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RESUMO 

Esta pesquisa tern por objetivo demonstrar formas de 

desenvolver e aplicar a Gestao On;amentaria em algumas institui96es 

financeiras situadas em Curitiba-PR, que possibilitem gerar os 

resultados esperados. A estrategia do desenvolvimento do trabalho e 

orientada por urn referencial te6rico e o desenvolvimento de urn estudo 

explorat6rio, qualitativo e descritivo de multicasos. Levanta-se 

conceitos de diversos autores sabre o tema com a finalidade de 

confrontar com os resultados obtidos no estudo de caso, possibilitando 

a analise e compara9ao das institui96es estudadas. A gestao 

or9amentaria das institui96es pesquisadas contempla os seguintes 

conteudos: a importancia do planejamento estrategico; o or9amento 

como instrumento de planejamento e controle bern como a fixa9ao das 

metas. Por fim, conclui-se que quanta ao planejamento estrategico, a 

maioria das institui96es utiliza e opta em faze-lo anualmente. Com 

rela9a0 ao 0r9amento, todas Utilizam algum tipo, mas 0 metoda fiXO e 0 

mais usado. No que refere-se a pressao em rela9ao aos resultados das 

metas nas institui96es financeira~. percebe-se que as que foram 

estudadas possuem urn pouco de flexibilidade. Adicionalmente o estudo 

de multicasos mostrou que todos os respondentes concordam que e 

possivel gerar os resultados esperados com metas factiveis a realidade 

da institui9ao. 

Palavras-chave: Jnstitui96es financeiras, or9amento, gestao 

or9amentaria. 
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ABSTRACT 

This research aims at showing ways of developing and apply 

Budgetary Management in some financial institutions located in Curitiba 

- PR, which could reach the expected results. The strategy of 

development of this work is grounded on a theoretical basis and on an 

exploratory, qualitative and descriptive study of multicases. Concepts 

from several authors are raised with the purpose of confronting the 

results obtained in the case study, making the analysis and comparison 

among the studied institutions possible. The Budgetary Management of 

the researched institutions considers the following contents: the 

importance of strategic planning; management as a planning and 

control tool, as well as the establishment of goals. In conclusion, most 

of the institutions use and choose on making the strategic planning 

yearly. In relation to the budget, all of them use some kind of it but the 

established method is the most common. Considering the pressure 

related to the results of goals in the financial institutions, it is 

noticeable that the studied ones have some flexibility. The study of 

multicases also showed that all the interviewees agree on the 

possibility of generating the expected results with achievable goals for 

the reality of the institution. 

Key words: Financial institutions, budget, budgetary management. 
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11NTRODU<;A.O 

A gestao orc;amentaria atualmente e uma das ferramentas mais 

utilizadas para o planejamento e controle nas instituic;6es financeiras, 

mas a eficacia do desenvolvimento e aplicac;ao tern sido alva de 

discuss6es no meio corporativo. 

Muitas vezes as metas orc;amentarias sao fixadas de forma 

desencontrada com a realidade da instituic;ao financeira, por falta de 

planejamento ou ate mesmo de envolvimento das areas. 

Normalmente o objetivo do planejamento estrategico das 

instituic;6es financeiras e o aumento da receita e reduc;ao implacavel de 

custos, sendo que a busca pelo atingimento das metas e objetivos 

definidos no orc;amento por seus gestores nao levam em considerac;ao 

o desenvolvimento e desempenho da instituic;ao em Iongo prazo. 

Com o objetivo de melhor analisar essa situac;ao, este estudo 

pretende demonstrar a importancia do desenvolvimento e aplicac;ao de 

uma gestao orc;amentaria e como as instituic;6es financeiras podem 

beneficiar-se do Planejamento Orc;amentario para conhecer melhor 

suas necessidades e planejar o seu futuro em Iongo prazo.A 

metodologia utilizada sera o estudo de multicasos. 

, Neste estudo, serao abordadas as formas de desenvolvimento e 

aplicac;ao da gestao orc;amentaria, em que as instituic;6es financeiras 

podem identificar a que melhor se adapta a sua realidade.A questao de 

pesquisa que se pretende responder e: Como desenvolver e aplicar a 

Gestao Orcamentaria em instituicoes financeiras com metas 

factiveis a realidade e gerar os resultados esperados? 
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1.1 Justificativa 

Muitas institui96es financeiras possuem uma metodologia propria 

para o desenvolvimento e aplica9ao da Gestao or9amentaria, que 

acreditam estar adequada a necessidade presente, mas esquecem que 

as metas e objetivos estipulados irao impactar de forma significativa no 

desenvolvimento e gera9ao de resultados. 

Muitos or9amentos sao definidos sem levar em considera9ao a 

sua aplica9ao e possiveis mudan9as no decorrer do periodo, fazendo 

com que alguns gestores tomem decis6es erradas e ate passem por 

cima de premissas basicas, na busca do atingimento das metas. 

Segundo Sanvicente e Santos (1995 p.16): 

Planejar e estabelecer com antecedencia as a96es a 
serem executadas, estimar os recursos a serem 
empregados e definir as correspondentes atribui96es de 
responsabilidades em rela9ao a urn periodo futuro 
determinado, para que sejam alcan9ados 
satisfatoriamente os objetivos porventura fixados para 
uma empresa e suas diversas unidades. E 16gico que a 
fixa9ao de objetivos e urn passo indispensavel a todo o 
processo, mas essa tarefa em si mesma s6 tern sentido 
diante de urn a especie de "exame previa de viabilidade", 
em que a empresa, atraves de sua administra9ao verifica 
e procura identificar a existencia de oportunidades e 
restri96es tanto no ambito interne da organiza9ao quanta 
externamente. 

A experiencia profissional por parte da autora desta pesquisa em 

uma institui9ao financeira em que teve a oportunidade de vivenciar o 

dia a dia de uma gestao or9amentaria e o posterior aprendizado 

absorvido na especializa9ao de Contabilidade e Finan9as, resultou na 

principal motiva9ao para a execu9ao deste estudo. 
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Urn estudo de multicasos sobre Gestao Orc;amentaria em 

lnstituic;oes Financeiras sera de grande importancia para a area 

flnanceira, pois alem da literatura disponivel sobre o assunto, trara 

resultados que ap6s sua devida analise poderao contribuir para 

melhorias na apficac;ao das teorias aprendidas no meio academico. 

Por meio deste estudo, pretende-se melhorar os conhecimentos 

relacionados a gestae orc;amentaria e em conjunto buscar formas 

eficazes de desenvolvimento e aplicac;ao. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Demonstrar formas de desenvolver e aplicar a Gestao 

Orc;amentaria em algumas instituic;oes financeiras situadas em Curitiba

PR, que possibilitem gerar os resultados esperados. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a) Realizar pesquisas e fundamentac;ao te6rica sobre Gestao 

Orc;amentaria; 

b) Aplicar questionarios especificos nas instituic;oes financeiras 

escolhidas; 

c) Analisar os dados e verificar as formas de aplicac;oes e 

desenvolvimento de Gestao Orc;amentaria existentes; 

d) Desenvolver uma proposta de 'aplicac;ao de Gestao Orc;amentaria 

de acordo com a realidade das instituic;oes financeiras com o 

objetivo de gerar os resultados esperados. 
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1.3 Limita~oes do Estudo 

Este estudo de caso limita-se a analise de respostas de 

funcionarios de algumas lnstituic;oes financeiras situadas em Curitiba

PR. Segundo Martins (2006, xiii), uma das maiores limitac;oes do 

estudo de caso e a possibilidade de contaminac;ao pelas respostas do 

pesquisador. 

Como o pesquisador, em geral, conhece profundamente o 
fenomeno do estudo, ou melhor, pensa que o conhece 
totalmente, poderc~. deliberadamente, enviesar os dados 
e evidencias de forma a comprovar suas pressuposic;oes 
iniciais. 

Sendo que urn dos maiores riscos da conduc;ao de urn Estudo 

de Caso e utilizar a investigac;ao para comprovar posic;oes 

preconcebidas, por isso deve-se analisar as informac;oes obtidas de 

forma critica e responsavel, fazendo com que resultem nos objetivos 

definidos para a pesquisa. 

Outra limitac;ao deste estudo e a investigac;ao de apenas quatro 

instituic;oes financeiras, o que se refere aos casos, o tipo de 

amostragem pode ser uma desvantagem, pois sera analisada uma parte 

de urn universo que nao pode ser generalizado na totalidade. 

Conforme Lakatos & Marconi (1991, p.1 08), o tipo de 

amostragem e urn fato muito importante em uma pesquisa. 

0 problema da amostragem e, portanto, escolher uma 
parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a mais 
representativa possivel do todo, e, a partir dos resultados 
obtidos, relatives a essa parte, pede inferir, o mais 
legitimamente possivel, os resultados da populac;ao total, 
se esta fosse verificada. 
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No entanto urn estudo de caso possui suas vantagens, pois uma 

pesquisa construida a partir do mesmo ganhara status de uma 

investigac;ao exemplar se a delimitac;ao do problema de pesquisa 

revelar criatividade, assim como a clara definic;ao do objeto de estudo. 

Martins (2006, p.2), cita a importancia do estudo de caso e as 

vantagens que o mesmo oferece em uma pesquisa. 

Quando urn estudo de caso escolhido e original e 
revelador, isto e, apresenta urn engenhoso recorte da 
situac;ao complexa da vida real, cuja analise-sintese dos 
achados tern a possibilidade de surpreender, revelando 
perspectivas que nao tinham sido abordadas por estudos 
assemelhados, o caso podera ser qualificado como 
importante, e visto em si mesmo como uma descoberta. 
Oferece descric;oes, interpretac;oes e explicac;oes que 
chamam a atenc;ao pelo ineditismo. 

Mesmo com suas limitac;oes, o estudo de caso pode ser 

considerado uma das formas mais interessantes de pesquisa, tendo 

uma validade enorme para a realidade do universo estudado e abrindo 

oportunidades de novas discussoes e estudos. 
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1.4 Organizac;ao do trabalho 

0 trabalho esta organizado em capitulos de forma de facilitar o 

seu entendimento e organiza-lo de maneira 16gica (Figura 1). 

I Capitulo 1 - lntrodU<;ao 
I 

I Capitulo 2- Referencial te6rico 
J 

l Capitulo 3- Procedimentos Metodol6gicos 

,,. 
Capitulo 4- Analise de Resultados- Estudos 

de Multicasos 

r 

I 4.1 Estudo de Caso 1 

I 4.2 Estudo de Caso 2 

I 4.3 Estudo de Caso 3 

I 4.4 Estudo de Caso 4 

I 4.5 Analise comparativa 

r 
Capitulo 5- Conclusoes e Recomendar;oes 

Figura 1- Organiza~ao do trabalho 
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Na lntrodugao, sao explicados a origem do tema e o problema 

da pesquisa, bern como a importancia do estudo e os assuntos que 

serao abordados no geral. No t6pico 2, estabelece-se o referemcial 

te6rico, levanta-se conceitos de diversos autores a respeito de 

conceitos sabre orgamento; a importancia do planejamento e 

controle;etapas da Gestao Orgamentaria e Beyond Buggeting. 

0 t6pico, seguinte que trata sabre os procedimentos 

metodol6gicos, comenta a finalidade da pesquisa e da aplicagao de urn 

estudo de multicasos e suas respectivas fases. Sendo que no penultimo 

t6pico, demonstra-se a analise de resultado dos estudos de multicasos, 

ou seja, e relata-se as informagoes obtidas pelos respondentes e 

realiza-se uma analise comparativa sabre as instituigoes estudadas. 

