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1 INTRODUÇÃO 

Face à competitividade do mercado resultante das mudanças nos 

relacionamentos econômicos e a globalização do fluxo de recursos e de 

informações, compete à alta cúpula das organizações a responsabilidade de ver 

adiante, traçar estratégias, objetivos e metas coordenadas visando conquistar 

espaço no mercado em que desenvolve suas atividades, para com isso obterem 

resultados satisfatórios.  

Diante deste cenário, as empresas coordenam as decisões tomadas pela 

administração através do processo de gestão que elaboram de maneira consistente, 

fundamentada e sistematizada de forma lógica planos de ação com objetivo de 

atingir a situação de performance almejada. Primeiramente, para atingir os 

propósitos estabelecidos para o negócio é imprescindível definir as estratégias 

corretas, em seguida utilizar instrumentos gerenciais que possibilitem executar e 

controlar os planos elaborados. 

Para Padoveze (2006, p. 96), “planejar é uma estratégia para aumentar as 

chances de sucesso de uma empresa em mundo de negócios que muda 

constantemente. Planos Estratégicos não são garantia de sucesso. O Plano 

Estratégico será tão eficaz quanto as premissas que forem nele incluídas.” 

Relativamente ao assunto, destaca-se que, há muitos anos empresas 

reconhecidas por obter resultados positivos e por se manterem competitivas no 

mercado, garantem a implementação de seus planos utilizando o planejamento e o 

controle orçamentário. Essa ferramenta, segundo Lunkes (2003, pg.16), “tem como 

princípio fundamental o planejamento e o controle do resultado, através do 

planejamento formal, da coordenação efetiva e do controle dinâmico da empresa”. 

1.1 Tema e problema de pesquisa 

Conforme exposto anteriormente, o planejamento orçamentário empresarial é 

elaborado adaptando as informações atuais, aos objetivos e prazos determinados 

para sua execução, o que possibilita a previsão dos resultados operacionais. Esse 

instrumento de gestão, nada mais é que do que previsão de fatos patrimoniais, isto 

é, a predeterminação de despesas e receitas de uma entidade (SÁ, 1995, p. 337).  



 
 

 

 

Relativamente ao assunto, salienta-se que para se manterem competitivas no 

mercado, grandes instituições empresariais, sejam nacionais ou multinacionais, 

inclusive diversas fábricas do Pólo Industrial de Manaus, utilizam a prática do 

Planejamento Orçamentário. Para tanto, elaboram a citada ferramenta em extensas 

etapas as quais tendem a ser detalhistas, iniciando-se no processo de planejamento 

das vendas, passando pelo planejamento da produção, de materiais e estoques, das 

despesas e investimentos assim como dos financiamentos necessário à obtenção 

deste. E para visualizar o resultado conseqüente desses orçamentos são elaboradas 

as Projeções das Demonstrações Contábeis. 

Diante da importância que envolve o assunto em detrimento ao cenário 

econômico em que estão inseridas as organizações e ainda considerando a 

extensão e complexidade dessa temática formulou-se a seguinte questão-problema: 

“Quais as contribuições do Planejamento e Controle Orçamentário 

Empresarial para Geração de Resultado Econômico em empresas do segmento 

eletroeletrônico do Pólo Industrial de Manaus?” 

1.2 Justificativa 

Devido as constantes mudanças no mercado obrigarem as empresas a 

adaptarem rapidamente seu plano de negócios a necessidade dos clientes, alguns 

gestores e estudiosos da área contábil.1 vem criticando a ineficácia do processo 

orçamentário. Entretanto, independente do tipo de entidade, natureza de atividade 

ou porte, esse instrumento sempre terá grande utilidade em face de suas inúmeras 

vantagens e contribuições para alcançar as finalidades pretendidas vez que 

implementa de maneira eficaz as metas traçadas, embora, tratando-se de 

estimativas, esteja propício a variações. 

Neste sentido para aperfeiçoamento do sistema orçamentário, Lunkes (2003, 

p. 19) sugere que este acrescente iniciativas simultâneas, entre elas: relacionar 

estratégia e orçamento, ampliar sua gama de informações, construir um sistema 

dinâmico de controle, integrar o orçamento à cultura e aprendizado organizacional e 

torná-lo mais flexível. 

                                                 
1 Faz-se referências as colocações de Padoveze (2006, p. 191) ao afirmar que há impossibilidade de 
utilização do Planejamento Orçamentário em situações de variação crônica de preços, pela falta de 
cultura orçamentária, por ser uma ferramenta altamente consumidora de tempo e recursos e criar 
rotinas contábeis em excesso. 



 
 

 

 

Diante dos pressupostos mencionados, resolveu-se realizar este estudo com 

vistas a contribuir de alguma forma para com o estado da arte inerente a temática 

em pauta. Ao mesmo tempo também se espera contribuições de ordem prática vez 

que os resultados da pesquisa poderão subsidiar os tomadores de decisão quanto 

aos efeitos da utilização do planejamento e controle orçamentário.  

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo consiste em analisar as contribuições do 

Planejamento e Controle Orçamentário Empresarial para Geração de Resultado 

Econômico em empresas do segmento eletroeletrônico do Pólo Industrial de 

Manaus. 

A partir do objetivo geral elaboraram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar quais as diretrizes relacionadas à elaboração do 

planejamento e controle orçamentário empresarial nas empresas 

estudadas; 

 Averiguar de que forma esse planejamento e controle orçamentário 

interfere nos resultados econômicos; 

 Examinar se o planejamento e controle orçamentário vem contribuindo 

de forma positiva para com a geração de resultado nas empresas 

investigadas. 

1.4 Organização do estudo 

Este estudo está organizado em cinco seções, incluindo a presente 

introdução. Na seção seguinte, apresenta-se a revisão da literatura, e logo em 

seguida outra seção contendo metodologia utilizada no processo de investigação. 

Posteriormente, têm-se os resultados da pesquisa, seguido da conclusão do estudo, 

das referências e do cronograma de atividades. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2  REVISÃO DA LITERATURA  

Nesta seção expõem-se as opiniões de diversos autores acerca dos assuntos 

que envolvem a temática abordada de modo a proporcionar uma adequada 

compreensão dos fundamentos que subsidiaram o processo de investigação. Num 

primeiro momento, apresentam-se as conceituações, objetivos e espécies de 

planejamento orçamentário. Em seguida, discorre-se sobre o Processo Orçamentário 

destacando-se as suas etapas de elaboração bem como os principais modelos 

orçamentários existentes na literatura pesquisada. 

2.1 Planejamento Orçamentário: conceituações, objetivos e espécies 

As empresas buscam alcançar resultados futuros satisfatórios através de 

decisões estratégicas tomadas no presente, por meio do processo de gestão 

empresarial que se compõe das fases do planejamento, execução e controle da 

empresa, de suas áreas e atividades (PADOVEZE, 2005). A partir das estratégias 

definidas no planejamento, a controladoria inicia o processo de planejamento e 

controle orçamentário empresarial ou planejamento e controle de resultados. 

