaneamente às projeções orçamentárias. 

 

4.5.1. Treinamento e capacitação dos gestores 

 

Em 3 de novembro de 2012 a Gerência de Controladoria disponibilizou à Diretoria 

material teórico acerca da necessidade de se definir, previamente ao Orçamento, o plano 

estratégico da empresa. 

O referido material teórico, elaborado no formato de slides, para apresentação em 

palestra, apresentava os conceitos de estratégia e orçamentos, dentre eles: 

 Orçamento:  parte dos controles gerenciais;  ferramenta de planejamento e 

controle, normalmente anual e para defini-lo, deve estar alinhado com o plano estratégico da 

organização (ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2008, p. 380-383); 

 Plano estratégico:  exercício de definição dos processos que serão 

desenvolvidos pela empresa compativelmente com seus recursos disponíveis, base para 

orçamento operacional (ANTHONY E GOVINDARAJAN, 2008, p. 330-336); 
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 Análise SWOT:  ferramenta para alinhamento e definição do planejamento 

estratégico (SERRA, TORRES E TORRES, 2004, p. 86); 

 BSC – Balanced Scorecard:  instrumento para medir o desempenho do 

negócio;  requer indicadores para alinhar o cumprimento dos objetivos estratégicos, táticos e 

operacionais;  prega o equilíbrio nas medidas financeiras, operacionais e comerciais;  

definição de indicadores sobre as perspectivas financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento (KAPLAN E NORTON, 1997). 

Os Diretores conheciam a ferramenta análise SWOT.  Porém, não sabiam da 

aplicabilidade do BSC – Balanced Scorecard.  Contudo, apreciaram a iniciativa e aprovaram 

sua utilização prática junto aos gestores. 

Portanto, o material foi apresentado aos gestores em 6 de novembro de 2012 em 

treinamento ministrado pela Gerência de Controladoria. 

Apenas um dos gestores desconhecia a ferramenta BSC – Balanced Scorecard.  Os 

demais já haviam utilizado o BSC em trabalhos anteriores à empresa atual.  Todos os gestores 

já possuíam experiência na aplicação da análise SWOT. 

Os gestores elogiaram o material disponibilizado e o treinamento recebido e, apesar de 

já dominarem parcialmente as ferramentas e técnicas apresentadas, aproveitaram a 

oportunidade para recordar e visualizar sua aplicação na empresa estudada. 

 

4.5.2. Aplicação da análise SWOT 

 

Em 13 de novembro de 2012, a Gerência de Controladoria promoveu reunião para 

aplicação da técnica de análise SWOT.  A Diretoria não estava presente por indisponibilidade 

de horário na agenda.  De qualquer forma, a Controladoria conseguiu cumprir com os 

objetivos da pauta em conjunto com os demais gestores da empresa. 

Assim, seguindo o modelo de desenvolvimento da estratégia de Anthony e 

Govindarajan (2008, p. 57), foram examinados os aspectos ambientais e internos e 

identificados os pontos fracos, fortes, as ameaças e oportunidades da empresa. 

Esta associação gerou um alinhamento das ações com foco em duas estratégias:  de 

negócio, voltada para o mercado, e de gestão, voltada para as questões internas, gerenciais. 

Ambas as estratégias foram classificadas em quatro panoramas:  desenvolvimento,  

manutenção, crescimento e sobrevivência. 
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4.5.3. Elaboração do BSC – Balanced Scorecard – 1ª versão 

 

Em reunião de 21 de novembro de 2012, a Controladoria apresentou aos demais 

gestores a necessidade de alinhamento das informações gerenciais na empresa e sugeriu a 

aplicação do BSC - Balanced Scorecard como forma de mensurar o desempenho estratégico 

do negócio. 

Assim, os gerentes definiram os objetivos estratégicos e estabeleceram a relação de 

causa e efeito entre tais metas, conforme demonstrado no Quadro 4.5.3. - 1. Mapa estratégico 

do BSC – Relação de causa e efeito. 

Observa-se que alguns objetivos estratégicos foram suprimidos para preservar a 

atuação da empresa no mercado. 

 

Quadro 4.5.3. - 1. Mapa estratégico do BSC – 1ª versão 

 
Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Para acompanhamento e mensuração do cumprimento dos objetivos financeiros e não 

financeiros, com foco no desempenho organizacional, a Gerência de Controladoria propôs 24 
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indicadores distribuídos entre as quatro perspectivas propostas por Kaplan e Norton (1997, p. 