Por tim, nas conclusoes e recomendagoes, baseia-se nos 

resultados obtidos no estudo de multicasos, apresenta conclusoes 

sabre os temas abordados para responder ao problema inicial da 

pesquisa e finaliza a pesquisa com sugestoes de temas para futuras 

pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

Segue abaixo informa~oes importantes que serao utilizadas 

como base te6rica neste estudo de caso. Serao abordados os seguintes 

assuntos: Conceito do Or~amento; lmportancia do Planejamento e 

Controle; Etapas da Gestao Or~amentaria e por ultimo Beyond 

Buggeting: a filosofia do abandono do or~amento. 

2.1 Conceitos sobre Or~amento 

As organiza~oes, na sua maioria, visam a obten~ao de 

resultados satisfat6rios as suas expectativas, ou seja, o Iuera. Para 

que possam atender as necessidades dos acionistas e a continuidade 

da empresa, precisam que o planejamento e controle das atividades 

estejam relacionados ao objetivo do neg6cio. 

A Gestao Or~amentaria e uma ferramenta que gera informa~oes 

para o born planejamento e tomada& de decisoes que afetarao o futuro 

em Iongo prazo, do que dependera a sobrevivencia da institui~ao 

financeira, dentro de urn ambiente cada vez mais competitive e incerto. 

Segundo Sanvicente e Santos (1995 p.14), e possivel projetar 

resultados utilizando or~amento na empresa. 

0 orc;amento preparado por uma empresa tendo em vista 
cobrir as suas operac;oes no periodo de urn ano e, na 
verdade, o que tambem chamamos de plano anual de 
resultados. A sua finalidade e projetar os resultados das 
atividades previstas e programadas, e verificar em que 
medida o lucro (ou prejuizo) dai decorrente se compara 
aos objetivos de rentabilidade fixados pela alta 
administrac;ao da empresa. 
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Ainda conforme os autores supracitados (1995 p.28), ratificam a 

importancia do or9amento para as empresas, tanto que explicitam a 

importancia de realizar a educa9ao or9amenUuia. 

Entendem por educac;ao orc;ament<hia urn programa de 
comunicac;ao aos administradores ja envolvidos ou que 
virao se envolver com o uso do sistema Orc;amentario, de 
seus beneficios, tanto na enipresa quanto para o melhor 
desempenho de suas tarefas especificas na organizac;ao. 

Frezatti (2000 p.37) possui a visao do or9amento como uma 

forma de controle, utilizado nas institui96es como uma maneira de 

acompanhamento do planejamento estrategico, podendo ser implantado 

de varias maneiras. 

0 controle orc;amentario e a forma de realimentar o 
sistema de planejamento, dependendo do grau e 
sofisticac;ao deste ultimo, ele pode ser estruturado de 
maneira flexivel ou rigida, complexa ou simplificada, 
centralizada ou participativa. 

Tung (1983 p.27) cita a importancia da utiliza9ao do or9amento 

na previsao de acontecimentos que possam afetar o futuro da 

institui9ao e que com a96es baseadas em urn controle podem ser 

corrigidos a tempo. 

0 orc;amento tern como finalidade a criac;ao de uma base 
para a prevtsao e_ o controle de eventos econ6mico
financeiros futuros que estao ao alcance das empresas. 

0 or9amento, alem de ser parametro para avalia9ao dos pianos, 

permite a apura9ao do resultado por area de responsabilidade, 

desempenhando o papel do controle atraves dos sistemas de custo e 

contabilidade. 
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E de grande importancia a utilizac;ao da Gestao Orc;amentaria 

nas empresas, para o fortalecimento da execuc;ao do planejamento e 

criac;ao de modelos de controle das atividades e desenvolvimento da 

empresa. Welsch (1983, p.21) define o orc;amento como planejamento e 

controle atrelados a responsabilidade da administrac;ao.Este fator e 
imprescindivel ao born resultado organizacional. 

0 planejamento e controle de resultados podem ser 
definidos, em termos amplos, como urn enfoque 
sistematico e forma a execuc;ao das responsabilidades de 
planejamento, coordenac;ao e controle da administrac;ao. 

Lunkes (2003, p. 11) tala que as mudanc;as organizacionais 

exigem urn maior controle devido o aumento da complexidade das 

atividades e que o orc;amento e a chave da gestao. 

As mudanc;as ocorridas nas organizac;6es aumentam a 
complexidade das atividades e passam a exigir das 
empresas maior quantidade de informac;6es para 
controlar seu processo produtivo e tamar decis6es nos 
niveis estrategico e operacional. 0 processo de 
planejamento e controle no orc;amento deve ser a grande 
mala mestra do sistema de gestao. 

Conforme os autores supracitados, pode-se tamar como base 

nesta pesquisa que o orc;amento e urn plano anual de resultados e que 

o uso do mesmo melhora o desempenho de tarefas especificas, bern 

como pode ser utilizado como uma ferramenta de controle do 

planejamento e ainda preve acontecimentos que podem afetar o futuro 

financeiro da organizac;ao. 
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2.2 lmportancia do Planejamento e Controle 

0 planejamento financeiro come9ou a ter aceita9ao na metade 

do seculo XX nos Estados Unidos (WELSH, 1983, p.23). A palavra 

p/anejar significa projetar, ou seja, nos dias atuais e o que a empresa 

decide fazer para alcan9ar resultados financeiros favoraveis. 

0 planejamento deve ser dividido em tres tipos: planejamento 

estrategico, tatico e operacionai.O planejamento estrategico surgiu em 

meados de 1970; no entanto a palavra estrategia e mais antiga. 0 

planejamento estrategico consiste em uma analise profunda dos pontos 

fortes, amea9as e oportunidades da empresa. E definido para urn 

periodo de Iongo prazo, de cinco ou mais anos, indicando a dire9ao aos 

gestores e em que situa9ao a empresa estara nos pr6ximos anos. 

Os planejamentos taticos mostram objetivos mensuraveis aos 

seus gestores.Normalmente, os pianos intermediaries sao objetivos na 

forma de rela96es financeiras, que serao alcan9adas algum dia durante 

os pr6ximos tres a cinco anos.O resultado obtido e urn conjunto de 

diretrizes e estrategias de carater qualitative que visa orientar as 

etapas do planejamento operacional. 

Os pianos taticos partem de objetivos mensuraveis para as 

empresas, mas nao mostram como devem ser administradas as 

opera96es do dia a dia, sendo que esta e a fun9ao do planejamento 

operacional que e urn plano mais detalhado. 

Por tim, os planejamentos estrategicos, taticos e operacionais 

sao formalizados por meio do or9amento, que permitira a execu9ao e 

controle das estrategias e opera96es. 
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Planejar, definir e controlar sao os fatores para o sucesso e e 

atualmente urn dos grandes desafios para as empresas.Nao basta 

apenas fazer urn excelente planejamento; se o mesmo nao for 

controlado e preciso verificar se a empresa esta na dire~ao desejada e 

monitorar se os objetivos estao sendo alcan~ados. 

Os gestores devem ter pleno conhecimento dos objetivos a 

serem alcan~ados para que possam analisar as informa~oes e 

identificar se a meta estipulada foi atingida ou se sera necessario urn 

plano de a~ao para alcan~ar o objetivo desejado. 

Outra parte importante do controle e a informa~ao. Os gestores 

usam a informa~ao para varios prop6sitos como sinalizar areas nas 

quais os colaboradores deveriam buscar oportunidades de melhoria, 

comunicar pianos e metas e monitorar a efetiva~ao de pianos e 

objetivos e manter-se informados. 

Pode ser utilizado tambem o controle tatico que e urn 

instrumento para verifica~ao de medidas mais gerais em nivel de 

unidade. Muitas institui~oes financeiras possuem uma quantidade 

significativa de areas e para que 0 planejamento nao se desvie e 

necessario segmentar o controle das metas para essas areas e verificar 

se os objetivos estao sendo atingidos. 

Para Welsch (1983, p.41 ), 9 controle or~amentario ou controle 

operacional pode ser definido, em termos simples, como a a~ao 

necessaria para assegurar a realiza~ao dos objetivos, pianos, politicas 

e padroes estabelecidos. 

Para que o controle or~amentario seja eficaz, a empresa deve 

seguir alguns requisites, que Goudeket (2001, p.9) chama de "Dez 

Mandamentos do Controle On;amentario", a saber: 

• A dire~ao da empresa deve considerar o controle 

or~amentario como essencial; 

• Os executives responsaveis devem sentir entusiasmo pelo 

controle or<;amentario; 
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• 0 controle or9amentario e, em grande parte, urn problema 

psicol6gico. lgnorar esse aspecto e abrir caminho para o 

insucesso; 

• Antes de implantar o sistema, e essencial realizar uma 

analise critica da organiza9ao. Depois da implanta9ao do 

sistema de controle or9amentario, ela devera ser repetida 

a intervalos regulares de tempo; 

• Deve haver urn empregado responsavel para cada 

or9amento parcial; 

• Gada tarefa determinada no or9amento deve ter rela9ao 

causal com as atividades da empresa; 

• 0 controle or9amentario deve ser integral, isto e, deve 

abranger todas as atividades da empresa; 

• 0 controle or9amentario e essencial quando se quer 

proporcionar a dire9a0 da empresa uma base salida para 

descentralizar a autoridade e as responsabilidades. 

Determinando e controlando tarefas e estabelecendo 

pre9os; 

• Sozinho, o or9amento e esteril. Mas, em conjunto com o 

controle or9amentario, sempre alcan9a o objetivo de uma 

administra9ao eficiente: 

• Para completar o controle or9amentario, e necessaria a 

observa9ao estatistica. 

E preciso algum tipo de controle para garantir que a empresa 

atinja suas metas. 0 processo or9amentario pode ser muito formal nas 

grandes empresas, com equipes exclusivas, montadas para elaborar e 

monitorar o or9amento. 
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2.3 Etapas da Gestao Orc;amentaria 

0 processo orc;amentario e a forma como a empresa faz o 

orc;amento. A forma de gestao pode variar de acordo com a cultura da 

empresa. As empresas normalmente seguem as seguintes etapas da 

gestao orc;amentaria: Metodos orc;amentarios; Fixac;ao de metas; 

Negociac;ao e aprovac;ao de metas; lmplantac;ao do orc;amento; 

Planejamento e controle do resultado; Limitac;oes do orc;amento; 

perspectivas do orc;amento.Estas etapas serao explicadas mais a fundo 

a seguir.A figura 2 abaixo representa o Processo Or<;amentario: 

~---{T0,~ [ Planejamento ] ~ 
[ AqOes ] ~~ 

u 
[ Controle l 
~[ 

------ ........... ... ... ... .... 
; / PROCESSO '' 

\ 
: OR{:AMENTARIO ) · 
\ I 

' / ' ... .... ... ............. _______ .,. 

Fixar;ao e 

negociar;ao 

de metas 

Previsoes lmplantar;ao 

Figura2- Processo Or~ramentario- Fonte: Adaptado de.Welsch (1983) 
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2.3.1 Metodos or~amentarios 

Boisvert (1997, p.342) assevera que o or~amento e urn a 

ferramenta a servi~o do gestor, que deve saber adapta-la as suas 

pr6prias necessidades, bern como ao contexto particular da empresa 

(or~amento publico ou privado). 0 or~amento pode tomar formas 

diferentes, como, por exemplo, operar uma classifica~ao das 

transa~oes para recursos ou por atividades, ou urn agrupamento das 

contas por centro de responsabilidade, por processo, entre outras 

formas. 0 processo administrativo tambem pode variar dentro de urn 

mesmo tipo de or~amento. 