Segundo Santos et al. (2012), para que a organização possa atingir suas 

estratégias com eficiência e eficácia, a utilização do orçamento como instrumento de 

controle de resultados é extremamente interessante, pois elucida com um maior 

grau de detalhe, os números e valores correspondentes as ações realizadas 

conforme o planejamento estratégico. Para tanto, deve-se orçar todos os dados do 

sistema de informações contábeis da organização, pois através dessas informações, 

o planejamento orçamentário introduzirá as previsões estabelecidas para o próximo 

período. 

Reportando-se ao mesmo assunto, Rocha e Rocha (2012) afirmam que há 

uma estreita relação entre o planejamento orçamentário e o planejamento 

estratégico, pois enquanto este define em que situação a empresa se encontra, 

planeja em que situação ela deseja estar em determinado período almejado e quais 

meios utilizará para alcançar suas metas, o planejamento orçamentário explicita as 

intenções da empresa em termos financeiros.  



 
 

 

 

Com o mesmo entendimento, Cardoso (2007, p. 247) destaca que “o 

Planejamento Orçamentário é a materialização das estratégias da empresa. O autor 

coloca que neste processo dois aspectos devem ser analisados:  

 Planejamento a longo prazo, compreendendo as previsões sobre o 

comportamento do ambiente onde a empresa atua; a fixação dos 

objetivos amplos; e a elaboração dos documentos que formalizam o 

Planejamento.  

 Planejamento a curto prazo, resultante dos estudos do ambiente 

presente na qual a empresa atua; da identificação dos objetivos 

imediatos; e da elaboração do plano para o primeiro segmento ou 

período de longo prazo.  

Do mesmo modo, Bornia e Lunkes apud Nascimento; Lavarda e Silveira 

(2009, p. 4), afirmam que “o orçamento tem como princípio fundamental o 

planejamento e o controle do resultado, através do planejamento formal, da 

coordenação efetiva e do controle dinâmico das operações da empresa”. Esse 

entendimento é corroborado com a definição de Weslch (1983, p.21) que define 

orçamento como sendo “um enfoque sistemático e formal à execução das 

responsabilidades de planejamento, coordenação e controle da administração”. 

Por sua vez Peleias et al. apud Nascimento; Lavarda e Silveira (2009, p. 4), 

conceitua orçamento como sendo “uma ferramenta de gestão usada para 

quantificar, controlar e acompanhar as metas estabelecidas pela cúpula da empresa, 

e serve de parâmetro para avaliar o desempenho dos gestores e das áreas de 

responsabilidade”. 

Por outro lado ATKINSON (2000, p.465), afirma que “[...] o orçamento é uma 

ferramenta que força a coordenação das atividades da organização e ajuda a 

identificar problemas de coordenação. [..] Se o planejamento orçamentário indica 

que o potencial de vendas da empresa excede seu potencial de produção, ela pode 

desenvolver um plano para aumentar sua capacidade ou reduzir as vendas 

planejadas”. 

Visando explicitar o significado do termo orçamento, Moura, Dallabona, 

Lavarda (2012), apresentam as definições dos seguintes autores: 



 
 

 

 

Atkinson et al. (2000); Garrison e Noreen (2001); Horngren, Sundem e 

Stratton (2004); Horngren, Datar e Foster (2004); Frezatti (2008), para os quais o 

orçamento é a expressão quantitativa de um plano para períodos futuros; 

Garrison e Noreen (2001), que destacam a necessidade do orçamento 

detalhar as aquisições e o uso de recursos financeiros ou de outra natureza durante 

o período a ser orçado; 

Hansen, Otley e Van der Stede (2003), ressaltam que o orçamento é a 

principal ferramenta do sistema de controle de quase todas as entidades. Para 

Frezatti (2008) o orçamento compreende um instrumento de grande valia para as 

organizações. 

Abernethy e Brownell (1999), salientam que na Contabilidade Gerencial, o 

orçamento possui enorme relevância, sendo comumente utilizado pelos gestores 

como ferramenta de coordenação e comunicação de planos e estratégias 

organizacionais. 

Frezatti (2008), diz que o orçamento compreende um instrumento 

indispensável de planejamento e controle das metas, pois estabelece um 

compromisso entre gestores e a estratégia deliberada pelas organizações.  

Complementando as definições mencionadas os autores afirmam que a 

literatura vem demonstrando que o orçamento tem sido utilizado para controlar o uso 

dos recursos disponíveis, para avaliar o desempenho de suas atividades, para 

auxiliar no processo decisório e implementar a estratégia. Também mostram que a 

elaboração do orçamento pode trazer benefícios para as organizações, quando 

elaborado de forma participativa e responsável, orientado por objetivos, controlado e 

monitorado com eficácia. 

Tratando-se do termo orçamento empresarial, SÁ (et all 2005, p.59) faz 

destaca que se trata de “[...] Expressão formal e quantitativa dos planos estratégicos 

da empresa para um período específico”. 

Desse modo, o Orçamento Empresarial é entendido como sendo uma 

ferramenta de auxilio aos gestores para tomada de decisões, alem de prever e 

controlar os gastos tem como finalidade gerencial sinalizar quais índices ou metas 

não estão sendo alcançados, possibilitando um reajuste do mesmo.  



 
 

 

 

Tratando-se do ciclo orçamentário, Hornegren, Foster e Datar (1997, p.125), 

colocam que as empresas bem organizadas geralmente apresentam o seguinte 

Ciclo Orçamentário:  

 Planejamento do desenvolvimento da organização como um todo, 

assim como das respectivas subunidades. Todos os gestores 

concordam com o que é esperado deles.  

 Estabelecimento de um parâmetro de referência, isto é, um conjunto 

de expectativas específicas com relação às quais os resultados reais 

possam ser comparados; 

 Análise das variações dos planos, seguida, se necessário, das 

respectivas ações corretivas;  

 Replanejamento, levando em consideração o feedback e a mudança 

das condições;   

Segundo LUNKES (2003, p.49) ”o orçamento preocupa-se coma 

implementação do programa aprovado pelo planejamento estratégico”. 

Ante ao exposto, deduz-se que o orçamento empresarial deve ser visto como 

uma ferramenta de gestão que centra a atenção nas operações e nas finanças da 

organização, antecipando os problemas, sinalizando metas e objetivos estratégicos 

que necessitam de cuidado, contribuindo ao processo de tomada de decisão com 

intuito de atender aos objetivos estratégicos previamente definidos pela empresa 

(LEITE et al. apud NASCIMENTO; LAVARDA e SILVEIRA, 2009, p. 4). 