9-29), conforme as tabelas: 

 4.5.3. – 11. Indicadores – Aprendizagem e Conhecimento; 

 4.5.3. – 12. Indicadores – Processos Internos; 

 4.5.3. – 13. Indicadores – Clientes; e, 

 4.5.3. – 14. Indicadores – Financeiro. 

 

Tabela 4.5.3. - 11. Indicadores – Aprendizagem e Conhecimento 
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Tabela 4.5.3. - 12. Indicadores – Processos Internos 
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Tabela 4.5.3. - 13. Indicadores – Clientes 
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Tabela 4.5.3. - 14. Indicadores – Financeiro 

 

Nota-se também que parte dos indicadores foi suprimida deste estudo para preservar a 

atuação da empresa no mercado. 

Após análise dos gestores, houve consenso sobre 24 (vinte e quatro) indicadores, dos 

quais, 4 (quatro) ainda deveriam ser definidos após análise mais detalhada com envolvidos de 

outras áreas. 

A análise SWOT e a estrutura do BSC e seus indicadores foram apresentados à 

Diretoria que elogiou o trabalho e o aprovou para aplicação, após sua conclusão. 

 

4.5.4. Definição de metas estratégicas – longo prazo 

 

Após a aplicação da análise SWOT e a elaboração do BSC – Balanced Scorecard, 

descritas nas sessões anteriores, e como, até então, a Diretoria não definira as metas de longo 

prazo no tempo originalmente previsto no cronograma de desenvolvimento do orçamento, a 

Gerência de Controladoria sugeriu, em 26 de novembro de 2012, que os Diretores 

ratificassem as metas de longo prazo abaixo, o que foi prontamente aceito e aprovado: 
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a) obter lucro líquido de 5% em 2013, 7% em 2014 e 9% em 2015; 

b) obter Market-share de 35% até 2016 para a principal linha de materiais da 

empresa, identificada neste trabalho como linha A, e 20% até 2016 para a segunda linha de 

materiais da empresa, aqui identificada como linha B; e, 

c) reduzir o endividamento bancário aos níveis de 110% em 2013, 80% em 2014 

e 50% em 2015. 

Nota: os valores e dados citados nas metas acima são fictícios e foram alterados por 

sigilo. 

 

4.5.5. Revisão do BSC – Balanced Scorecard 

 

Nos primeiros meses após o estabelecimento dos objetivos estratégicos e dos 24 (vinte 

e quatro) indicadores previstos no BSC – Balanced Scorecard notou-se uma grande 

dificuldade na apuração e acompanhamento desta ferramenta, pela quantidade de índices 

inicialmente previstos.  Este obstáculo foi observado também pelo monitoramento do 

Orçamento 2013, já vigente, confirmando o previsto por Anthony e Govindarajan (2008, p. 

380-383). 

Desta forma, a Gerência de Controladoria propôs uma revisão de tais objetivos 

estratégicos e indicadores para reduzir a carga de trabalhos dos envolvidos no uso do artefato 

e otimizar a distribuição e aplicação dos recursos disponíveis, também sintonizado com 

Anthony e Govindarajan (2008,p. 330-336). 

Assim, em reunião de 2 de abril de 2.013, foram estabelecidos objetivos mais 

exequíveis e a quantidade de indicadores foi reduzida para 16 (dezesseis). 

Por conseguinte, o Mapa Estratégico do BSC – Relação a relação de causa e efeito 

entre tais metas foi redefinido, conforme demonstrado no Quadro 4.5.5. - 2. Mapa estratégico 

do BSC – Relação de causa e efeito – revisão 2.abril.2013. 
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Quadro 4.5.5. - 2. Mapa estratégico do BSC – revisão 2.abril.2013 

 
Fonte:  Elaborado pelo autor. 

Consequentemente, os indicadores correspondentes às quatro perspectivas propostas 

por Kaplan e Norton (1997, p. 9-29) também foram redefinidos, para acompanhamento e 

mensuração do cumprimento dos objetivos financeiros e não financeiros, conforme as tabelas: 

 4.5.5. – 15. Indicadores – Aprendizagem e Conhecimento – rev. 2.abril.2013; 

 4.5.5. – 16. Indicadores – Processos Internos – rev. 2.abril.2013; 

 4.5.5. – 17. Indicadores – Clientes – rev. 2.abril.2013; e, 

 4.5.5. – 18. Indicadores – Financeiro – rev. 2.abril.2013. 
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Tabela 4.5.5. - 15. Indicadores – Aprendizagem e Conhecimento – rev. 2.abril.2013 

 
 

Tabela 4.5.5. - 16. Indicadores – Processos Internos – rev. 2.abril.2013 
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Tabela 4.5.5. - 17. Indicadores – Clientes – rev. 2.abril.2013 

 
 

Tabela 4.5.5. - 18. Indicadores – Financeiro – rev. 2.abril.2013 

 
 

Com a revisão dos objetivos estratégicos e a consequente redução do número de 

indicadores entendia-se que seria possível um melhor acompanhamento dos resultados.  