A empresa deve escolher entre varias formas de or~amento 

aquela que melhor se adapte aos objetivos, a filosofia de gestao, a 

sistemas de mensura~ao e a seus metodos de controle. Assim, e 

possivel estabelecer o or~amento em fun~ao: 

• Da unidade de medida (or~amento operacional, or~amento 

financeiro etc.); 

• Do metoda de classifica~ao das transa~oes (or~amento 

por recursos, or~amento por atividades etc.); 

• Do comportamento modelizado dos custos (or~amento 

fixo, or~amento flexivel etc.); 

• Do nivel de analises previstas (or~amento empresarial, 

or~amento por atividades, or~amento flexivel etc.); 

• Da forma de elabora~ao (or~amento continuo, or~amento 

de tendencia, or~amento base zero etc.). 
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Os metodos or9amentarios podem ser definidos e apresentados 

de diferentes formas, a figura 3 abaixo demonstra OS metodos 

mencionados anteriormente. 

METODOS ORCAMENTARIOS 

I Orc;amento PerptHuo 

r Proje~ao 
Orc;amento por Atividades I dos recursos 

Orc;amento Flexivel Proje~ao 

Orc;amento de Base Zero 
fundamentada 

Proje~ao dos recursos 

Proje~ao dos recursos nas rela~oes de 
nas I Orc;amento Continuo dos recursos para varios causa e 

atividades 

da estaca niveis de efeito entre 
Renova~ao por meio de 

Orc;amento Empresarial do periodo zero com atividade. os processos 

Proje~ao dos recursos concluido e direcionadores 

baseada nos objetivos e no acrescimo 
justificativa correntes. 

controle por meio do do mesmo para todos 

acompanhamento dos dados periodo no os novas 
contabeis. Futuro 

oastos. 

Figura 3- Do orc;amento empresarial ao orc;amento perptHuo-Fonte: Lunkes (2003, p.38) 

Segundo Lunkes (2003, P.37), OS metodos Or9amentarios 

destacados na figura anterior podem ser definidos da seguinte forma: 

or9amento empresarial, or9amento continuo, or9amento base zero, 

or9amento flexivel, or9amento por atividades e or9amento perpetuo. 

0 0r9amento empresarial tern como enfase a proje9a0 dos 

resultados e o posterior controle. E urn plano projetado para atender a 

urn nivel de atividade do proximo periodo. 

Ja o or9amento continuo tern como enfase a revisao continua, 

removendo-se os dados do mes recem-concluido e acrescentando-se 

dados or9ados para o mesmo mes do ano seguinte.A aplica9ao desse 

metodo or9amentario esta bern freqUente entre as empresas. 
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0 or9amento flexivel em destaque com a proje9ao de dados das 

pe9as 0r9amentarias em varios niveis de atividade, sendo que e 

projetado para cobrir uma gama de atividades; portanto, pode ser 

utilizado para estimar custos em qualquer nivel de atividade. 

Em seguida, o or9amento par atividades trata-se de uma 

extensao do custeio baseado em atividades, com proje9ao de recursos 

nas atividades e o usa de direcionadores no planejamento no processo 

de avalia9ao. 

Par outro lado, o processo perpetuo, que preve o usa de 

recursos fundamentado na rela9ao de causa-efeito, ou seja, novas 

versoes e novas anos sao incluidos sem a necessidade de serem 

criadas premissas basicas do or9amento. 

Percebe-se que, com o passar dos anos os tipos de metodos 

or9amentarios foram evoluindo de acordo com as tendencias das 

modernas teorias de gestao aplicada nas institui96es e com o 

crescimento da busca pelo melhor tipo de controle. 

Sendo que independente do metoda or9amentario a ser 

utilizado, o importante e que sua utiliza9ao pode auxiliar de forma 

significativa para o sucesso do pfanejamento estrategico da institui9ao. 
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2.3.2 Fixa~ao das metas 

A fixac;ao ou definic;ao das metas do orc;amento inicia-se com a 

pesquisa de parametros que podem ser baseados no hist6rico de anos 

anteriores, pode-se dar como exemplo o consumo medio de energia, 

quantidade de computadores e numero de funcionarios. 

Baseado nos parametros encontrados podem ser criados 

clusters, que sao modelos de custos de acordo com o tipo de cada 

area, por exemplo, existe urn setor com trezentos colaboradores que e 

responsavel pelo atendimento telefonico e outro setor com dez 

colaboradores que e responsavel pela area de projetos. 0 primeiro 

setor pode ser considerado CluSter-1, pois possui gastos especificos e 

o outro com menos funcionarios e com outro tipo de func;ao sera 

considerado Cluster-2, pois cada setor tera urn custo e necessidades 

diferentes devida tratar-se de atividades distintas. 

Nesta fase e solicitado para que cada area defina suas metas 

baseadas no tipo de cluster encontrado. Nem todas as metas sao de 

necessidade comum entre as areas, algumas sao fixadas de forma 

centralizada devido fazerem parte do planejamento estrategico total da 

empresa, como por exemplo, a fi~ac;ao de provisao para impastos, 

despesas com propaganda e investimentos em novas tecnologias. 

Welsch (1983, p.56) define que as metas devem refletir a 

realidade da empresa. As metas devem ser desafiadoras, mas ao 

mesmo tempo possiveis de serem atingidas. 

Para fins de ptanejamento e controle de resultados, os 
objetivos da empresa e as metas orc;amentarias 
especificas devem representar expectativas 
realistas.Para serem realistas, as expectativas devem 
referir-se a sua dimensao temporal especifica e a urn 
ambiente externo e interno imaginario.Os objetivos que 
forem tao altos a ponto de serem praticamente 
inalcanc;aveis desencorajarao qualquer esforc;o serio no 
sentido de atingi-los; os objetivos excessivamente 
modestos, por outro lado; eliminarao qualquer 
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responsabilidade de motivac;ao, por exigirem esforc;o 
muito pequenos. 

As metas devem representar urn desafio real para todos os 

envolvidos no processo on;amentario. Para poderem tornar-se 

expectativas realistas, os valores projetados devem ser atualizados de 

uma forma eficiente para que o born desenvolvimento do grupo seja 

alcanc;ado. A empresa e responsavel em definir metas que possam 

levar aos objetivos planejados e ao mesmo tempo motivar os 

colaboradores a atingi-las de forma desafiadora. 
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2.3.3 Negocia~ao e aprova~ao das metas 

Essa e uma das fases mais importantes da elaborac;ao do 

orc;amento, poil:? as metas devem ser estabelecidas de forma que 

atinjam o resultado esperado pela instituic;ao. A negociac;ao e 

aprovac;ao das metas podem ser realizadas de duas formas. 

A primeira forma e quando a diretoria estabelece as metas e 

passa somente para conhecimento das areas envolvidas, nao 

ocorrendo uma negociac;ao previa, sendo que essa forma pode causar 

desmotivac;ao ou falta de cooperac;ao por parte dos gestores e 

colaboradores das areas. 

Outra forma e como se chama "de baixo para cima", ou seja, as 

metas sao estabelecidas pelas areas de acordo com as suas 

necessidades e estrategias e depois e enviado para aprovac;ao da 

diretoria. Nessa negociac;ao podem ser estabelecidos os gestores 

responsaveis, nomeados pela diretoria, em que ja possuem uma visao 

mais ampla do planejamento estrategico da instituic;ao. Esses gestores 

sao como focais de determinadas despesas ou receitas que negociarao 

as metas com cada area ~ desta forma quando forem passadas para 

diretoria sera de forma mais central_izada e com foco no planejamento 

da instituic;ao. 

Welsch (1983, p.56), comenta a importancia da comunicac;ao 

para a· eficiemcia do planejamento, todos os envolvidos no processo, 

superiores e subordinados devem ter o mesmo entendimento da sua 

responsabilidade para alcanc;ar os objetivos. 

A comunica(_tao para urn planejamento e controle exige 
que tanto o superior quanto o seu subordinado possuam a 
mesma no(_tao de responsabilidades e objetivos. Se os 
pianos de lucros forem desenvolvidos em moldes 
participat6rios em harmonia com as responsabilidades 
atribuidas, sera assegurado urn grau de entendimento 
que seria impossivel em caso contrario. 
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Em ambas as formas, a maioria das institui96es ja define no 

planejamento estrategico o valor maximo e minima de receitas e 

despesas desejadas e em muitas situa96es temos os famosos "cortes" 

no or9amento que podem ter resultados positivos como tambem 

negativos para o desenvolvimento do neg6cio.O ideal e que quando 

acontecer seja justificado de forma adequada para que o metoda 

utilizado para elabora9ao do or9amento nao fique desacreditado. 
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2.3.4 lmplanta~ao do or~amento 

A implantayao do oryamento ocorre ap6s a negociayao e 

aprovayao das metas; e quando se divulga o resultado final para cada 

area da instituiyao, com valores mensais e anuais. Nessa fase e muito 

importante que a comunicayao seja feita de forma eficiente, para que 

nenhum gestor de area saiba de seus objetivos de forma distorcida. 

Frezzati (2000, p.66), comenta que a confianya e de grande 

importancia para as informayoes gerenciais. 

A confiabilidade das informac;oes geradas pelos relat6rios 
gerenciais e de grande importancia e existem evidencias 
empiricas de que, quanto mais proliferadas as 
informac;oes gerenc1a1s, maior a chance de 
questionamento e de diminuic;ao de erros por 
crassificac;ao e alocac;ao contabil, por exempro. 

As metas devem estar disponiveis para consultas a qualquer 

momento e por todas as areas envolvidas. Uma maneira eficiente de 

divulgayao do oryamento e atraves de urn sistema proprio de 

gerenciamento em que pode-se visualizar as informayoes sem que as 

mesmas possam ser alteradas ou manipuladas. Esse sistema deve ser 

alimentado de forma segura e sua manutenyao deve ser continua. 

Welsch (1983, p.387), comenta que algumas pessoas da 

organizayao podem ser resistentes ao uso de urn sistema ou programa 

acreditando que nao sera util na realizayao de suas atividades. 

Uma vez iniciado o programa, o seu desenvolvimento 
devera ser agressivamente apoiado pela alta 
administrac;ao. As resistencias iniciais somente poderao 
ser superadas por meio de uma educac;ao orc;amentaria 
ativa e continuada, incluindo ate o nivel de supervisao 
mais baixo. Os objetivos do programa de planejamento e 
controle de resultados devem ficar claros tanto para os 
diretores quanto para os supervisores. 
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Deve ser mostrado como o sistema podera facilitar a execuc;ao 

de suas tarefas e a confiabilidade das informac;oes apresentadas. Todos 

os colaboradores da instituic;ao devem estar cientes das metas 

estabelecidas e de que forma poderao ser atingidas, pois caso isso nao 

ocorra podera comprometer o resultado esperado. A implantac;ao do 

orc;amento deve causar o menor impacto possivel no gerenciamento 

das atividades. Deve ser encarado como uma ferramenta de apoio e 

seguida por todos de forma eficiente. 
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2.3.5 Planejamento e Controle do resultado 

As vezes afirma-se que o planejamento e controle de resultados 

s6 sao aplicaveis a institui96es muito grandes e complexas, mas esse 

controle de resultados pode ser adaptado para qualquer organiza9ao. 0 

importante e a institui9ao ter uma forma de controle que seja aplicada 

de maneira planejada e que sejam definidos responsaveis para essa 

tarefa. 