Concernente aos objetivos do orçamento empresarial, Santos et al. (2012) 

afirmam que este direciona os rumos e fornecem instruções para a execução dos 

planos. Recorrendo a Padoveze (2005), afirma que o orçamento pode e deve reunir 

diversos objetivos empresariais, na busca da expressão do planejamento e controle 

de resultados, sendo fundamental para o processo decisório, o estabelecimento e a 

coordenação dos objetivos em todas as áreas da organização. Enfatiza que deve 

haver uma sinergia entre todos os colaboradores do empreendimento para que 

possa buscar os planos de agregação de valor econômico aos acionistas. 

Ainda recorrendo a Padoveze (2005), os autores listam cinco propósitos do 

planejamento orçamentário que são: 



 
 

 

 

i. Orçamento como sistema de autorização onde o orçamento aprovado não 

deixa de ser um meio de liberação de recursos para todos os setores da 

empresa, tornando evidente a minimização do processo de controle na 

organização. 

ii. Orçamento como meio de projeções e planejamento, caracterizado pelo 

conjunto das peças orçamentárias utilizadas para o processo de projeções e 

planejamentos, permitindo, inclusive, estudos para períodos subsequentes. 

iii. Orçamento como um canal de comunicação e coordenação, que incorpora os 

dados do cenário aprovado e das premissas orçamentárias. Considerado 

também como instrumento para comunicar e coordenar os objetivos 

corporativos e setoriais. 

iv. Orçamento como um instrumento de motivação, partindo da premissa de que 

o orçamento é um sistema de autorização, permitindo um grau de liberdade 

de atuação dentro das linhas aprovadas, sendo instrumento importante para o 

processo motivacional dos gestores operacionais. 

v. Orçamento como instrumento de avaliação e controle, que considera os 

aspectos de motivação e de autorização, sendo lógica a utilização do 

orçamento como instrumento de avaliação de desempenho dos gestores e 

controle dos objetivos setoriais e corporativos. 

vi. Orçamento como fonte de informação para tomada de decisão: contendo os 

dados 

vii. previstos e esperados, bem como os objetivos setoriais e corporativos, é uma 

ferramenta essencial para decisões diárias sobre os eventos econômicos de 

responsabilidade dos gestores operacionais. 

No que se refere às espécies de orçamentos os autores citam:  

i. Orçamento de tendências, que utiliza os dados ocorridos no passado para 

empregá-los em projeções de situações futuras, pois parte da premissa de 

que os eventos passados são decorrentes de estruturas organizacionais já 

em operação, havendo uma grande tendência de que esses eventos possam 

ocorrer novamente; 



 
 

 

 

ii. O Orçamento base zero, também conhecido como Zero-Base Budgeting, o 

qual foi introduzido pelo governo dos Estados Unidos por volta de 1961, e, 

posteriormente passou a ser utilizado pelas empresas privadas, sendo que a 

sua filosofia reside na exclusão de dados passados; 

iii. Orçamento estático, que é um dos tipos de orçamento mais utilizado pelas 

organizações, cujas peças orçamentárias são elaboradas a partir da fixação 

de determinados volumes de vendas, sendo que uma das características 

fundamentais, é a não permissão de alterações nas peças orçamentárias 

após o seu planejamento; 

iv. Orçamento flexível, que é utilizado para solucionar o problema do orçamento 

estático e sua elaboração centra-se na perfeita distinção entre custos fixos e 

variáveis, este último, seguirá o volume de vendas, enquanto o anterior 

sofrerá o tratamento tradicional. 

v. Rolling budgeting e rolling forecasting, considerados como os mais recentes 

tipos de orçamentos e caracterizados por tornar este instrumento de controle 

mais flexível, retirando a sua característica estática. O fundamento primordial 

desses dois conceitos centra-se no período em que o orçamento ou projeção 

será realizado, a partir daí, é orçado e projetado mais um período futuro, 

mantendo sempre uma quantidade futura igual de períodos 

2.2 Processo Orçamentário 

De acordo com Lima e Jorge (2007), O processo orçamentário é um 

procedimento de preparação que, normalmente demonstra gastos e demandas 

prioritárias bem como as condições quantitativas de como serão alocados os 

recursos financeiros da empresa, desenhando um cenário de construção de metas a 

serem alcançadas pelas equipes. 

Também é utilizado para coordenar atividades, mostrando os efeitos que as 

estimativas ou estudos podem causar neste processo. Como exemplo os autores 

citam o caso de uma a área de marketing de uma empresa que desejasse aumentar 

significativamente as vendas de certo produto sem analisar a capacidade de 

produção, assim os planejadores poderiam descobrir o melhor nível entre vendas e 

produção daquele produto.  



 
 

 

 

Ainda segundo os autores, o orçamento sempre será preparado para 

períodos específicos, permitindo que os gerentes comparem os resultados 

anteriores com os atuais, sinalizando a performance daquela meta. Ressaltam se 

tratar de um meio eficaz de efetuar a continuação dos planos, porque fornece as 

medidas para avaliar a atuação da empresa, possibilitando o acompanhamento da 

estratégia, aferição do seu êxito do empreendimento e, em caso de necessidade, 

implementação do ato corretivo. 

Por fim destacam que a execução do processo orçamentário contribui para 

assegurar a eficácia da organização, bem como o comando que possibilitará a 

difusão dos planos. Serve também para coordenar as diversas unidades da 

administração, motivando e avaliando os gestores e empregados, constituindo a 

base para o sistema de remuneração. 

Santos et al. (2012), destacam que para se descrever como é realizado o 

processo de elaboração do orçamento empresarial é necessário partir da premissa 

de que o sistema orçamentário compreende um conjunto de recursos humanos, 

tecnologia administrativa e de informação, que se interagem com um único intuito, a 

execução do orçamento na organização. 

Os autores enfatizam que em razão da controladoria ser o órgão 

administrativo responsável pela gestão econômica da organização, cujo objetivo a 

eficácia empresarial, é natural que o profissional responsável pela administração do 

sistema orçamentário seja o controller, que, em conjunto com a cúpula 

administrativa, lidera toda a organização do processo orçamentário, já que possui 

toda a estrutura informacional da organização à sua luz. 

Adicionalmente o autor destaca que após formalizada a administração do 

processo orçamentário é necessário estabelecer um conjunto de medidas e 

estruturas que, segundo Padoveze (2005) deve ser formalizada da seguinte forma: 

 Comitê orçamentário, com a função de decidir sob a ótica geral do 

orçamento anual, cuja composição engloba as diretorias 

administrativas, o controller, sendo este último o responsável por todo 

o processo orçamentário na organização. 