Porém, esta expectativa não se confirmou na prática. 

Assim, a aplicação do BSC foi reavaliada e suspensa conforme descrito na sessão 4.5.6. 

Suspensão do BSC – Balanced Scorecard. 
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4.5.6. Suspensão do BSC – Balanced Scorecard 

 

Mesmo após revisão do BSC, com redução dos objetivos estratégicos e vossa 

mensuração por 16 (dezesseis) indicadores de desempenho, esta ferramenta tornou-se uma 

carga extra de trabalho para a equipe envolvida, em face de sua reduzida estrutura. 

Aliado a isto, novas demandas internas do negócio, tais como abertura de novas filiais 

e formação de novas equipes operacionais, comprometeram o foco dos gestores no uso deste 

artefato. 

Neste cenário, a Gerência de Controladoria sugeriu, e os gestores concordaram, que 

fossem utilizados pelo menos parte dos indicadores não financeiros, como forma de 

monitoramento, em tempo presente, da atividade operacional. 

Por conseguinte, foi mantida a apuração diária dos indicadores C4.a. Nº de cirurgias 

confirmadas para o dia seguinte e C4.b. Nº de cirurgias realizadas no dia anterior, 

originalmente previstos para monitorar o desempenho de objetivos classificados na 

perspectiva Clientes. 

Contudo, a ferramenta orçamento é amplamente utilizada pelo corpo gerencial da 

empresa, conforme descrito e evidenciado na sessão 4.6.1. Acompanhamento do Orçamento e 

na sessão 4.10. Entrevista com os gestores. 

 

4.6. Monitoramento periódico 

 

4.6.1. Acompanhamento do Orçamento 

 

O cumprimento do orçamento é monitorado com periodicidade diversa.  Por exemplo, 

diariamente, com o acompanhamento do volume de vendas (faturamento) ou mensalmente, 

pelo resultado do período, despesas operacionais, folha de pagamento e impostos, vide 

modelo Tabela 4.6.1. - 19. Comparativo Resultado Orçado x Realizado. 

Tal comparativo permite destacar as variações ocorridas no mês de fechamento – mês 

de referência – e as variações ocorridas no período acumulado desde o primeiro mês do ano. 

 



80 

 

 

 

Tabela 4.6.1. - 19. Comparativo Resultado Orçado x Realizado. 

 

Com esta simples ferramenta, a Controladoria passou a divulgar mensalmente os 

resultados do negócio. 

São preparados também relatórios analíticos para as principais rubricas do 

Comparativo do Resultado Orçado x Realizado e enviados aos gestores para maior 
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detalhamento das informações, vide modelos Tabela 4.6.1. - 20. Comparativo Vendas 

Orçadas x Realizadas e Tabela 4.6.1. - 21. Comparativo Despesas Operacionais Orçadas x 

Realizadas. 

 

Tabela 4.6.1. - 20. Comparativo Vendas Orçadas x Realizadas. 
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Tabela 4.6.1. - 21. Comparativo Despesas Operacionais Orçadas x Realizadas. 

 

Com tais dados, a Controladoria tem monitorado e fomentado ações de melhorias 

junto aos gestores envolvidos, cobrando por atitudes corretivas e pró-ativas, promovendo 

assim uma gestão saudável da empresa para a continuidade do negócio. 

Embora os relatórios sejam disponibilizados via e-mail, face à dificuldade de horários 

disponíveis dos envolvidos para realização de reuniões periódicas mesmo quando 

previamente agendadas, a Controladoria realiza encontros individuais, praticando um corpo-a-

corpo essencial para a utilização dos relatórios e obtendo, assim, feedback para melhoria de 

tais instrumentos. 

As evidência dos e-mails enviados aos envolvidos para acompanhamento do 

orçamento podem ser observadas no Apêndice 2 E-mail acompanhamento Faturamento 

Orçado x Realizado e no Apêndice 3 E-mail acompanhamento Despesas Orçadas x 

Realizadas. 