Urn dos objetivos do controle de resultados e acompanhar de 

forma efetiva se as metas definidas no or9amento estao sendo 

alcan9adas e em consequencia se estao garantindo o andamento do 

planejamento estrategico. Em conformidade com experiencia 

profissional adquirida em uma institui9ao financeira e baseado nos 

autores Frezatti (2000) e Welsch (1983), algumas observa96es podem 

ser realizadas quanta ao controle do or9amento: 

a) Previa do resultado: antes do resultado ou o que se chama 

de realizado aconte9a, pode ser feita uma previsao do mesmo para que 

possam ser tomadas medidas preventivas que evitem que a meta nao 

seja atingida. Como exemplo, pode-se citar: previsao de despesas com 

pessoal, impastos devidos e despesas ja previstas em contratos. 

b) Analise do resultado: Quando o resultado ja e conhecido, e o 

momenta de realizar a analise do mesmo. Primeiramente compara-se 

com o que estava or9ado para cada objetivo e mensura-se o quanta em 

percentual ou valor foi atingido desse resultado, posteriormente 

analisa-se cada situa9ao, verificando os resultados positivos ou 

negativos. Desta forma, e possivel levantar o que desviou-se do 

planejado e levantar as causas que levaram a essa situa9ao. A analise 

do resultado e muito importante para a tomada de decisoes da alta 

diretoria de uma institui9ao. 
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c ) Plano de acao: 0 plano de a9ao e utilizado nas situa96es em 

que os resultados foram aquem do esperado; e uma maneira de corrigir 

o que chamados de "anomalias" do or9amento, ou seja, verificar o que 

pode ser mudado no percurso das atividades para que as metas sejam 

alcan9adas. Pode-se citar como exemplo de urn plano de a9ao a 

seguinte situa9ao: A meta de despesas com viagens esta acima do 

previsto. Portanto, estipula-se urn plano de a9ao em que as passagens 

devem ser compradas com antecedencia devido o desconto concedido 

pelas companhias aereas. 

d) Reunioes de acompanhamento dos pianos de acao: Mesmo 

tendo urn controle efetivo, analises sobre os fatos e plano de a96es 

para conseguir equilibrar os resultados esperados pela institui9ao, e 

necessaria que sejam realizadas reunioes com os responsaveis de 

cada area e que sejam discutidos os pianos de a9ao propostos e 

acompanhar a sua efetividade. 

Segundo Welsch (1983, p. 63), as principais vantagens do 

controle de resultados sao: 

• Desenvolvimento da sofistica9ao da 

administra9ao em seu uso; 

• Elabora9ao de urn plano (or9amento) realista de 

vend as; 

• Estabelecimento de objetivos e pad roes 

realistas; 

• Comunica9ao adequada de atitudes, politicas e 

dlretrizes pelos niveis administrativos superiores; 

• Obten9ao de flexibilidade administrativa no uso 

do sistema; 
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• Atualiza(fao do sistema de acordo com o 

dinamismo do meio em que a administra9ao atua. 

0 controle de resultado gera urn aprimoramento da forma de 

administra(fao, fazendo com que a mesma se desenvolva de uma forma 

mais eficiente. Com o controle das metas e possivel acompanhar se o 

planejamento esta de acordo com a realidade da empresa, sendo 

possivel a realiza(fao de eventuais ajustes para que o resultado seja 

atingido. As informa96es sao demonstradas de forma mais clara por 

todos os niveis de administra(fao, fazendo com que os subordinados 

atuem de forma mais dinamica. 
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2.3.6 Limita~oes do or~amento 

Apesar das vantagens e contribuic;oes do orc;amento, ele pode 

tambem apresentar algumas limitac;oes.As informac;oes contidas no 

orc;amento sao baseadas em estimativas, estando sujeito a eventos 

externos e internos, que podem comprometer a previsao, afetando o 

resultado planejado. 

Pode-se citar como eventos internos e externos uma previsao 

para despesas com custas trabalhistas ficar acima do previsto devido a 

demissoes realizadas fora do planejado. Esta sera uma despesa que 

podera afetar o resultado e deixar o orc;amento fora do projetado. 

Outra limitac;ao e quando ocorre, durante o processo 

orc;amentario, mudanc;a de diretoria que por consequemcia acarretam 

em reestruturac;oes de areas e gestores. lsso pode gerar situac;oes nao 

previstas no orc;amento e resultar negativamente nos resultados 

esperados. 

As limitac;oes podem ser maiores ou menores dependendo do 

metodo orc;amentario utilizado na empresa. As recentes evoluc;oes dos 

metodos orc;amentarios tendem a resolver muitos dos problemas 

anteriormente apresentados. 

Welsch (1983, p.63) comenta que durante urn programa de 

planejamento e controle deve-se levar em conta quatro seguintes 

limitac;oes: 

• 0 plano de resultados baseia-se em estimativas; 

• Urn programa de planejamento e controle de resultados 

deve ser permanentemente adaptado as circunstancias 

existentes; 

• A execuc;ao de urn plano de resultados nao e automatica; 

• 0 plano de resultados nao deve tomar o Iugar da 

administrac;ao. 
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Urn programa de resultados depende em grande parte da 

precfsao com que as estimativas sao feitas, o processo de estimativa 

nao deve ser uma ciencia exata, porem existem varias tecnicas 

estatisticas que podem ser aplicadas de forma eficiente. Como o 

oryamento baseia-se praticamente das estimativas, e importante utilizar 

a flexibilidade na interpretayao dos resultados. As tecnicas de 

planejamento e controle devem ser continuamente atualizadas e 

adaptadas as novas situayoes surgidas dentro da organiza9ao e deve

se em conjunto manter uma educa9ao oryamentaria. 

Todos os envolvidos no processo oryamentario, principalmente 

a alta direyao devem estar cientes da importancia das suas fun96es 

para que os objetivos sejam executados de forma benefica para a 

organiza9ao. 0 oryamento nao deve tomar o Iugar da administrayao; 

deve ser visto como uma ferramenta de desenvolvimento de maneira 

significativa. 
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2.3. 7 Perspectivas do or~amento 

0 orc;amento evoluiu atraves dos tempos, incluindo em seu 

processo novas tecnicas e ferramentas, embora ainda seja necessaria 

a incorporac;ao de novas estrategias como inovac;ao e capital 

intelectual. 

0 ambiente corporativo esta sujeito a mudanc;as o que impoe a 
empresa a necessidade permanente de revisao e modificac;ao no 

orc;amento. Podem surgir no decorrer do periodo oportunidades de 

correc;oes e melhorias. 

Segundo Weslch (1983, p.390), o planejamento orc;amentario 

nao pode prever todos os eventos, por isso deve ser flexiver. 

E evidente que urn plano raramente poderc:l prever todos 
os eventos; assim, exige-se urn enfoque dinamico para 
fazer frente a urn ambiente que tambem e dinamico. 

0 orc;amento deve equilibrar dois aspectos que sao muito 

importantes atualmente. 0 primeiro, de possibilitar o controle e o 

planejamento das atividades de acordo com o plano estrategico; e o 

segundo, de alavancar a inovac;ao e melhoria continua, a pr6-atividade 

e criatividade dos colaboradores e o 'empreendedorismo. 

Frezatti (2000, p.37), enfatiza a importancia do controle para 

avaliar o grau de desempenho e analisar o resultados obtidos. 

0 controle e fundamental para 0 entendimento do grau de 
desempenho atingido e quao proximo o resultado 
almejado se situou em rela<;ao ao planejado. Uma vez 
atingida tal etapa, e possivel redirecionar, enfatizar, 
ajustar as a<;6es para atingir os objetivos previamente 
tra<;ados. 

0 orc;amento pode ser comparado a urn sinalizador que emite 

informac;oes aos gestores e colaboradores por meio de metas 

orc;amentarias e recebe informac;oes sobre objetivos e indicadores 

estrategicos e o desempenho real. 
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0 envolvimento de todos no processo orgamentario, 

considerando todos os niveis dentro da organizagao, e urn dos 

aspectos fundamentais para o sucesso do orgamento, os funcionarios 

sao participantes ativos da gestao e ajudam no desenvolvimento e 

alinhamento do~ objetivos. 

Welsch (1983, p.50), confirma a importancia do envolvimento e 

participagao da administragao para que o sucesso dos objetivos da 

organizagao. 

Para que urn programa ample de planejamento e centrale 
de resultados seja bern sucedido, ele deve contar com o 
apoio integral de cada membra da administrac;ao, 
comec;ando pelo presidente; o incentive e a orientac;ao 
devem partir do nfvel mais alto. 

A tendencia dos processes orgamentarios e evidenciar OS 

fatores-chave do sucesso, como: retorno sabre ativos, remuneragao do 

patrimonio liquido, receita por empregado, participagao do mercado e 

assim par diante. 

Termos quantitativos, qualitativos, financeiros e nao financeiros 

do planejamento estrategico para o futuro devem ser a expressao do 

orgamento, ter como objetivo principal a mensuragao do desempenho 

da empresa, buscando gerar informagoes precisas para a tomada de 

decisoes. Deve ser dinamico, integrado ao planejamento estrategico e 

agregar valor a empresa. 
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2.4 Beyond Buggeting: a filosofia do abandono do or~amento 

A reciclagem de urn conceito e algo que pode acontecer ao 

Iongo dos tempos. Os instrumentos gerenciais evoluem; por isso e urn 

pouco irresponsavel aderir aos modismos. Mudan9as na gestao das 

atividades podem ocorrer a partir de mudan9as de recursos, no caso de 

tecnologia de informa9ao e ainda no comportamento das pessoas nas 

organiza96es. 

0 processo or9amentario, subsidiado pela visao estrategica, 

durante urn certo tempo foi considerado algo muito objetivo e 

recomendado no controle da organiza9ao. 

Welsch, Hilton e Gordon (1988, p.S0-52}, identificam razoes 

para que o or9amento exista formalmente na empresa. Citam que o 

planejamento e controle deveriam ser desenvolvidos de maneira 16gica, 

consistente e sistematica. Em seguida comentam que o ambiente deve 

ser caracterizado com razoavel nivel de estabilidade e consistencia 

para que as pessoas possam ter credibilidade, sendo que os objetivos, 

pianos e metas nao escritas em termos de provaveis resultados futuros 

impactam a empresa. A efetiva comunica9ao e o entendimento mutuo 

exigem urn certo nivel de formalizayao; ainda que este processo exija 

o estabelecimento e observancia de cronograma para decisoes, 

implementa96es e controles. Por fim, a formalizayao prove a base 

16gica para o racional planejamento e controle. 

Uma das criticas mais discutidas pelos autores Hope e Fraser 

(2003, p.197), com rela9ao ao or9amento e a men9ao de que o 

processo or9amentario e muito desgastante, custoso, adicionando 

pouco valor aos usuarios; existe uma desconexao com o ambiente 

competitivo e o fato de a informa9ao economica encorajar o 

comportamento disfuncional e nao etico. Hope e Fraser (2003) 



42 

reconhecem que os problemas por eles mencionados constituem 

problemas de execu9ao e nao de estrategia.Contudo, mencionam que 

em maos erradas, os contratos proporcionam resultados indesejaveis e 

disfuncionais em todos os niveis da organiza9ao. Nem toda culpa pode 

ser atribuida ao processo or9amentario, mas sim ao seu 

uso. Entretanto, consideram que o processo or9amentario possui 

semelhan9as com urn virus, que trara consequemcias nocivas para a 

organiza9ao. 

Visando atender as criticas em termos de utilidade do 

instrumento, a abordagem conhecida como beyond budgeting e 

apresentada como alternativa adequada para os problemas 

mencionados. Ela e bastante agressiva e critica, chegando a pregar a 

elimina9ao do or9amento anual nas entidades. A visao de beyond 

budgeting traria novas contribui96es ao planejamento empresarial 

tradicional ou apenas estaria rediscutindo antigas abordagens que 

estariam sendo aplicadas de maneira inadequadas. 
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2.4.1 Beyond Budgeting: Breve hist6rico e definicao. 