 Premissas orçamentárias, com as regras definidas pelo comitê 

orçamentário que entrarão em vigor no próximo orçamento, ou seja, os 



 
 

 

 

princípios que servirão de base para o comitê orçamentário determinar 

as especificidades do orçamento em questão. 

 Modelo do Processo Decisório, também de responsabilidade do comitê 

orçamentário, tem como função, conduzir o processo orçamentário em 

consonância com o subsistema institucional, subsistema este que 

compreende a missão da organização, assim como suas crenças e 

valores.  

 Estrutura Contábil, compreendendo a estrutura e monitoração do 

sistema de informações contábeis de forma que exista uma perfeita 

harmonia com os princípios orçamentários definidos pela organização. 

 Sistema de Apoio, diz respeito a definição das tecnologias de 

informação e demais sistemas de apoio para a execução de cálculos e 

lançamentos orçamentários no sistema de informação contábil.  

 Relatórios, envolvendo os relatórios orçamentários de preparação dos 

orçamentos, sendo utilizados para acompanhamento e controle 

orçamentário, na qual o controller é o profissional responsável pela 

elaboração e revisão dos relatórios orçamentários. 

 Cronograma, com as etapas de previsão, reprojeção e controle do 

orçamento na organização. 

No tocante as Etapas para preparação do plano orçamentário, os autores 

destacam as seguintes:  

a) Estabelecimento da missão e dos objetivos da organização; 

b) Estruturação das assunções ambientais determinando o fator limitante, 

normalmente às vendas; 

c) Elaboração do orçamento a partir da função restritiva do fator limitante 

descrito anteriormente; 

d) Elaboração dos demais orçamentos, coordenando-os com o fator limitante 

em consonância com os objetivos da organização; 

e) Sinterização do orçamento-mestre à luz dos objetivos estabelecidos pela 

organização; 



 
 

 

 

f) Revisão do orçamento-mestre, acordo com os objetivos da organização; 

g) Monitoração dos resultados reais confrontando-os com os resultados 

orçados para que se possa reportar possíveis variações do orçamento-mestre; 

h) Adoção de ações corretivas de modo a eliminar as variações reportadas, 

e/ou revisão dos orçamentos-mestres ou subsidiários para acomodar as variações.  

Relativamente aos modelos do processo orçamentário, constatou-se dois na 

literatura pesquisa: 

i. Modelo genérico de processo orçamentário: centraliza a maior parte de 

suas etapas na controladoria, em vista de sua ampla capacidade de 

coletar as informações necessárias para o processo orçamentário. 

ii. Modelo participativo de processo orçamentário: possui uma participação 

mais efetiva das demais áreas responsáveis. A sua primeira etapa é 

iniciada pelos gestores setoriais e posteriormente o Comitê Orçamentário 

se manifestará. Demanda um período maior para o processo 

orçamentário, já que os objetivos dos gestores setoriais podem estar em 

desacordo com as premissas orçamentárias. 

Oportuno destacar que qualquer que seja o processo orçamentário, sua 

eficácia deve estar estreitamente ligada ä cultura da empresa, em sintonia com o 

subsistema institucional da organização. 

2.3 Desempenho organizacional 

De acordo com Nascimento; Reginato e Lerner (2012, p. 4) a avaliação de 

desempenho de uma organização e de seus gestores “é um processo dinâmico, 

presente em todo o processo de gestão, mas, particularmente mais relacionado à 

fase de execução e controle do planejamento, gerando informações para os 

gestores subsidiarem tomadas de decisões que permitam a correção de desvios 

detectados entre os resultados realizados e os planejados”.  

Por sua vez Neely apud Macedo e Corrar (2012), coloca que a mensuração 

de desempenho corresponde ao processo de quantificar a eficiência e a efetividade 

de ações passadas, através da aquisição, coleta, classificação, análise, 

interpretação e disseminação dos dados apropriados, gerando informações 

importantes para que ações preventivas e/ou corretivas sejam tomadas. 



 
 

 

 

O autor ressalta que as avaliações feitas em caráter relativo (benchmarking), 

ou seja, mensurando o desempenho da organização em relação, por exemplo, a seu 

ambiente competitivo, são geradoras de resultados potencialmente relevantes. Isto 

ocorre à medida que informam o posicionamento da empresa perante as demais, 

além de subsidiar a escolha de benchmarks (referências de desempenho). 

Reportando-se ao assunto, Callado; Callado e Almeida (2012, p.1) afirmam 

que “dentro de uma perspectiva estratégica, as informações sobre seu desempenho 

devem nortear as decisões visando à eficácia empresarial no sentido de aprimorar 

sua posição competitiva no mercado, bem como direcionar mudanças e aprimorar as 

previsões sobre o futuro”. 

Neste mesmo sentido Hendriksen e Van Breda apud Macedo e Corrar (2012), 

afirmam que a mensuração do desempenho pode ser efetuada sob a ótica de 

valores monetários, normalmente utilizando dados contábil-financeiros, e/ou sob a 

ótica de informações não-monetárias.  

De acordo com De Haas; Kleingeld apud Junior Hourneaux (2005, p. 28), a  

mensuração do desempenho da organização é feita por meio dos indicadores de 

desempenho, os quais possibilitam a quantificação, que pode ser definido como a 

própria essência da mensuração, ou seja, ele representa a possibilidade de 

relacionar os números aos fenômenos observados, através de um conjunto de 

regras estabelecidas, que, por sua vez, seriam  os próprios indicadores. 

Neely, Gregory e Platts apud Callado; Callado e Almeida (2012, p.3), definem  

indicador de desempenho como sendo um meio utilizado para quantificar a eficiência 

e/ou a eficácia de uma tomada de decisão feita pela empresa. Em razão disso, um 

indicador de desempenho possibilita que uma determinada organização possa saber 

a evolução dos efetivos resultados decorrentes de suas atividades enquanto unidade 

de negócio. 

Para Callado; Callado e Almeida (2012, p.1) os indicadores de desempenho 

são elementos fundamentais para a mensuração de performance, bem como na 

definição das variáveis que melhor representem o desempenho geral de uma 

empresa e enfatizam que para cada setor de atividades, podem ser elaborados 

grupos distintos de indicadores de desempenho, obedecendo a suas próprias 

características específicas, assim como da assimilação de conceitos metodológicos 

pelos profissionais responsáveis por sua elaboração. 



 
 

 

 

Ainda segundo os mesmos autores, os indicadores de desempenho podem 

ser classificados em financeiros e nãofinanceiros, sendo considerados como uma 

medida quantitativa, expressa em valor monetário, resultante das ações tomadas 

pelas empresas. Como exemplos de indicadores financeiros destacam: o lucro e 

retorno sobre os investimentos. No caso específico deste estudo o foco centrar-se-á 

no lucro (MORISSETE apud CALLADO; CALLADO e ALMEIDA, 2012, p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para a obtenção de resposta ao problema proposto, está se realizando um 

estudo de natureza descritiva, bibliográfico e documental, pois objetiva investigar as 

principais contribuições do Planejamento e Controle Orçamentário Empresarial para 

geração de Resultado Econômico das empresas objeto de análise. Assim, está se 

fazendo o tratamento e interpretação de informações brutas coletadas em livros, 

artigos, relatórios contábeis, documentos e nas práticas contábeis vigentes no País. 