Nos encontros com os gestores são abordadas principalmente as variações apuradas no 

período, considerando, inclusive, seu impacto no período acumulado desde o primeiro mês do 

ano.  São priorizadas ações para as maiores variações, tanto negativas quanto positivas, uma 

vez que, neste caso, é possível que se correspondam a perda de oportunidades de negócios 

previamente projetados.  Ou seja, o fato de haver economia numa conta de despesa do 

orçamento não significa exatamente uma vantagem, pois pode ser uma ação que não foi 

executada no prazo orçado e que deixará de produzir um resultado correspondente no futuro. 
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Evidência das reuniões pode ser obtida no Apêndice 4 Ata reunião – análise variações 

orçamento de despesas. 

 

4.6.2. Acompanhamento dos indicadores não financeiros 

 

Com a suspensão do BSC – Balanced Scorecard, os indicadores não financeiros são 

monitorados diariamente pela Controladoria, que obtém os dados preliminares de tais índices 

a partir do sistema disponível. 

Em seguida, a Controladoria processa esses dados para apuração dos indicadores C4.a. 

Nº de cirurgias confirmadas para o dia seguinte e C4.b. Nº de cirurgias realizadas no dia 

anterior, formata-os em gráficos para facilitar a análise e os envia aos gestores via e-mail para 

acompanhamento do desempenho operacional. 

Os modelos utilizados nesta comunicação com os gestores podem ser visualizados no 

Apêndice 5 E-mail acompanhamento indicadores não financeiros e no Apêndice 6 gráfico 

indicador C4.a. Nº de cirurgias confirmadas para o dia seguinte. 

 

4.7. Planos de ação 

 

Quando são detectadas variações no cumprimento do orçamento, sinalizando que os 

objetivos não serão cumpridos, a Controladoria fomenta e cobra a tomada de ações junto aos 

envolvidos sobre o ponto a ser adequado. 

Com isto, e juntamente com a constante troca de informações entre os envolvidos, são 

definidas e executadas atividades para redirecionar as operações rumo aos valores projetados. 

A comunicação entre os gestores é fundamental para o início de tais ações, sempre 

após comunhão de ideias e sugestões, o que é, particularmente, muito transparente na empresa 

estudada, uma vez que todos se sentem confortáveis para expressar suas opiniões e críticas 

para o bem comum do negócio e, consequentemente, da equipe. 

Para definição das ações são consideradas as mais diversas variáveis envolvidas no 

negócio, tais como tendências de mercado, fatores econômicos, perspectivas de crescimento, 

recursos disponíveis, etc. 

 



84 

 

 

 

4.8. Mudanças estratégicas – abertura de novas filiais 

 

No primeiro semestre de 2013, a Diretoria da empresa solicitou que a Gerência de 

Controladoria utilizasse o modelo de orçamento desenvolvido neste estudo para projetar a 

operação de duas novas filiais, em localidades distintas das atuais. 

Assim, em conjunto com os demais gestores, foram previstos volume de vendas, 

despesas estruturais, mão de obra e todos os recursos necessários para implementação e 

operacionalização das novas unidades. 

Por conseguinte, a ferramenta disponibilizada pela Gerência de Controladoria 

possibilitou apresentar, dentre outras informações, o desembolso de caixa necessário para 

estruturação das novas filiais, a rentabilidade esperada com a ampliação do negócio e, 

consequentemente, o tempo de retorno de tais investimentos. 

Com base nos estudos realizados nos moldes deste projeto a Diretoria determinou o 

início das ações jurídicas e fiscais para abertura das filiais. 

Contudo, a adequação do plano estratégico e orçamentos somente serão 

implementados após a abertura das novas unidades, que particularmente no ramo de atividade 

relacionada a produtos para saúde, demanda de médio a longo prazo para iniciar suas 

operações, em função do rigoroso processo burocrático para obtenção de licenças de 

funcionamento junto aos órgãos reguladores do setor, principalmente à Anvisa – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

A utilização da ferramenta desenvolvida e implantada neste projeto, quanto ao 

planejamento e decisão dos investimentos citados nesta sessão, é uma evidência direta da 

importância e aplicabilidade do orçamento na rotina da empresa aqui estudada. 

 

4.9. Dificuldades encontradas na implementação 

 

Encontrou-se muita dificuldade em se obter as metas de longo prazo junto à Diretoria, 

por ausências motivadas por viagens comerciais ou assuntos externos à empresa, e assim, a 

implantação do orçamento já se iniciou sem esta visão de longo prazo, invertendo as etapas de 

implementação estabelecidas na literatura acadêmica, vide Frezatti (2009, p.15 e p. 28), 

adaptado para as figuras 2.3. – 3. Sistema de informações gerenciais e 2.4.5. – 8. Elementos 

da visão de planejamento e controle do negócio. 