Hope e Fraser (2003) citam o caso de Jan Wallander, CEO da 

Svenska Handelsbanken, conhecida instituic;ao europeia que havia 

abandonado ha algum tempo o modelo dito "tradicional" de 

planejamento central. De acordo com os autores, a empresa abandonou 

o orc;amento em 1972 devido aos descontentamentos com os efeitos 

indesejaveis por ele provocados. Outro exemplo e a empresa Rodhia, 

multinacional francesa que abandonou o orc;amento em 1999, depois 

que a Borealis, uma empresa dinamarquesa, fez o mesmo em 1995. 

Recentemente, Jan Wallander, citado anteriormente por Hope e 

Fraser (2003), apresentou uma abordagem reconhecida na literatura 

pela expressao beyond budgeting que serve para caracterizar o 

processo de gestao flexivel, sem a existencia de urn orc;amento anual 

de resultados. 

0 esforc;o estruturado para trazer respostas a insatisfac;ao em 

relac;ao ao orc;amento, considerando urn instrumento rigido, teve seu 

inicio num grupo de executivos de organizac;oes com atuac;6es em 

empresas multinacionais, apoiados por consultores. 

A abordagem beyond budgeting e urn "grupo de processos 

alternativos que ap6iam metas e reconhecimentos, urn planejamento 

continuo, a demanda de recursos, a coordenac;ao dinamica da empresa 

e urn significativo grupo de controles de varios niveis" (HOPE e 

FRASER, 2003, p.xix). Nao exige urn processo anual de negociac;ao 

que culmine com uma meta fixa, e exige maior confianc;a entre os 

participantes, focando a relac;ao entre os executivos e a gerencia da 

entidade. 
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Os ingredientes tratados nessa abordagem sao os seguintes 

(HOPE e FRASER, 2003, p.70): 

• Nao existem metas fixas, mas variaveis; 

• Motivac;ao e premiac;oes baseadas nas metas 

externas, o objetivo e reduzir; 

• Processo estrategico continuo, descentralizado e 

ate mesmo local; 

• Oferecimento de recursos quando demandados; 

• Encorajamento da cooperac;ao e a excel€mcia 

dos servic;os; 

• Circulac;ao rapida das informac;oes. 

Os efeitos ao se excluir o orc;amento anual sao inumeros, sendo 

os principais: a definic;ao de metas praticas; avaliac;ao de desempenho 

baseada em contratos de melhorias relativa; transformac;ao do plano de 

ac;ao numa sucessao de melhorias continuas e controles baseados na 

governanc;a efetiva e nos indicadores de desempenho relativos. 
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2.4.2 0 processo de planejamento "Tradicional" 

0 processo tradicional de planejamento e urn instrumento que 

envolve o desenvolvimento e a aplicac;ao de objetivos de Iongo prazo 

para a empresa. A proposta basica do controle consiste em assegurar 

que os objetivos, metas e padroes da empresa sejam atingidos. Nesse 

momenta surge o orc;amento anual, que deve implementar as decisoes 

tomadas no plano estrategico da organizac;ao.Em outras palavras, o 

orc;amento cumpre urn papel no processo de planejamento da 

organizac;ao ligado aos estilos de execuc;ao. 0 que esta sendo proposto 

pelos autores e romper com o processo, eliminando a etapa do 

orc;amento anual e, consequentemente, do controle orc;amentario. 

Hope e Fraser (2003), definem orc;amento como sendo urn plano 

expresso em termos financeiros que serve de base para o controle de 

desempenho, a alocac;ao de recursos, o encaminhamento de gastos e o 

compromisso com os resultados financeiros. 

0 "Forecast" e uma ferramenta utilizada no orc;amento 

tradicional, busca o resultado financeiro mais provavel e os gastos 

relacionados ao neg6cio ou projeto por urn periodo especifico de 

tempo. A diferenc;a em relac;ao ao orc;amento e a ausencia do 

compromisso de atingir as metas, parte fundamental do conceito de 

orc;amento. 

0 orc;amento deve ser compativel com ~s particularidades da 

organizac;ao e deve ser utilizado para o desenvolvimento do 

planejamento estrategico e dar forc;a aos gestores para atingir os 

objetivos. 
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2.4.3. Limitac;oes e deficiencias do orc;amento tradicional 

Existe urn grupo de pesquisadores que defende a melhoria do 

processo orc;amentario. Esse grupo considera que o activity based 

budgeting deve ser a ferramenta que pode revitalizar o processo, a 

partir do foco operacional. E temos ainda urn segundo grupo que 

defende o abandono do orc;amento e, como sequencia, que seja 

desenvolvida uma radical descentralizac;ao da entidade. A abordagem 

desse grupo ficou conhecida como beyond budgeting. 

No sentido de melhorar o processo orc;amentario, os autores, 

Welsch, Hilton e Gordon (1988) recomendam que se desenvolvam 

algumas ac;oes, como revisoes mais freqOentes do orc;amento e analise 

de desempenho mais voltado para indicadores relativos e nao fixos e 

devido a isso consideram que o orc;amento possui suas limitac;oes, 

embora seja extremamente util. 

Hansen e Mowen (1996) reconhecem que o orc;amento tern 

grande impacto sobre o desenvolvimento da carreira, premiac;oes e 

promoc;oes dos executivos.Contudo, quando inadequadamente 

administrado, as reac;oes podem ser negativas sob inumeros aspectos, 

culminando num comportamento disfuncional, o que significa 

comportamento individual que conflita com a organizac;ao. 

Metas desafiadoras, mas exeqOfveis sao 

permanentes e saud ave is para os gestores. Outra 

uns desafios 

dificuldade e 
superestimar custos ou subestimar receitas, criando reservas no 

orc;amento, o que torna a exigencia por desempenho menos objetiva. 

De acordo com Hope (2000), o orc;amento tradicional possui 

algumas imperfeic;oes, dentre as quais: a centralizac;ao por meio de 

sistema de orc;amento, que passa pela enfase na coerc;ao e nao pel2 

coordenac;ao relevantemente devida; o foco na reduc;ao de custos e nao 
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na criac;ao de valor; restric;ao de iniciativas; manutenc;ao do 

planejamento e suas execuc;oes separadas, em vez de pr6ximas; 

problemas na alocac;ao de custos, ditos como nao negociaveis; e 

centralizac;ao par parte da media gerencia. 

Hope e Fraser (2003), enfatizam que o orc;amento proporciona 

baixo valor, conduz as pessoas a apresentarem comportamentos 

disfuncionais. 

Para Fisher (2002), os pontos frageis do processo tradicional 

podem ser descritos como perda de tempo, ja que as pessoas gastam 

tempo no acompanhamento orc;amentario falando sabre o passado, o 

que aconteceu versus o planejado, enquanto o mais importante e 

discutir o futuro.O processo orc;amentario nao encoraja as pessoas ao 

desempenho, mas ao desempenho do orc;amento, e, finalmente, a 

revisao do orc;amento e demorada e as empresas nao conseguem faze

la rapidamente. 

Portanto, existem criticas de varias ordens, tanto se referindo 

as limitac;oes do instrumento quanta as distorc;oes a ele atribuidas. 

Dessa forma, o aparecimento da abordagem beyond budgeting poderia 

ser considerada previsivel, dado o largo intervalo de tempo em que os 

questionamentos nao encontraram eco no ambiente academico. 
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2.4.4 Principais problemas verificados com o orcamento 

Hope e Fraser (2003) identificam tres causas principais para os 

problemas apontados anteriormente. A primeira diz respeito a 

dificuldade da elaborac;ao e aplicac;ao do orc;amento, tornando-o 

demasiadamente caro, pois o processo e Iongo e envolve tempo de 

muito executivos de varias areas da empresa. Algumas empresas 

tentaram apurar o custo de elaborac;ao de urn orc;amento, e os numeros 

sao exorbitantes. _ Por exemplo, os mesmo auto res comentam que a 

Ford Motor Company informou que gasta cerca de US$ 1,2 bilhao por 

ano com a elaborac;ao e a utilizac;ao do orc;amento. 

A segunda causa esta relacionada a defasagem entre o 

orc;amento e o ambiente altamente competitivo, nao permitindo que se 

atendam as necessidades dos executivos ou gestores operacionais. A 

utilizac;ao do Balanced Scorecard e a alternativa encontrada para 

manter a abordagem focada na estrategia, em Iugar de mante-la focada 

no orc;amento. Hope e Fraser (2003) argumentam que, ainda assim. os 

indicadores se concentram no orc;amento, voltados em curto prazo. 

A terceira causa diz respeito a extensao da manipula9.ao de 

numeros, que atingiu niveis inaceitaveis.Tentou-se justificar casas 

como os da Eron e da Wordcom como decorrencia da utilizac;ao do 

orc;amento. 0 orc;amento leva os executivos a praticarem fraudes ou a 

se entregarem a pratica de "jogos orc;amentarios". 

Urn sadio processo de gestao deve permitir que se atendam aos 

objetivos mais importantes relacionados aos acionistas, mantenham-se 

os melhores colaboradores, inove-se, e opere-se com baixo custo para 

satisfazer a lucratividade, mantendo uma governanc;a efetiva e etica. 
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Dentre as limitac;oes do instrumento, pode-se destacar que, 

primeiramente, trata-se de urn instrumento custoso. 0 custo de urn 

instrumento gerencial e algo relativamente facil de apurar, podendo 

incorporar niveis variados de precisao e abrangencia e criterios de 

abstrac;ao. 

0 segundo ponto e a questao da alocac;ao de custos 

(considerados nao negociaveis). A existencia de criterios de alocac;ao 

de custos por areas de neg6cios, centros de resultados e de custos faz 

parte da visao de controle. 

0 terceiro ponto e a questao da media gerencia insistir em 

controlar e comandar. E muito dificil evitar tal comportamento num 

ambiente de autocontrole e exigido das areas e pessoas, mas avanc;a 

ainda muito lentamente. 

0 quarto ponto e em relac;ao ao processo orc;amentario, que 

nao encoraja as pessoas ao desempenho, mas a executar o 

orc;amento.Desde que seja flexivel e revisado, encoraja a existencia de 

urn padrao que contemple os desafios e seja realista.Finalmente, a 

revisao do orc;amento toma tempo, e as empresas nao conseguem faze

las rapidamente. 

Dessa maneira, fica evidente que os problemas citados pela 

abordagem beyond budgeting nao sao novas ou ignorados pelos 

autores classicos que trataram do tema anteriormente. Percebe-se que 

o foco da gestao na abordagem beyond budgeting esta no gestor, na 

sua flexibilizac;ao.ConseqOentemente, para que o modelo escolhido 

para a organizac;ao tenha exito, sera necessaria treinar urn conjunto de 

pessoas com habilidades para administrar em o orc;amento. 
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2.4.5 Os beneficios da abordagem beyond budgeting 

Hope e Fraser (2003) almejam que sua proposta possa atender 

as tres criticas apresentadas. Nesse sentido, apresentam tres 

argumentos que defendem a abordagem beyond budgeting. 

0 primeiro e referente a sua simplicidade, baixo custo e 

relevancia para os usuarios, dessa maneira, as equip·es passam a se 

engajar no planejamento e controle, pais o fato de nao se desenvolver 

o orc;amento anual implica uma reduc;ao de trabalho e custo, par outro 

lado, os profissionais envolvidos passam a dedicar seu tempo a 

atividades mais nobres, com mudanc;a do foco do modelo, de 

centralizado em termos de controle para descentralizado para cada 

local. 

0 segundo argumento e referente ao tratamento dos fatores de 

exito da economia da informac;ao, sendo que a inovac;ao tern 

dificuldades de conviver com orc;amentos fixos. A demanda par reduc;ao 

de custos e permanente, e deveria vir nao apenas de cima para baixo 

na estrutura das organizac;oes. A expectativa e de que, uma vez 

envolvidas as demais camadas da hierarquia, os profissionais se 

sintam mais integrados a organizac;ao e tenham maiores compromissos 

com os resultados, buscando a reduc;ao de custos. 