Ademais o estudo também se classifica como de natureza qualitativa, porque 

descreve e analisa a problemática estudada utilizando um plano de pesquisa 

mencionado. Dessa forma, nesta pesquisa os dados coletados são do tipo 

secundário, estando disponíveis em livros, artigos, relatórios contábeis, documentos 

entre outros. 

3.1 Unidade de Análise 

Entende-se por unidade de análise todos os elementos que compõem uma 

determinada população ou universo. Segundo Gil (1999), população ou universo 

corresponde ao conjunto de elementos que possuem determinadas características. 

Isto posto, infere-se que a população desta pesquisa são as empresas integrantes 

do segmento eletroeletrônico do Pólo Industrial de Manaus e as unidades de análise 

serão as 10 maiores empresas em termos de faturamento bruto, das quais se 

examinará o orçamento empresarial do exercício de 2010. Salienta-se que embora 

tenha-se enviando o questionário para as 10 empresas, somente 07 responderam e 

devolveram o referido instrumento.  

3.2 Técnica de Coleta e Análise de Dados 

Embora inicialmente tenha-se planejado coletar dados secundários através da 

leitura dos relatórios orçamentários das empresas pesquisadas, devido a 

impossibilidade de acesso aos citados relatórios, coletou-se dados primários, por 

meio da aplicação de um questionários com perguntas abertas e fechadas aplicados 

a pessoas-cheve (controlleres, supervisor e chefe de planejamento)  vinculadas a 

controladoria e ao planejamento da instituições pesquisadas. As questões foram 

formuladas de modo a se obter dados no sentido de identificar: a) Se a empresa 

realiza ou não o processo orçamentário; b) O entendimento do gestor acerca do 



 
 

 

 

processo orçamentário; c) O entendimento do gestor acerca da importância do 

orçamento para a empresa; d) a forma como a empresa pratica o processo 

orçamentário, assim como o órgão responsável pela elaboração do orçamento; e) a 

forma como a empresa define o seu ciclo administrativo; f) as etapas que são 

seguidas na a elaboração do planejamento orçamentário; g) se existe influência dos 

métodos de aspectos comportamentais durante a elaboração do processo 

orçamentário; h) como é feito o controle orçamentário; i) as contribuições do 

orçamento na visão do entrevistado. 

Os referidos dados foram tratados em duas etapas, a saber: a primeira 

consistiu na aplicação do questionário e a segunda na tabulação dos dados e 

organização destes em categorias resultantes da etapa anterior, os quais foram 

interpretados a luz dos conceitos teóricos que guiaram a investigação.  

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

Esta seção contém o resultado da pesquisa, o qual se originou da análise 

dos dados que permitiu identificação das diretrizes relacionadas à elaboração do 

planejamento e controle orçamentário empresarial nas empresas estudadas, bem 

como da forma como o planejamento e controle orçamentário dessas empresas 

interfere nos resultados econômicos. Também possibilitou se examinar se o 

planejamento e controle orçamentário vem contribuindo de forma positiva para com 

a geração de resultado nas empresas investigadas, conforme se expõe nos tópicos 

seguintes ao perfil das empresas pesquisadas. 

4.1 Perfil das empresas pesquisadas 

Empresa 1: 

Iniciou suas atividades na Coréia do Sul e atualmente, seus negócios são 

operados por 147 subsidiárias distribuídas pelo mundo, em 53 países, que 

empregam cerca de 177 mil colaboradores. Instalado nos cinco continentes, o 

conglomerado reúne 52 corporações, com vendas globais de aproximadamente 115 

trilhões. O Grupo atua em diversos segmentos, como química, energia, 

telecomunicações, maquinaria, metais, finanças e serviços. No Brasil atua com as 

seguintes unidades de negócios: celulares, eletrodomésticos, home eletronics, 

informática. 

Empresa 2: 



 
 

 

 

Trata-se de um conglomerado alemão de engenharia, sendo o maior da 

Europa. Seus principais escritórios estão localizados em Berlim, Munique e 

Erlangen, na Alemanha. A empresa possui três áreas de negócios principais: 

Indústria, Energia e Medicina; com um total de 15 divisões. 

 Mundialmente, suas subsidiárias empregam mais de 420.000 pessoas em 

190 países faturando cerca de 76 bilhões de euros. A pesquisada vinculada ao 

conglomerado está listada na Bolsa de Frankfurt, estando também listada na Bolsa 

de Valores de Nova Iorque desde 2001. 

 As primeiras operações da empresa no Brasil iniciaram com a instalação da 

linha telegráfica o que contribuiu ativamente para a construção e modernização da 

infraestrutura do Brasil. O Grupo conta atualmente com mais de 10 mil 

colaboradores, sete centros de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, quatorze 

unidades fabris e treze escritórios regionais de vendas e service. Somente na 

década de 90 é que inaugurou  sua filial em Manaus. 

Empresa 3: 

Empresa do ramo de áudio e entretenimento (TV, DVD), informática e 

celulares ( hardwares, aparelhos). Opera no mercado desde a década de 50, tendo 

sido decisiva para o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão em cores 

na década de 1970, a qual experimentou um grande crescimento a partir de 1973, 

viabilizado pela inauguração da fábrica em Manaus (AM).  

Empresa 4: 

É caracterizada como unidade de negócio autônoma, pertencente a maior 

Contract Manufacturing do mundo, com mais de 100 plantas industriais, somando 

mais de 2,5 milhões de metros quadrados de área de produção, atua em 30 países 

em quatro continentes, sendo líder mundial em design, fabricação, distribuição, 

entrega e serviços pós-venda de produtos industriais, médicos, computadores, 

telecomunicações e consumer digital, entre outros. 

 Na Amazônia, desde sua fundação tem como principal atividade-fim a 

produção de peças plásticas injetadas, incluindo processos de acabamento tais 

como pintura, tampografia, serigrafia e sub-montagens inerentes aos processos. A 

empresa também tem experiência em operações eletroeletrônicas, principalmente 



 
 

 

 

na linha de placas eletrônicas, câmeras digitais e adaptadoras para notebooks. Tem 

capacidade para injetar até 1600 toneladas mensais em peças plásticas, o que a 

coloca entre as indústrias de grande porte no segmento de transformação de 

Plásticos da Região Norte do Brasil. Sua força de trabalho atualmente conta com 

aproximadamente 1000 colaboradores diretos que fazem parte dos mais de 216.000 

que o Grupo conta no mundo. 