Não houve grande resistência dos gestores em aderir aos trabalhos de implantação das 

ferramentas de controle.  Situações de atrasos pontuais eram tratadas pessoalmente pela 
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Gerência de Controladoria juntamente ao gestor envolvido, dirimindo quaisquer dúvidas que 

pudessem comprometer as atividades previstas ou o prazo de implementação do projeto. 

Esta aceitação ao projeto, por parte dos gestores, pode ser justificada por alguns 

fatores: 

(i) A demanda da Diretoria por um modelo formal de controle gerencial; 

(ii) A carência de controles para gestão de suas áreas; 

(iii) A proximidade da Gerência de Controladoria com os gestores, tanto 

fisicamente no dia a dia, quanto pelo sentimento de equipe que prevalece neste 

grupo; 

(iv) O envolvimento de todos desde as fases iniciais do projeto;  Confirmando 

Welsch (1983) e Padoveze (2003), vide tabela 2.7.2.4. – 2. Resumo – 

Princípios do Orçamento; e, 

(v) A formatação do sistema de controle gerencial nos moldes culturais e 

estruturais da empresa. 

 

4.10. Entrevista com os gestores 

 

Para evidenciar a aplicabilidade do projeto aqui proposto foi estabelecido um 

questionário para direcionar a entrevista com os gestores usuários do sistema de informações 

gerenciais, conforme modelo vide Apêndice 8 – Roteiro de entrevista com os gestores, 

composto por cinco perguntas básicas acerca deste estudo. 

 

4.10.1. Coleta das informações 

 

Por indisponibilidade dos gestores para realização de entrevistas presenciais, o 

questionário citado no Apêndice 8 foi enviado via e-mail para os respondentes, composto 

pelos diretores e gerentes, com exceção da Gerência de Controladoria, por ser parte 

interessada na avaliação, como autor deste projeto. 

Dos cinco questionários enviados, apenas um gerente não respondeu à pesquisa. 

Por conseguinte, as informações interpretadas originaram-se dos demais respondentes, 

compostos por dois diretores e dois gerentes, totalizando, assim, quatro questionários 

respondidos. 
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4.10.2. Interpretação das informações 

 

Nesta sessão, registram-se as interpretações acerca das respostas obtidas pelos 

questionários junto aos gestores: 

 

Questão 1) Qual sua percepção de mudança ocorrida na sua rotina de trabalho 

com a implantação do sistema de orçamentos, realizada a partir de 2012? 

De forma geral, os quatro respondentes centralizaram suas afirmações em dois pontos 

básicos: 

(i) Planejamento:  o orçamento facilitou o exercício do planejamento, permitindo 

ampliar uma maior visão sobre os negócios da empresa; e, 

(ii) Controle:  o orçamento lhes permite monitorar periodicamente o desempenho 

de suas áreas. 

Além disto, vale destacar o reconhecimento dos respondentes pela facilidade de se 

obter as informações de desempenho necessárias para a gestão. 

Esta percepção relatada pelos gestores confirma a figura 2.3. - 1. Ciclo de 

planejamento e controle, estabelecida com base em Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 4-6), 

onde o planejamento e o controle são funções essenciais de um sistema de controle gerencial. 

Quanto à facilidade na obtenção das informações pelos gestores, pode-se interpretar a 

qualidade do sistema de orçamentos, funcionando como um instrumento de comunicação dos 

resultados.  Isto, aliado aos aspectos já citados de planejamento e controle, confirma a 

aplicabilidade da estrutura para implementação de estratégia, conforme figura 2.3. - 2. 

Estrutura para a implementação de estratégia proposto por Anthony e Govindarajan (2008, p. 

1-8). 

 

Questão 2) Atualmente, você se sente monitorado e controlado?  Por quê? 

Dentre as respostas dos quatro gestores, destaca-se a percepção de que são 

monitorados, mas não controlados. 

A percepção geral é que os relatórios disponibilizados pelo orçamento lhes demonstra 

uma forma de acompanhamento, mas não cerceia vossas respectivas gestões departamentais. 

Este sentimento ratifica a observação inserida na sessão 4.3. Posição e estrutura da 

controladoria na empresa, onde é citado que os instrumentos formais que adicionaram 

controle à rotina da empresa não prejudicaram o ambiente cultural a que foram inseridos.  

Cultura esta da confiança, depositada pelos sócios da presente empresa em seus funcionários. 
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A Teoria Institucional sanciona esta reflexão que, conforme Guerreiro, Frezatti e 

Casado (2006), a aplicação dos mecanismos contábeis, seus hábitos e rotinas, nem sempre é 

definida por motivações objetivas e racionais, provendo conceitualmente das dimensões 

cultura da organização e psicologia humana.  