0 terceiro argumento diz respeito ao encorajamento da boa 

governanc;a e do comportamento etico.Parte do principia de que as 

pessoas querem trabalhar com organizac;oes mais virtuosas e esperam 

ter melhor equilibria entre atividades profissionais e vida pessoai.Eias 

querem conhecer a situac;ao atual e as perspectivas da empresa, e 

tambem querem confiar nas pessoas e ser parte de uma equipe. 

Entretanto, uma questao importante e que ainda nem todas as 

empresas atuam dessa forma. A ausencia de pressao das metas fixas, 

na opiniao dos autores torna possivel uma melhoria no comportamento 
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etico. Hope e Fraser (2003) almejam que sua proposta possa atender 

as tres criticas apresentadas. Nesse sentido, apresentam tres 

argumentos que defendem a abordagem beyond budgeting. 
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2.4.6 Utiliza~ao inadequada do instrumento 

Sabre a utilizac;ao inadequada do instrumento, os autores levam 

em conta que os aspectos estao relacionados a forma como os 

gestores querem utilizar o instrumento.Os aspectos mais relevantes 

sao mencionados a seguir. 

Primeiramente, tanto o fato de superestimar quanta subestimar 

o instrumento esta sempre presente na sua elaborac;ao. A pratica de 

revisoes do orc;amento anual tambem e uma das formas possiveis de 

tratar essa questao, muito embora tais revisoes possam ser percebidas 

como "aberturas parciais" para mudanc;as. 

Em segundo Iugar, ha o fenomeno da pseudoparticipac;ao dos 

agentes. 0 interesse variavel dos gestores em particular e algo que faz 

parte da mescla cultural da organizac;ao, constituindo urn ingrediente 

compuls6rio para o desenvolvimento de qualquer tipo de instrumento 

gerenciai.Desta maneira, o que se espera e urn efetivo envolvimento, 

que pode ser obtido de varias maneiras, mesmo com uma meta anual 

estavel. 

Em terceiro Iugar, ha a questao do foco da reduc;ao dos custos 

e nao na criac;ao de valores. Este pode ser utilizado tanto para uma das 

visoes como para as duas, a medida que direciona e proporciona uma 

visao do resultado. 

Em quarto Iugar, podem sufocar as iniciativas.Um instrumento 

gerencial sem uma perspectiva pode ter essa consequencia, seja o 

orc;amento tradicional ou beyond budgeting.Em relac;ao ao quinto 

aspecto, ha o problema do eventual comportamento disfuncional dos 

gestores. E, finalmente, pressupoe-se a ausencia de confianc;a, o que 

ocorre quando se definem metas em Iongo prazo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Lakatos e Marconi (1990, p.16) comentam que a finalidade da 

pesquisa e descobrir respostas para questoes, mediante a aplica<;ao de 

metodos cientificos. Esses metodos, mesmo que, as vezes, nao 

obtenham respostas fidedignas, sao os unicos que podem oferecer 

resultados satisfat6rios ou de total exito. 

Foi utilizada, neste trabalho, pesquisa bibliografia que englobou 

material publicado em livros e revistas especializados e ainda meios 

eletronicos (internet) e, alem disso, foram aplicados questionarios por 

meio de entrevistas junto a algumas institui<;oes financeiras situadas 

em Curitiba-PR. 

Trata-se da aplica<;ao de urn estudo de multicasos, em que 

podem surgir oportunidades de se aprofundar no assunto estudado, 

lembrando que, recomenda-se nao generalizar o assunto somente pelas 

informa<;oes obtidas. 0 estudo de caso e importante, mas deve-se 

tomar muito cuidado com a escolha do tema-problema, pois, segundo 

Martins (2006 p.2): 

0 desenvolvimento de uma pesquisa construida a partir 
de urn Estudo de caso ganhara status de uma 
investigac;ao exemplar se a delimitac;ao do problema de 
pesquisa revelar criatividade, assim como a clara 
definic;ao do objeto de estudo e, prioritariamente, se 
forem enunciadas e defendidas, com engenhosidade, as 
proposic;oes, teses, a partir de uma salida plataforma 
te6rica e dos achados empiricos da pesquisa. E de 
extrema importancia a selec;ao criteriosa de urn tema
problema de pesquisa. 

0 estudo de caso proposto envolveu seis importantes fases, 

sendo: a etapa explorat6ria; planejamento; coleta de dados e 

evidencias; analise dos resultados e por ultimo a apresenta<;ao do 

Relat6rio. 
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Trata-se de urn estudo explorat6rio, qualitativo e descritivo, 

cuja pretensao e pesquisar o desenvolvimento e aplica9ao da Gestao 

Or9amentaria em institui96es financeiras, abordando a defini9ao de 

metas que possam gerar o resultado esperado. 

Primeiramente foi realizado contato com alguns funcionarios de 

institui96es financeiras em Curitiba-PR, sendo que posteriormente foi 

localizado os funcionarios, ou seja os respondentes disponiveis a 

colaborar na obten9ao de informa96es necessarias para a respectiva 

pesquisa. 

Consequentemente, foram escolhidas quatro institui96es 

flnanceiras disponiveis a fornecer os dados necessarios para o estudo 

de multicasos sendo que os respondentes ocupam os seguintes cargos: 

analista de RH pleno (institui9ao 1 ), caixa executivo (institui9ao 2), 

analista financeiro Pleno (institui9ao 3) e analista financeiro senior 

(institui9ao 4). 

0 envio dos questionarios foi por e-mail, para todos os 

respondentes, estipulando-se urn prazo para retorno. Adicionalmente, 

buscou-se atraves dos sites das respectivas institui96es financeiras, 

informa96es institucionais como forma de aprimorar a analise das 

respostas fornecidas. 
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4 ANALISE DE RESULTADOS- Estudos de multicasos 

Neste capitulo serao analisados os resultados dos 

questionarios aplicados nas quatro institui~oes estudadas.Os 

respectivos questionarios foram aplicados em colaboradores que 

trabalham diretamente no processo or~amentario dessas institui~oes. 

Conforme citado anteriormente, nao se pode generalizar as 

informa~oes obtidas nos estudos de caso, mas sera possivel 

determinar uma visao global do que esta sendo aplicado na realidade 

em termos de gestao or~amentaria nas institui~oes financeiras. 

Conforme Lakatos e Marconi (1990,p.31 ): "Urn a vez 

manipulados os dados e obtido os resultados, o passo seguinte e a 

analise e interpreta~ao dos mesmos, constituindo-se ambas no nucleo 

central da pesquisa". 

Para proceder a analise e interpreta~ao dos dados, deve-se 

levar em considera~ao dois aspectos, o planejamento bern elaborado 

da pesquisa, para facilitar a analise e a interpreta~ao e a complexidade 

ou simplicidade dos problemas que requerem uma abordagem 

adequada. 
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4.1 Estudo de Caso 1 

A instituic;ao financeira 1, refere-se a urn banco privado, 

presente em mais de 500 municipios brasileiros. Sua carteira atual e 

de aproximadamente 3,9 milhoes de clientes pessoa fisica e 338.420 

mil clientes pessoa juridica. Possuem mais de 934 agencias , 458 

postos de atendimentos bancarios e 828 postos de atendimentos 

eletronico em 563 municipios brasileiros, segundo dados de 2007 .. 

Esta instituic;ao faz parte de uma corporac;ao internacional 

presente em 82 paises e territ6rios, fundada em 1865, sendo que no 

Brasil opera desde 2000. A missao desta instituic;ao no Brasil e garantir 

a excelencia na entrega de produtos e servic;os financeiros, 

maximizando valor para clientes e acionistas. 

Com relac;ao ao planejamento estrategico, o respondente 

admitiu que a instituic;ao em que trabalha, realiza anualmente, (questao 

1 ). Quanto a participac;ao afirma que alem da diretoria, somente a alta 

e media gerencia e envolvida no planejamento, (questao 2).Em relac;ao 

a efetividade do planejamento estrategico na instituic;ao, informa que 

de 01 a 10, a sua nota e 10, porque existe tam bern, alem do anual, urn 

planejamento para ate cinco anos e este busca ir a situac;ao global do 

grupo. Adicionalmente o que e decidido e amplamente divulgado na 

organizac;ao e as ac;oes sao definidas em cima deste planejamento, 

interligando todos os processos e fazendo com que os colaboradores 

rumem para o mesmo objetivo, (questao 3). 
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Verifica-se que a institui9ao 1 preocupa-se com seu futuro, 

fazendo urn born planejamento estrategico, que envolve os demais 

niveis de lideran9a alem da diretoria o que e urn sinal de transparencia 

nos processos. Percebe-se que com isso consegue efetivamente 

colocar em pratica seus objetivos o que subsidia a defini9ao de a96es e 

com a boa comunica9ao busca o envolvimento de todos os 

colaboradores. 

Referente a apliCa9aO do Or9amento, identifica-se que e 

aplicado na institui9ao,(questao 4), sendo que o metodo utilizado de 

or9amento e o fixo, (questao 5). 0 respondente afirma que concorda 

com o modelo aplicado na institui9ao, (questao 6) e acha importante a 

aplica9ao do or9amento, (questao 7). 

A institui9ao preocupa-se em controlar seus objetivos aplicando 

urn or9amento e mesmo o colaborador concordando com o modelo 

aplicado, sabe-se que o or9amento fixo tern suas desvantagens, pois 

caso ocorram mudan9as no cenario nao sendo possivel mudar as metas 

e sua efetividade pode ser colocada em risco. No entanto de qualquer 

forma e uma ferramenta realmente importante para qualquer institui9ao 

que poss.ibilita o melhor controle de suas metas. 

A divulga9ao das metas e de forma clara conforme resposta da 

questao 8. Quanto ao sistema de consulta, a institui9ao utiliza urn 

sistema interno, (questao 9). E de suma importancia que as metas 

sejam divulgadas amplamente dentro da institui9ao e a utiliza9ao de urn 

sistema de consulta demonstra a preocupa9ao na seguran9a das 

informa96es. 
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A respeito da definigao de metas, as mesmas sao 

definitivamente factiveis a realidade da instituigao, (questao 1 0). 0 

acompanhamento das metas e realizado mensalmente,(questao11). 

Caso ocorram mudangas de cenario, em que questiona-se quanto a 

negociagao ou alteragao de metas, o respondente informa que em 

alguns casos pode ser negociado, mas o orc;amento nao muda; porem 

pode ser justificada a divergencia de valores, (questao 12). Percebe-se 

que esta instituigao define as suas metas de forma eficiente, 

compativel com a sua realidade, e possui urn controle continuo dos 

resultados; porem e flexivel com relagao aos resultados negatives 

decorrentes de mudangas de cenario. 

No que trata-se da alocagao de custos, o respondente, 

concorda parcialmente com a forma que instituigao realiza a alocagao 

dos seus custos, (questao13), mas nao menciona qual seria a melhor 

forma, (questao 14). A alocagao de custos quando utilizada de forma 

adequada as necessidades da instituigao, mostra de uma maneira mais 

justa os resultados de cada area. 

No quesito previsao de resultados, onde geralmente e utilizado 

o que chamamos de forecast, o mesmo e utilizado nesta instituigao, 

(questao15), sendo a sua periodicidade mensa!, com antecedencia 

semestral, (questao 16).Aiem de urn controle peri6dico e necessaria 

fazer previsoes, ou seja, fazer o Forecast, para estar sempre preparado 

com antecedencia as situagoes que possam ir contra ao planejado. 