Empresa 5: 

Corporação multinacional que atua em diversos ramos da área de tecnologia 

da informação com sede em Seoul, Coréia do Sul. Considerada como uma das 

principais fabricantes de produtos eletroeletrônicos, líder de mercado nacional de 

televisores de cristal líquido (LCD), possui unidades industriais em Manaus e em 

Campinas. Na fábrica de Manaus, conta com 254.000 colaboradores e faturamento 

em torno de 160 bilhões, atuando na produção de monitores de vídeo, home 

theaters, DVD players, aparelhos de som, celulares e discos rígidos. 

Empresa 6: 

Instalou-se no Brasil com a abertura de uma unidade em Manaus para 

fabricar monitores de computador. Conta com 2,1 mil funcionários, entre 

profissionais de fábricas e da área administrativa. Efetua investimentos na ordem U$ 

45 milhões, sendo controlada por um grupo que possui nove fábricas em operação. 

Anualmente, a companhia vende entre 40 milhões e 50 milhões de unidades de 

monitores, e pretende ampliar a cadeia de fornecedores de componentes, gerando 

mais de 5 mil postos de trabalho indiretos. 

Empresa 7: 

É uma empresa de tecnologia, de controle sueco, fabricante de equipamentos 

de telefonia fixa e móvel. Líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços 

para operadoras de telecomunicações, lidera o mercado de tecnologias móveis, 

fornecendo serviços de comunicação e gestão de redes, atendendo às 

necessidades de mais de 1 bilhão de usuários. O portfólio da empresa engloba 

infraestrutura para redes fixas e móveis, serviços de telecomunicação, além de 

soluções multimídia. Com cerca de 10.000 colaboradores, a empresa atua em 

Manaus desde a década de 60. 



 
 

 

 

4.2 Procedimentos para elaboração do planejamento e controle orçamentário  

Os dados levantados durante a realização da pesquisa permitiram a obtenção 

dos resultados expostos nos quadros de número 1 ao 6, inerentes às diretrizes 

relacionadas à elaboração do planejamento e controle orçamentário empresarial nas 

empresas estudadas. Tais resultados foram agrupados em consonância com as 

questões descritas na seção 3, as quais intitulam os referidos quadros. 

Quadro 1: Visão do gestor, sobre o significado do processo orçamentário 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Compreende 
desde o 
plano de 
despesas a 
execução 
das mesmas 
para 
relatórios de 
resultados 
comparativos 
econômicos 
de uma 
empresa. 

Fase que 
engloba o 
planejamento 
de despesas 
em geral e 
sua execução. 

Fase de 
elaboração 
e previsão 
de gastos 
e 
despesas 
em geral 
da 
empresa. 

Provisão 
das 
despesas 
e receita 
de uma 
empresa. 

Ferramenta 
utilizada na 
empresa 
para 
provisão 
das 
despesas e 
receita 
futuras. 

Instrumento 
utilizado 
como base 
de 
informações 
por 
gestores, 
contendo 
previsões 
de 
despesas e 
receitas 
futuras. 

Ferramenta 
orçamentária 
onde estão 
contidas as 
previsões 
(metas e os 
índices a 
serem 
alcançados 
pela 
empresa). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 
Como se observa o entendimento dos respondentes pertencentes às 

empresas 1, 2, 3, 5 e 6, acerca do significado do orçamento, se aproxima da 

definição apresentada por Padoveze (2005), quando denomina o processo de 

planejamento e controle orçamentário empresarial de planejamento e controle de 

resultados. Tal assertiva centra-se no fato das despesas e receitas estarem 

previstas no citado instrumento as quais serão confrontadas e divulgadas em 

relatórios de resultados comparativos econômicos. Também se coaduna com a 

definição de Santos et al. (2012), ao afirmar que orçamento é um instrumento de 

controle de resultados cuja utilização conduz a  organização ao alcance de suas 

estratégias com eficiência e eficácia. Neste prisma alinha-se também com o 

entendimento de Bornia e Lunkes apud Nascimento; Lavarda e Silveira (2009, p. 4), 

Weslch (1983, p.21) e Atkinson (2000, p.465). 

Por sua vez, o entendimento do respondente da empresa 7 se alinha mais 

com a concepção de orçamento apontada por Rocha e Rocha (2012), quanto afirma 

que este planeja em que situação a empresa deseja estar em determinado período 

almejado e quais os meios utilizará para alcançar suas metas.  Do mesmo modo, 



 
 

 

 

alinha-se também com a concepção de Frezatti (2008), diz que o orçamento 

compreende um instrumento indispensável de planejamento e controle das metas. 

Nesta mesma ótica é o entendimento de Peleias et al. apud Nascimento; Lavarda e 

Silveira (2009, p. 4), os quais consideram orçamento como um instrumento de 

gestão utilizado para quantificar, controlar e acompanhar as metas estabelecidas 

pela cúpula da empresa. 

Quadro 2: Importância do orçamento para a empresa 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Para tomada 
de decisão, 
para redução 
ou aumento 
de 
investimentos 
na 
organização. 

Na tomada 
de decisão, 
pois 
sinalizam se 
há 
necessidade 
de aumento 
de 
investimento. 

Serve 
como 
instrumento 
limitador de 
despesas e 
auxilio nas 
tomadas 
de 
decisões. 

Para a 
previsão 
de 
possíveis 
desvios 
e para se 
ter um 
ou vários 
cenários 
para 
tomada 
de 
decisão. 

Descreve e 
sinaliza 
índices e 
metas 
direcionadas 
a cada setor, 
servindo de 
base para a 
alta 
Administração 
na tomada de 
decisões. 

Possibilita aos 
gestores a 
previsão de 
gastos, alem 
de sinalizar o 
comportamento 
de índices e 
metas. 

Auxilia 
os 
gestores 
na 
tomada 
de 
decisões 
e 
sinalizar 
pontos 
críticos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 
Observando-se as respostas descritas no quadro acima, percebe-se os 

respondentes das empresas 1 e 2 entendem que a importância do orçamento centra-

se no aspectos inerente a tomada de decisão e também quanto ao aumento de 

investimento. Já o respondente da empresa 3, embora também entendendo que a 

importância vincula-se ao fato de auxiliar na tomada de decisão, incluem o fato de ser 

um instrumento limitador de despesas.  

Relativo ao respondente da empresa 4, compreende que a importância do 

instrumento vincula-se a possibilidade de se prever possíveis desvios, mas também 

entende que prever cenários para tomada de decisão é um dos fatos que ressaltam a 

importância do mesmo. Do mesmo modo, o respondente da empresa 5, vincula a 

importância ao fato do instrumento servir de base para a alta Administração na 

tomada de decisões, em razão de sinalizar índices e metas direcionadas a cada setor. 