Indiscutivelmente, a Teoria Institucional possibilitou que a ferramenta projetada e 

implantada através deste trabalho respeitasse os hábitos e valores culturais da equipe 

integrante da empresa em questão. 

Vale destacar que um dos respondentes, mesmo declarando-se com sentimento de não 

controlado, registrou na questão 4, citada mais adiante, que o orçamento os “obriga a cumprir 

o planejado”.  Este é um exemplo de que o orçamento exerce controle, mesmo que de forma 

imperceptível, sobre seus usuários, confirmando o afirmado por Padoveze (2003, p. 189-190) 

que, um dos propósitos intrínsecos do orçamento é ser um instrumento de avaliação e controle. 

 

Questão 3) Como e com qual frequência você utiliza as informações 

disponibilizadas pelo sistema de orçamentos da empresa no cumprimento de suas 

funções? 

A maioria dos gestores respondeu que as informações são utilizadas pelo menos 

mensalmente, ora para embasar tomada de decisões ora para acompanhar o desempenho de 

sua gestão. 

Estes aspectos correspondem parcialmente às características destacadas por Aguiar e 

Frezatti (2007), sobre a informação do sistema gerencial conforme exposto na figura 2.3. - 4. 

Características da informação do sistema de controle gerencial. 

 

Questão 4) Em sua opinião, a ferramenta sistema de orçamentos agregou 

facilidades para seu dia a dia?  De que forma? 

Com exceção de um respondente, todos declararam que o sistema de orçamentos 

agregou facilidades em seu dia a dia, através dos relatórios de fácil e clara visualização dos 

controles de desempenho, além de oferecerem base para planejamento e decisões estratégicas 

e os obrigar a cumprir os resultados projetados. 

O respondente que negou a facilidade com a implantação do sistema de orçamentos 

opinou que a ferramenta poderia ser mais dinâmica. 

 

Questão 5) Em sua opinião, os indicadores não econômicos apurados e divulgados 

diariamente são importantes para a execução de suas funções?  Por quê? 
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Dois respondentes afirmaram categoricamente que os indicadores não econômicos são 

importantes, pois formam um “termômetro” da operação permitindo a tomada de ações mais 

rapidamente sobre o andamento dos negócios. 

Esta assimilação dos respondentes sobre a importância dos indicadores não 

econômicos confere com a estrutura do BSC – Balanced Scorecard sugerida por Kaplan e 

Norton (1997, p. 9-29), quanto à utilização de medidas que focalizem o desempenho 

organizacional. 

Pela resposta desta questão, os gestores confirmaram também a importância de se 

manter o monitoramento do desempenho com indicadores não econômicos, mesmo que não 

completando todas as perspectivas que possam equilibrar o negócio, como estabelecido por 

Kaplan e Norton (1997). 

Um terceiro respondente afirmou não utilizar os indicadores não econômicos em suas 

funções, embora os considere importantes para acompanhamento dos resultados da empresa. 

O quarto respondente afirmou que não acompanhava tais indicadores mas que 

reconhecia o valor e importância destas informações. 

 

4.11. Análise dos resultados 

 

Baseado na interpretação das informações sobre os questionários coletados junto aos 

gestores e no acompanhamento diário da ferramenta implementada na empresa aqui estudada, 

conclui-se que o presento trabalho alcançou seu objetivo geral, com a implementação do 

processo de controle gerencial e com o atendimento de dois dos objetivos específicos 

propostos no projeto com o desenvolvimento e implantação dos objetivos de médio e longo 

prazo e a implementação do orçamento. 

Quanto à aplicação do artefato BSC – Balanced Scorecard, concluiu-se que este 

objetivo foi parcialmente atendido, uma vez que constatou-se na prática que tal solução 

deveria ser remodelada respeitando as condições estruturais da empresa e, assim, foram 

estabelecidos dois indicadores não financeiros moldados para atender as necessidades dos 

usuários. 

Também se identifica como resultado alcançado a evolução no conhecimento dos 

gestores em utilizar as ferramentas implantadas rotineiramente em suas funções, confirmando 

Anthony e Govindarajan (2008), que apontam o planejamento estratégico e o orçamento como 

ricas oportunidades para o desenvolvimento da equipe de gestores através de seu exercício. 
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Outro resultado alcançado para a empresa é quanto ao cumprimento do orçamento 

pelos gestores, pois os gastos e despesas de suas áreas têm ficado dentro do projetado 

inicialmente. 