A forma de correvao que a instituigao 1 utiliza caso as metas 

nao sejam atingidas, e justificar o motivo e realizar urn plano de agao 

corretivo (questao 17). 0 respondente concorda parcialmente que as 

metas devem ser desafiadoras para que o resultado seja alcanc;ado, 

(questao 18). No que refere-se em alcangar o resultado esperado pela 

instituic;ao com metas factiveis e mais flexiveis, informa que acha que e 

possivel, (questao19) 
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E conhecido que as institui<;6es financeiras buscam o resultado 

financeiro a qualquer custo, por isso acabam impondo aos seus 

colaboradores metas desafiadoras fazendo muitas vezes que o 

imposslvel seja realizado. Ter metas e importante, mas devem ser 

aplicadas de forma eficiente e factrvel a estrutura disponivel da 

institui<;ao, pois a Iongo prazo se forem aplicadas de forma errada 

podem prejudicar o desenvolvimento do neg6cio. 

Adicionalmente o respondente discorda totalmente em realizar 

"ajustes" no or<;amento para que o resultado seja realizado conforme 

planejado, (questao 20).Sabe-se que realizar "ajustes" de forma 

indevida e uma maneira errada de mascarar o resultado. Em urn 

primeiro momenta pode ser vista como uma forma de resolver a 

situa<;ao, mas com o decorrer do tempo o problema podera vir a tona e 

de qualquer forma o que importa e a realiza<;ao do resultado. 

0 resultado das metas influencia 60% da avalia<;ao dos 

colaboradores, (questa a 21 ). Devido o eleva do percentual de 

participa<;ao na avalia<;ao de desempenho. Pode-se considerar que o 

resultado das metas influencia diretamente o desenvolvimento dos 

colaboradores nesta institui<;ao. 

Na pesquisa sabre o grau de importancia de algumas 

necessidades de uma boa gestao or<;amentaria abordada na questao 

22, ficou em ultimo Iugar, a necessidade de participa<;ao dos envolvidos 

no planejamento do or<;amento e em primeiro Iugar, a necessidade de 

metas factlveis com a realidade da institui<;ao.Percebe-se que o 

respondente nao sente problemas em rela<;ao ao planejamento do 

or<;amento, mas sim com rela<;ao as metas, mostrando novamente a 

necessidade que sejam aplicadas de maneira eficiente. 
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No que trata-se das limita<;oes do or<;amento, o respondente 

concorda plenamente que algumas das limita<;oes e o fato de ser 

custoso e tomar muito tempo dos gestores, (questao 23). Conforme ja 

citado por alguns autores nesta pesquisa, algumas institui<;oes perdem 

muito tempo na execu<;ao do or<;amento colocando o mesmo muitas 

vezes em descredito, saindo do foco principal que e o controle e 

realiza<;ao dos objetivos planejados. 

Quando perguntado sobre a opiniao pessoal do respondente 

sobre a utiliza<;ao e efetividade da gestao or<;amentaria nas institui<;oes 

financeiras, o mesmo acredita que nas institui<;oes a previsao 

or<;amentaria nem sempre reflete a realidade. Mesmo com metas e 

or<;amento definido e necessaria fazer uma serie de ajustes e 

justificativas no decorrer do periodo, ( questao 24). 
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4.2 Estudo de Caso 2 

A institui~ao financeira 2 refere-se a urn banco nacional de 

economia mista, com 24,6 milhoes de clientes correntistas, 15,1 mil 

pontos de atendimentos em 3,1 mil cidades e 22 paises. E hoje a maior 

institui~ao financeira do Pais, atendendo a todos os segmentos do 

mercado financeiro. 

Em 198 anos de existencia, foi o primeiro banco a operar no 

Pais e coleciona historias de pioneirismo e lideran~a. Foi o primeiro a 

entrar para a Balsa de Valores; a lan~ar cartao de multiplas fun~oes; a 

lan~ar o servi~o de mobile banking. Hoje e lider em ativos, depositos 

totais, cambia exporta~ao, carteira de credito, base de correntistas, 

rede propria de atendimento no pais, entre outros. 

Com rela~ao ao planejamento estrategico, o respondente 

informou que o mesmo e centralizado em Brasilia, (questao 1 ). Quanta 

a participa~ao, afirma que somente a diretoria e envolvida no 

planejamento, (questao 2).Com rela~ao a efetividade do planejamento 

estrategico na institui~ao, inform a que de 01 a 10, a sua nota e 05, 

mencionando que sua efetividade e bern prejudicada, (questao 3). 

Como a institui~ao 2 trata-se de uma economia mista, o maior 

acionista neste caso e o governo, por isso o planejamento e 

centralizado em Brasilia, o que torna a mesma urn pouco burocratizada. 

A falta de envolvimento dos demais niveis hierarquicos na participa~ao 

do planejamento pode prejudicar a colabora~ao dos envolvidos no 

desenvolvimento das atividades, como consequencia a efetividade do 

planejamento na institui~ao e prejudicada. 
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Referente a aplicayaO do oryamento, identifica-se que e 

aplicado na instituiyao,(questao 4), sendo que o metoda utilizado nao e 

informado, (que.stao 5). 0 respondente nao concorda, nem discorda 

com o modelo aplicado na instituiyao, pois este nao e nem divulgado, 

(questao 6). Mesmo assim acha muito importante a aplicayao do 

oryamento, (questao 7). 

A instituiyao preocupa-se em controlar seus objetivos aplicando 

urn oryamento, mas aplica de uma forma muito centralizada, nao 

divulgando o metoda utilizado nem mesmo para os colaboradores.lsso 

pode gerar desmotivayao e descredito em relayao ao oryamento. 

A divulgayaO das metas e de forma clara, (questao 8). Quanta 

ao sistema de consulta, a instituiyao utiliza urn aplicativo interno, 

(questao 9). Apesar de urn planejamento centralizado, as metas sao 

divulgadas, o que e de suma importancia e a utilizayao de urn sistema 

de consulta interno demonstra que a instituiyao preocupa-se com a 

padronizayao das informayoes 

A respeito da definiyao de metas, as mesmas sao 

definitivamente factiveis a realidade da instituiyao,(questao 1 0). 0 

acompanhamento das metas e realizado mensalmente, (questao 11 ). 

Caso ocorram mudanyas de cenario, em que questiona-se quanta a 

negociayao ou alterayao de metas, o respondente informa que e 

possivel negociar ou alterar as metas, (questao 12). Percebe-se que 

apesar da instituiyao trabalhar de uma forma centralizadora, existe 

flexibilidade no que se tratam as metas, o que e urn ponto positivo e 

pode gerar motivayao aos envolvidos. 

No tocante a alocayao de custos, o respondente concorda 

totalmente com a maneira que a instituiyao realiza a alocayao de 

custos entre as areas, (questao 13). A alocayao de custos quando 

utilizada de forma adequada as necessidades da instituiyao mostra, de 

uma maneira mais justa, os resultados de cada area. 
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No quesito previsao de resultados, onde geralmente e utilizado 

o que chamamos de forecast, o mesmo nao e utilizado nesta instituic;ao 

de acordo com a questao15, o que anula a questao 16 em relac;ao a 

-periodicidade de utilizac;ao do mesmo . A utilizac;ao do forecast e uma 

maneira de auxiliar no controle das metas e de evitar surpresas 

desagradaveis no final do periodo. 

Necessita da justificativa e ainda as metas sao revisadas, caso 

nao sejam atingidas, (questao 17). 0 respondente concorda 

parcialmente, que as metas devem ser desafiadoras para que o 

resultado seja alcanc;ado, (questao 18). Acha possivel alcanc;ar o 

resultado esperado pela instituic;ao com metas factiveis e mais 

flexiveis, (questao 19). 

Esta instituic;ao cobra suas metas, mas permite que as mesmas 

sejam revisadas, o que pode ser visto como uma forma mais factivel de 

cobrar as metas de acordo com a realidade que a instituic;ao vivencia 

no periodo. 

0 respondente concorda parcialmente em realizar "ajustes" no 

orc;amento para que o resultado seja realizado conforme planejado, 

(questao 20).Sabe-se que realizar "ajustes" de forma indevida e uma 

maneira errada de mascarar o resultado, mas como esta instituic;ao e 
mais flexivel em relac;ao as metas, os "ajustes" acabam tornando as 

revisoes previamente autorizadas, que desta maneira nao mascaram o 

resultado. 

Os resultados das metas nao influenciam na avaliac;ao dos 

colaboradores, (questao 21 ). Percebe-se que as instituic;oes privadas 

usam de maneira mais efetiva o resultado das metas na avaliac;ao de 

desempenho,o que nao e o caso desta instituic;ao de economia mista, 

que deve ter outros parametros para medir o desenvolvimento dos 

colaboradores. Este fato apresenta-se justo ja que os mesmos nao se 

envolvem na definic;ao do planejamento e orc;amento. 



64 

Na pesquisa sobre o grau de importancia de algumas 

necessidades de uma boa gestao or<;amentaria, ficou em ultimo Iugar o 

foco no periodo presente e nao no passado e em primeiro Iugar 

transparencia da alta diretoria, (questao 22).Percebe-se que o 

respondente nao se preocupa a curto prazo, provavelmente devido a 

nao ter envolvimento e conhecimento do planejamento estrategico da 

institui<;ao e da falta de transparencia da alta diretoria. 

No que tange as limita<;6es do or<;amento em rela<;ao a ser 

muito custoso e tomar muito tempo dos gestores, o respondente nem 

concorda, nem discorda com esta afirma<;ao, talvez por consequencia 

da falta de envolvimento na elabora<;ao do or<;amento, (questao 23). 

Quando perguntado sobre a opiniao pessoal do respondente 

sobre a utiliza<;ao e efetividade da gestao or<;amentaria nas institui<;6es 

financeiras, o mesmo acha que e uma forma de controlar gastos e 

metas, mas em muitas vezes nao e aplicado de forma eficiente e sim 

como uma ferramenta de cobran<;a junto aos funcionarios, (questao 24). 
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4.3 Estudo de Caso 3 

A instituic;ao financeira 3, refere-se a urn banco privado, 

Fundado em 1943 em Marilia, Sao Paulo, e o maior Banco privado do 

pais. Reune 75 mil funcionarios, mais de 16,5 milh6es de clientes e 

ativos totais que ultrapassam os R$ 208 bilh6es. Sua estrutura de 

atendimento inclui perto de 2,9 mil agencias e mais de 22 mil 

equipamentos de auto-atendimento da Rede Dia & Noite, alem do 

Internet Banking e Fane Facil. A marca da responsabilidade s6cio

ambiental, recentemente incorporada a agenda das principais empresas 

brasileiras, ha tempos faz parte do conjunto de prioridades deste 

banco. Sempre renovado e aprimorado, esse compromisso toma a 

forma de neg6cios, linhas especiais para financiamento a projetos 

afinados com a sustentabilidade, produtos, servic;os e atitudes. 

Com relac;ao ao planejamento estrategico, o respondente 

admitiu que a instituic;ao em que trabalha realiza anualmente, (questao 

1 ). Quanta a participac;ao, afirma que alem da diretoria, so mente a alta 

gerencia e envolvida no planejamento, (questao 2).Com relac;ao a 
efetividade do planejamento estrategico na instituic;ao, informa que de 

01 a 10, a sua nota e 07, pais apesar de ser urn a instituic;ao solid a no 

mercado financeiro nacional, por te uma visao muito burocratizada e 

pouco efetiva, costuma deixar os concorrentes em vantagem tecnica,( 

questao 3). 