No tocante a empresa 6, o respondente atribui a importância a possibilidade 

dos gestores prever gastos, alem de sinalizar o comportamento de índices e metas. O 

respondente da empresa 7 também consideram a importância vinculada a tomada de 

decisões além de sinalizar pontos críticos. 



 
 

 

 

Como se observa em quase todas as empresas há o entendimento de que a 

importância do orçamento está vinculada ao fato desse instrumento subsidiar o gestor 

na tomada de decisão. Esse entendimento alinha-se com as colocações de Hansen, 

Otley e Van der Stede (2003) ao ressaltarem que o orçamento é a principal ferramenta 

do sistema de controle de quase todas as entidades. Do mesmo modo, alinha-se as 

colocações de Frezatti (2008) ao afirmar que o orçamento compreende um 

instrumento de grande valia para as organizações. Esse entendimento é corroborado 

por Lima e Jorge (2007) ao afirmarem que a execução do processo orçamentário 

contribui para assegurar a eficácia da organização, representando o comando que 

possibilitará a difusão dos planos. 

Quadro 3: Órgão responsável pela sua elaboração na empresa 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Setor de 
planejamen
to 
financeiro e 
os 
principais 
gestores da 
organizaçã
o. 

Setor de 
Planejament
o Financeiro 
em conjunto 
com a alta 
Administraçã
o. 

Setor de 
Controladori
a e 
Planejamen
to em 
conjunto 
com os 
Gestores. 

Parte da 
direção da 
Cia tendo 
como 
abrangência 
todas as 
áreas desde 
o chão de 
fabrica até os 
setores 
administrativo

s. 

Cada setor  
elabora 
seu 
orçamento 
e 
encaminha 
para os 
Diretores 
para 
processo 
de 
avaliação. 

Setor de 
planejamen
to e os 
gestores. 

Setor de 
planejament
o. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

Relativamente ao órgão responsável pela elaboração do orçamento, 

constatou-se que na maioria das empresas o setor responsável é o de planejamento 

em conjunto com os gestores e/ou alta administração. Esses achados se alinham 

com o entendimento de Padoveze (2005) quando afirma que Comitê orçamentário 

tem a função de decidir sob a ótica geral do orçamento anual, cuja composição 

engloba as diretorias administrativas, sendo que o controller é o profissional 

responsável pela elaboração e revisão dos relatórios orçamentários. 

Quadro 4: Como se define o ciclo administrativo na empresa? 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Plano, 
Definição, 
direção e 
comunicaçã
o. 

Planejamen
to, 
Definição, 
Controle e 
Comunicaç
ão. 

Planejamen
to, Controle 
e Execução. 

Setores 
auxiliares, 
contabilidad
e, logístico 
e 
orçamentári
os. 

Setores 
complement
ares, 
planejament
o, logístico . 

 

Plano, 
Definição e 
Controle. 

Planejar, 
Definir, 
comunicar e 

Controlar. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 



 
 

 

 

 

Com respeito à definição do ciclo orçamentário, percebeu-se que nas 

empresas 1, 2, 3, 6 e 7, envolve Planejamento, Definição, Controle e Comunicação. 

Já na empresa 4 e 5, abarca setores auxiliares, contabilidade, logístico e 

orçamentários. Neste aspecto percebeu-se que há algumas divergências entre os 

achados da pesquisa e os ensinamentos apresentados por Hornegren, Foster e Datar 

(1997, p.125), os quais mencionam que nas empresas bem organizadas o Ciclo 

Orçamentário envolve o Planejamento do desenvolvimento da organização como um 

todo, assim como das respectivas subunidades, estabelecimento de um conjunto de 

expectativas específicas com relação a quais os resultados reais possam ser 

comparados. Também envolve a análise das variações dos planos, seguida, das 

respectivas ações corretivas, além do replanejamento, levando em consideração o 

feedback e a mudança das condições. 

1) Etapas que são seguidas na a elaboração do planejamento orçamentário e 

suas respectivas áreas responsáveis 

Empresa 1: 

a) Recebimento do aviso de abertura de Plano de orçamentos para o ano 

seguinte; 

b) Verificação do histórico de despesas por departamento e por conta contábil; 

c) Repasses das despesas atuais aos setores para orçar plano do ano seguinte; 

d) Análise dos orçamentos recebidos e repasse dos mesmos para aprovação da 

matriz. 

Empresa 2: 

a) Comunicação de abertura de Plano de orçamentos para o ano seguinte; 

b) Identificação do histórico de despesas por departamento e setor; 

c) Elaboração do orçamento para o plano do ano seguinte por parte dos Setores 

encarregados; 

d) Análise dos orçamentos recebidos e repasse dos mesmos para aprovação da 

Matriz; 

e) Aprovação da Matriz. 

Empresa 3: 

a) Estabelecimento de Metas e diretrizes pela Matriz; 

b) Rateio de despesas por departamento; 

c) Elaboração do orçamento pelos departamentos; 

d) Repasse dos Orçamentos para aprovação da Matriz; 

Empresa 4: 



 
 

 

 

Segue a estrutura da Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), 

iniciando-se com a abertura das despesas Administrativas, como RH Contabilidade, 

Logístico, Engenharia, Qualidade, Produção, entre outras. 

Empresa 5: 

Segue a estrutura da DRE, iniciando-se com a descrição das despesas de cada 

setor. 

Empresa 6: 

Não se obteve resposta da empresa neste aspecto. 

Empresa 7: 

Não se obteve resposta da empresa neste aspecto. 

Analisando-se o dados coletados, percebe-se que as etapas seguidas pelas 

empresas pesquisadas apresentam divergências das que foram apresentadas por 

Santos et al. (2012), as quais se iniciam com o estabelecimento da missão e dos 

objetivos da organização, seguida da estruturação das assunções ambientais 

determinando o fator limitante das vendas. Posteriormente é que se inicia a 

elaboração do orçamento, partindo da função restritiva do fator limitante descrito 

anteriormente. Na sequencia, tem-se a elaboração dos demais orçamentos, 

coordenando-os com o fator limitante em consonância com os objetivos da 

organização. Ato contínuo tem-se a Sinterização do orçamento-mestre à luz dos 

objetivos estabelecidos pela organização, o qual é seguido da revisão do orçamento-

mestre, de acordo com os objetivos da organização. Na etapa seguinte vem a 

monitoração dos resultados reais confrontando-os com os resultados orçados para o 

reporte de possíveis variações do orçamento-mestre. Por fim tem-se a adoção de 

ações corretivas de modo a eliminar as variações reportadas, e/ou revisão dos 

orçamentos-mestres ou subsidiários para acomodar as variações. 

Quadro 5: Levantamento de Influências dos métodos de aspectos comportamentais durante a 

elaboração do processo orçamentário. 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Sim. Durante 
ajuste do 
orçamento 
operacional. 