Vale destacar inclusive que os gestores reagiram positivamente à alteração no modelo 

dos controles da empresa, migrando de uma base predominantemente amparada pela 

confiança nos funcionários para outra alicerçada pelo uso das ferramentas formais do 

orçamento, aceitando automaticamente esta introdução, mesmo que com relativo grau de 

burocracia. 

Assim, atualmente, a empresa dispõe de um processo de controle gerencial ajustado às 

suas necessidades de gestão, respeitando suas características culturais e moldado à sua 

estrutura. 

 

4.12. Comparação com resultados de estudos antecedentes 

 

A maioria dos trabalhos antecedentes identificados com o projeto aqui descrito foi 

confirmada de acordo com as evidências relatadas. 

Os estudos de Viana (2007), que propõe uma metodologia de inclusão da 

contabilidade gerencial nas pequenas empresas a fim de facilitar o seu processo de gestão 

identificou, dentre outros aspectos, que 80% das empresas carecem de informações sobre o 

desempenho. 

O projeto aqui desenvolvido confirma esta necessidade de informação sobre o 

desempenho, através das solicitações iniciais da diretoria ou pelas entrevistas com os gestores, 

que reconhecem a importâncias das ferramentas implantadas. 

O trabalho de Pedrique (2010) sobre o relacionamento entre o uso do sistema de 

controle gerencial, aprendizagem organizacional, decisões e desempenho, concluiu que o uso 

interativo deste sistema influencia positivamente a aprendizagem organizacional. 

Esta conclusão foi confirmada pelo estudo registrado neste trabalho, onde os gestores 

ampliaram sua aderência ao uso da ferramenta conforme ampliavam sua participação nos 

processos de implantação do processo de controle gerencial. 

Corrêa (2010) pesquisou o uso da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão e 

encontrou resultados que evidenciam o uso do sistema orçamentário pela maioria das 

empresas analisadas em seu trabalho. 
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Esta dissertação corrobora os resultados de Corrêa (2010) conforme evidenciado pelas 

entrevistas com os gestores, onde declaram diretamente o uso e aderência aos controles 

formais do orçamento. 

Gonçalves (2010) analisou a rigidez do controle orçamentário e dentre outros 

resultados, concluiu que os gestores devem considerar a relação custo-benefício de se 

controlar uma organização de forma rígida. 

A dissertação aqui registrada confirma Gonçalves (2010), pois o sistema de controle 

gerencial aqui desenvolvido respeitou a estrutura atual da empresa, tanto na implantação dos 

controles formais do orçamento quanto na quantidade de indicadores não operacionais de 

desempenho utilizados. 

O trabalho desenvolvido por Lambiasi (2013) para implementação e aprimoramento 

dos controles financeiro num grupo de empresas de pequeno e médio porte observou que no 

momento da intervenção o processo pode seguir caminhos diferentes daqueles inicialmente 

planejados. 

O projeto aqui aplicado esta alinhado com o trabalho de Lambiasi (2013), 

exemplificando pela suspensão do BSC – Balanced Scorecard, uma vez que durante a 

implementação deste artefato, percebeu-se sua incompatibilidade com a estrutura atual da 

empresa estudada. 

Apenas o trabalho de Borba, Martendal e Dal-Ri Murcia (2006) foi contrariado.  O 

citado estudo explorou o tema da utilização da contabilidade em empresas familiares de 

pequeno porte e evidenciou que as empresas analisadas possuem formas próprias de 

gerenciamento e que a informação contábil não é utilizada para tomada de decisão. 

No estudo aqui desenvolvido, as entrevistas com os gestores evidenciam a utilização 

do sistema de orçamento como ferramenta para a tomada de decisão, contrariando o trabalho 

de Borba, Martendal e Dal-Ri Murcia (2006). 

Quanto à pesquisa de Saramelli (2009), não foi possível confirmar suas conclusões, 

pois sua avaliação ficou concentrada nos efeitos e impactos do módulo de controladoria do 

sistema SAP sobre os profissionais da área contábil, algo não avaliado no projeto aqui 

desenvolvido. 

 

 



 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o acompanhamento do sistema de controle gerencial implementado e 

pela análise dos questionários respondidos pelos gestores, citados na sessão 4.10 Entrevista 

com os gestores, vale-se registrar que este estudo alcançou sue objetivo geral e seus objetivos 

específicos, com maior ênfase no desenvolvimento e implantação dos objetivos de médio e 

longo prazo para a empresa e a implementação do seu orçamento. 

Também foi observada uma evolução no conhecimento dos gestores no uso das 

ferramentas implementadas. 

Além destes resultados, deve-se destacar que o orçamento foi rapidamente aceito pelos 

gestores, que passaram a utilizá-lo frequentemente no acompanhamento do negócio.  