Sim. 
Aumento de 
Plano de 
produção e 
variação de 
impostos. 

Sim. 
Aceleração 
do Plano 
de 
Produção 
e 
Impostos. 

Sim. Pois 
nem tudo 
que as 
áreas 
informam 
como base 
para o 
orçamento, 
é aprovado 
pela 
Diretoria. 

Sim. Pois 
sempre há 
possibilidade 
de variação 
no chão de 
fabrica 
causando 
variação na 
produção. 

Sim. No 
Plano de 
produção. 

Sim. 
Durante 
ajuste do 
orçamento 
operacional. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

 



 
 

 

 

Como se observa, no enfoque relacionado a influências dos métodos de 

aspectos comportamentais durante a elaboração do processo orçamentário, os 

respondentes das empresas 1 e 7 que há influência durante ajuste do orçamento 

operacional. Do mesmo modo, os respondentes das empresas 2, 5 e 6 atribuíram 

influência vinculada ao plano de Plano de produção, sendo que os respondentes das 

empresas 2 e 3 também vincularam influência a variação de impostos.  Já os 

respondentes da empresa 4 informaram que influência vincula-se ao fato de que nem 

tudo que as áreas informam como base para o orçamento, é aprovado pela Diretoria. 

Quadro 6: Forma como é feito o controle orçamentário 

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 

Através de 
sistema de 
gerenciamento 
de orçamento 
por 
departamento, 
em que cada 
setor pode 
identificar 
quanto poderá 
gastar em 
cada mês  e 
quanto ainda 
resta para 
solicitar  ajuste 
se necessário. 

Através de 
Gerenciament
o de 
Orçamento 
por 
departamento, 
em que os 
Setores 
visualizam o 
quanto podem  
gastar em 
cada trimestre 
e se há a 
necessidade 
de ajuste. 

Através do 
Setor de 
Gerenciament
o que analisa 
o  Orçamento 
de cada 

departamento. 

Não 
respond
eu. 

Não 
respondeu. 

É 
realizado 
por Setor e 
enviado 
para a 
Matriz 
para 

avaliação. 

Por  
departame
nto ou 
setor. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

Relativo à forma como é feito o controle orçamentário, somente os 

respondentes das empresas 1 e 2 apresentaram similaridade nas respostas, 

afirmando que o gerenciamento do Orçamento é feito por departamento e que os 

Setores visualizam o quanto podem  gastar em cada trimestre, além de identificarem 

se há a necessidade de ajuste. 

4.3 Contribuições do planejamento orçamentário para a geração de resultado 

nas empresas investigadas  

No tocante as contribuições que o planejamento e controle orçamentário têm 

exercido sobre os resultados das empresas investigadas, obteve-se os resultados 

expostos no quadro abaixo. 

 

 



 
 

 

 

Quadro 7: Contribuições do planejamento e controle orçamentário para a geração de 

resultado econômico  

Emp. 1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 Emp. 7 
Melhor 
controle de 
pagamentos, 
visão 
ampliada 
para corte de 
gastos 
desnecessári
os para 
próximos 
períodos. 

Controle 
eficaz para 
pagamentos 
e provisões, 
maior 
controle de 
gastos para 
períodos 
subsequent
es. 

Auxilia na 
condução 
e 
cresciment
o positivo 
da 
empresa 
destacand
o índices e 
metas 
relevantes 
a serem 
alcançada
s. Além de 
proporcion
ar um 
maior 
controle 
de gastos. 

Disponibiliz
ar prévia 
dos seus 
custos, 
despesas e 
receitas no 
mês 
seguinte 
ou nos 
ultimo 12 
meses e 
dentro 
desse 
cenário a 
Diretoria 
irá tomar 
as 
decisões . 

Ferrament
a 
importante 
para 
tomada de 
decisões, 
por 
possibilitar 
redução 
na 
margem 
de erro. 
Antecipan
do ações 
corretivas 
através 
dos 
controles 
dos 
índices e 
metas.   

Melhor controle 
de gastos, 
acompanhame
nto operacional 
, 
comprometime
nto com 
pagamentos. 

Proporcion
a uma 
visão geral 
do chão de 
fabrica 
indicando 
quando e 
onde 
devera ou 
não haver 
intervenção 
dos 
gestores na 
tomada de 
decisão. 
Possibilitan
do assim 
um melhor 
controle de 
gastos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa 

Visualizando-se as respostas acima, percebe-se que os respondentes das 

duas primeiras empresas atribuem a possibilidade de permitir o controle de 

pagamentos e de gastos, enquanto que o respondente da empresa 3 acreditam que 

a contribuição vincula-se ao fato do instrumento auxiliar na condução e crescimento 

positivo da empresa destacando índices e metas relevantes a serem alcançadas. 

Também atribuem a importância ao fato de proporcionar um maior controle de 

gastos.  

Também a empresa 4 atribui a importância ao fato do instrumento 

disponibilizar prévia dos seus custos, despesas e receitas no mês, além de 

proporcionar cenários para a tomada de decisão. Esse última entendimento é 

também o da empresa 5 que acrescenta possibilidade de redução na margem de 

erro, bem como a antecipação de ações corretivas através dos controles dos índices 

e metas. 

O respondente da empresa 6, atribui a importância a um melhor controle de 

gastos, acompanhamento operacional e comprometimento com pagamentos. Por 

fim, o respondente da empresa 7, que também considera ser importante por 

proporcionar um melhor controle de gastos, mas complemente enfatizando  que 



 
 

 

 

também é importante por proporcionar uma visão geral do chão de fabrica indicando 

quando e onde a empresa deverá ou não fazer haver intervenção. 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo objetivou demonstrar, as contribuições do planejamento e 

controle orçamentário para maximização dos resultados. De acordo com os dados  

coletados constatou-se que a empresa pesquisada adota alguns dos princípios do 

orçamento empresarial descritos na literatura, especialmente os apresentados por 

Welsch (1983).  

Adicionalmente se observou que dentre as principais contribuições trazidas 

pelo planejamento orçamentário está o fato dos colaboradores poderem perceber 

sua responsabilidade no alcance dos resultados. Também se constata que com a 

divulgação do controle orçamentário os gestores visualizaram as ações corretivas 

que podem ser tomadas, criando o hábito da análise de prioridades. 

 Neste contexto, a controladoria da empresa se torna mais ativa, 

demonstrando sua importância no contexto empresarial, buscando cumprir seu 

papel de reduzir custos e melhorias para todo o processo organizacional. Com isso, 

pode-se dizer que apesar das limitações, o orçamento empresarial é um 

instrumental eficaz, pois com a situação econômica do país e a estabilidade da 

moeda estrangeira, é possível projetar as operações futuras. 
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