Internamente, este instrumento passou a ser reconhecido como um “corrimão” a ser seguido 

para as tomadas de decisão na gestão da empresa.  Isso evidencia a mudança cultural 

promovida por esta intervenção. 

Por outro lado, encontrou-se mais dificuldade na implantação do BSC – Balanced 

Scorecard e seus indicadores junto às áreas envolvidas, tanto na coleta de dados quanto na 

obtenção de feedback dos envolvidos, para criação e tomada de ações preventivas ou de 

melhoria sobre os resultados apurados.  Alternativamente, foram adotados apenas 2 (dois) 

indicadores não financeiros, conforme citados na sessão 4.5.6. Suspensão do BSC – Balanced 

Scorecard, para manter o acompanhamento operacional do negócio. 

Para uma próxima etapa deste trabalho, sugere-se reavaliar uma nova introdução do 

BSC – Balanced Scorecard na empresa, com enfoque mais simplista e assim, respeitando as 

limitações estruturais da organização. 

Além disto, entende-se que a aplicação do BSC pode elevar a compreensão e utilização 

desta ferramenta pelos usuários, uma vez que permitirá seu desenvolvimento e capacitação. 

Além das dificuldades estruturais, outro complicador para a implantação deste projeto 

foi a indisponibilidade dos gestores e, principalmente, da Diretoria, uma vez que estavam 

constantemente em viagens comerciais, quer seja para as unidades operacionais localizadas 

em três municípios e em dois estados, ou para os fornecedores do material para saúde 

distribuído, localizados principalmente nos Estados Unidos da América, ou ainda, por 

motivos e interesses particulares, externos ao negócio. 

Foi possível aprender com este estudo que o conhecimento dos aspectos culturais da 

empresa e das características de seu negócio são essenciais para  a  aplicação  das  ferramentas 
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de controle gerencial, tais como o orçamento, e isto somente realizou-se, no projeto aqui 

desenvolvido, pelo fato do pesquisador ser parte integrante da empresa estudada. 

Vale registrar também que a firme postura profissional do Gerente de Controladoria 

foi essencial para a aplicação das ferramentas citadas neste estudo, colocando-se 

ocasionalmente em posição de contrariar opiniões superiores para sustentar o correto 

andamento dos trabalhos.  A imparcialidade nas opiniões dispostas aos envolvidos e o forte 

embasamento técnico e conceitual foram fundamentais para conquistar a confiança do grupo 

envolvido e priorizar os interesses da empresa de forma uníssona. 

Pelas entrevistas com os gestores, foram identificadas oportunidades de melhorias a 

serem aplicadas ao modelo desenvolvido neste estudo, relacionadas com o monitoramento dos 

resultados, onde, parte dos respondentes declarou que deveria ser mais frequente e sobre a 

estrutura dos relatórios do orçamento, que deveria ser mais dinâmico. 

Baseado nos resultados encontrados, entende-se que a presente pesquisa contribuiu 

com a literatura confirmando a aplicação prática das ferramentas de controle estabelecidas 

pela contabilidade gerencial. 

Este projeto também contribui pela identificação da aderência ao modelo de sistema de 

gestão de desempenho – PMS, vide Sessão 2.3.1., além de se constituir num registro 

acadêmico sobre o processo de desenvolvimento e implantação de um processo de controle 

gerencial. 

Para pesquisas futuras, sugere-se também a aplicação prática de um sistema de 

orçamentos tradicional com maior enfoque na autonomia dos gestores, incentivando a 

descentralização de poder e poupando tempo da equipe envolvida com burocracia e, assim, 

priorizando a gestão de suas áreas.  Esta visão de orçamento pode ser bem sucedida na 

empresa estudada, onde a cultura da confiança e delegação de autoridade são preponderantes. 
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Apêndice 1 – Cronograma de implantação – Orçamento 
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Apêndice 2 – E-mail acompanhamento Faturamento Orçado x Realizado 
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Apêndice 3 – E-mail acompanhamento Despesas Orçadas x Realizadas 
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Apêndice 4 – Ata reunião – análise variações orçamento de despesas 
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Apêndice 5 – E-mail acompanhamento indicadores não financeiros 
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Apêndice 6 – gráfico indicador C4.a. Nº de cirurgias confirmadas para o dia 

seguinte sobre a média de cirurgias confirmadas dos últimos 30 dias 
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Apêndice 7 – Solicitação de implementação de sistema de controle gerencial 
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Apêndice 8 – Roteiro de entrevista com os gestores 

 

 

 