Verifica-se que a instituic;ao 3 preocupa-se com seu futuro, 

fazendo urn born planejamento estrategico. Envolve somente a alta 

gerencia alem da diretoria o que e urn sinal de centralizac;ao dos 

processos o que deve ser consequencia da visao burocratizada 

informada pelo respondente. 
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Referente a aplicayaO do oryamento, identifica-se que e 

aplicado na institui9ao (questao 4), sendo que o metodo utilizado de 

or9amento e o flexivel, (questao 5). 0 respondente afirma que discorda 

parcialmente com o modelo aplicado na institui9ao,(questao 6), no 

entanto acha muito importante a aplica9ao do or9amento, (questao 7). 

A institui9ao preocupa-se em controlar seus objetivos aplicando 

urn or9amento. Sabe-se que o or9amento flexivel tern suas vantagens, 

pois caso ocorram mudan9as no cenario, e possivel mudar as metas 

garantindo os objetivos da alta administra9ao, mas em contra partida 

tanta flexibilidade pode gerar falta de foco por parte dos envolvidos que 

sabem que se nao alcan9arem a meta existe a possibilidade de 

altera96es. 

A divulgayaO das metas e de forma clara ' (questao 8). Quanto 

ao sistema de consulta, a institui9ao utiliza varias possibilidades de 

consulta, tanto atraves da intranet como, tambem por sistema interno, ( 

questao 9). E de suma importancia que as metas sejam divulgadas 

amplamente dentro da institui9ao e a utiliza9ao de urn sistema de 

consulta demonstra a preocupa9ao na seguran9a e padroniza9ao das 

informa96es . 

A respeito da defini9ao de metas, as mesmas sao 

provavelmente nao factiveis a realidade da institUiyaO, (questao 1 0). 0 

acompanhamento das metas e realizado mensalmente, (questao 11). 

Caso ocorram mudan9as de cenario, em que se questiona quanto a 
negocia9ao ou altera9ao de metas, o respondente informa que e 

possivel negociar ou alterar as metas estabelecidas, (questao 

12).Percebe-se que esta institui9ao nao deve definir as suas metas de 

forma eficiente e compativel com a sua realidade; realiza urn controle 

peri6dico, porem e flexivel com rela9ao aos resultados negativos 

decorrentes de mudan9as de cenario. 
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No que se trata da aloca~ao de custos, o respondente, discorda 

parcialmente, (questao 13), mas nao menciona qual seria a melhor 

forma, (questao 14). Apenas menciona que gostaria muito que 

houvessem mais recursos direcionados a valoriza~ao do quadro de 

funcionarios, bern como o desenvolvimento pessoal e politica de 

reconhecimento. A aloca~ao de custos quando utilizada de forma 

adequada as necessidades da institui~ao, mostra de uma maneira mais 

justa os resultados de cada area. 

No quesito previsao de resultados, onde geralmente e utilizado 

o que chamamos de forecast, o mesmo e utilizado nesta institui~ao de ( 

questao 15), sendo a sua periodicidade mensa!, (questao 16). Alem de 

urn controle peri6dico, e necessaria fazer previsoes, ou seja fazer o 

Forecast, para estar sempre preparado com antecedemcia as situa~oes 

que possam ir contra ao planejado. 

A forma de corre~ao que a institui~ao 3 utiliza caso as metas 

nao sejam atingidas, e realiza~ao urn plano de a~ao, (questao 17). 0 

respondente concorda parcialmente, que as metas devem ser 

desafiadoras para que o resultado seja alcan~ado, pois acha que as 

mesmas devem ser reais,(questao18).Acha possivel alcan~ar o 

resultado esperado pela institui~ao com metas factiveis e mais 

flexiveis, (questao 19). Ter metas e importante, mas devem ser 

aplicadas de forma eficiente e factivel a realidade da institui~ao, pois 

podem prejudicar o desenvolvimento do neg6cio. 

0 respondente concorda parcialmente em realizar "ajustes" no 

or~amento para que o resultado seja realizado conforme planejado, ( 

questao 20).Sabe-se que realizar "ajustes" de forma indevida e uma 

maneira errada de mascarar o resultado, mas se em vez disso foi 

revista a meta o resultado torna-se verdadeiro. 
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0 resultado das metas influencia 25% da avaliac;ao dos 

colaboradores, (questao 21). Pode-se considerar urn percentual 

razoavel de participac;ao no desenvolvimento dos colaboradores o que 

de certa forma distribui urn pouco da responsabilidade aos mesmos 

pelo resultado da instituic;ao. 

Na pesquisa sobre o grau de importancia de algumas 

necessidades de uma boa gestao orc;amentaria, ficou em ultimo Iugar o 

foco no periodo presente e nao no passado e em primeiro Iugar 

participac;ao dos envolvidos no planejamento do orc;amento, (questao 

22).Percebe-se que o respondente nao se preocupa a curta prazo e tern 

uma grande necessidade de participac;ao nas decisoes devido a forma 

centralizada da elaborac;ao do orc;amento. 

No que se trata as limitac;oes do orc;amento em relac;ao a ser 

muito custoso e tamar muito tempo dos gestores, o respondente nao 

concorda, nem descorda, pais nao participa da elaborac;ao do mesmo, 

(questao 23). A falta de envolvimento na execuc;ao do orc;amento pode 

colocar em descn§dito o mesmo perante os envolvidos e a centralizac;ao 

pode gerar metas totalmente fora da realidade da instituic;ao. 

Quando perguntado sobre a opiniao pessoal do respondente 

sabre a utilizac;ao e efetividade da gestao orc;amentaria nas instituic;oes 

financeiras, o mesmo acha que a gestao orc;amentaria e uma 

ferramenta indispensavel para qualquer empresa, seja ela instituic;ao 

financeira ou nao.Sem uma base orc;amentaria acredita que nao seja 

possivel nem mesmo iniciar urn projeto.Atraves do orc;amento e seus 

derivados e possivel definir a viabilidade de urn projeto, as ac;oes a 

serem adotadas, metas a serem lanc;adas, ajustes a serem tornados e 

todas as demais estrategias administrativas necessarias, (questao 24). 
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4.4 Estudo de Caso 4 

A instituic;ao financeira 4 refere-se a urn banco privado 

internacional , que foi criado em 1824 na Holanda , posicionado hoje 

como 15° maior no mundo e 8° na Europa, sendo que no Brasil, a 

hist6ria deste banco comec;a ha 87 anos, com a chegada do Banco 

Holandes da America do Sui as cidades do Rio de Janeiro e Santos. 

Possui atualmente 1108 agencias em todo territ6rio brasileiro e uma 

carteira de cliente de aproximadamente 13 milhoes de correntistas. 

Com relac;ao ao planejamento estrategico, o respondente 

admitiu que a instituic;ao em que trabalha realiza anualmente,(questao 

1 ). Quanta a participac;ao, afirma que alem da diretoria, somente a alta 

gerencia e envolvida no planejamento, (questao 2).Com relac;ao a 
efetividade do planejamento estrategico na instituic;ao, relatando que 

de 01 a 10, a sua nota e 07, informa que mesmo sendo realizado urn 

planejamento, as estrategias mudam muito no decorrer do periodo e os 

objetivos acabam ficando fora de foco, (questao 3). 

Verifica-se que a instituic;ao 4 preocupa-se com seu futuro, 

fazendo urn born planejamento estrategico, mas envolve somente a alta 

lideranc;a alem da diretoria o que e urn sinal de centralizac;ao nos 

processos e ainda percebe-se que mesmo fazendo urn planejamento, o 

mesmo nao e seguido conforme previsto 

Referente a aplicac;ao do orc;amento, identifica-se que e 

aplicado na instituic;ao, (questao 4), sendo que o metoda utilizado de 

orc;amento e o fixo, (questao 5). 0 respondente afirma que concorda 

parcialmente com o modelo aplicado na instituic;ao, (questao 6) mas 

acha muito importante a aplicac;ao do orc;amento, (questao 7). 
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A instituic;ao preocupa-se em controlar seus objetivos aplicando 

urn orc;amento. 0 colaborador concordou parcialmente com o modelo 

aplicado, pois sabe-se que o orc;amento fixo tern suas desvantagens, 

pois caso ocorram mudanc;as no cenario e planejamento, o que parece 

ser o caso desta instituic;ao, nao e possivel mudar as metas e a sua 

efetividade pode ser colocada em risco. 

A divulgac;ao das metas e de forma clara, (questao 8) e quanto 

ao sistema de consulta, a instituic;ao utiliza a intranet como meio de 

comunicac;ao (questao 9). E de suma importancia que as metas sejam 

divulgadas amplamente dentro da instituic;ao e a utilizac;ao de urn 

sistema de consulta demonstra a preocupac;ao na seguranc;a e 

conhecimento das informac;oes. 

A respeito da definic;ao de metas, as mesmas sao 

provavelmente factiveis a realidade da instituic;ao, (questao 1 0), sendo 

que o acompanhamento das metas e realizado mensalmente, (questao 

11 ). Caso ocorram mudanc;as de cenario, em que questiona-se quanto 

a negociac;ao ou alterac;ao de metas, o respondente informa que nao e 

possivel negociar ou alterar as metas, (questao 12). Percebe-se que 

esta instituic;ao define as suas metas de forma eficiente, compativel 

com a sua realidade e possui urn controle continuo dos resultados, 

porem nao e flexivel com relac;ao aos resultados negativos decorrentes 

de mudanc;as de cenario. 

No que se trata da alocac;ao de custos, o respondente, 

concorda parcialmente com a forma que a instituic;ao realiza a 

alocac;ao de custos das areas, (questao 13), mas nao menciona qual 

seria a melhor forma, (questao 14). A alocac;ao de custos quando 

utilizada de forma adequada as necessidades da instituic;ao, mostra de 

uma maneira mais justa os resultados de cada area. 
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No quesito previsao de resultados, onde geralmente e utilizado 

o que chamamos de forecast, o mesmo e realizado nesta instituic;ao, 

(questao 15), sendo a sua periodicidade mensal, (questao 16).Aiem de 

urn controle peri6dico, e necessaria fazer previs6es, ou seja fazer o 

Forecast, para estar sempre preparado com antecedencia as situac;oes 

que possam ir contra ao planejado. 

Justifica-se e realiza-se plano de ac;ao, caso as metas nao 

sejam atingidas, (questao 17). 0 respondente concorda parcialmente 

que as metas devem ser desafiadoras para que o resultado seja 

alcanc;ado, (questao 18).Acha possivel alcanc;ar o resultado esperado 

pela instituic;ao com metas factiveis e mais flexiveis, (questao 19). 

Muitas instituic;oes financeiras buscam o resultado financeiro a 

qualquer custo, por isso acabam impondo aos seus colaboradores 

metas tao desafiadoras que acabam tornando-se fora da realidade. 

0 respondente discorda parcialmente em realizar "ajustes" no 

orc;amento para que o resultado seja realizado conforme planejado, 

(questao20).Sabe-se que realizar "ajustes" de forma indevida e uma 

maneira errada de mascarar o resultado, mas em muitos casas a 

solicitac;ao vern da alta gerencia, nao possibilitando tentar resolver o 

problema de outra maneira. 

0 resultado das metas influencia 25% da avaliac;ao dos 

colaboradores, (questao 21). Pode-se considerar urn percentual dentro 

do esperado, pois faz parte dividir a responsabilidade dos resultados 

com os envolvidos no processo. 

Na pesquisa sobre o grau de importancia de algumas 

necessidades de uma boa gestao orc;amentaria, ficou em ultimo o foco 

no presente e nao no passado e em primeiro Iugar a necessidade de 

transparencia da alta diretoria, (questao 22).Percebe-se que o 

respondente nao fica justificando o que ja aconteceu, mas ressalta falta 

de mais divulgac;ao das informac;oes por parte da alta diretoria. 

No que tange as limitac;oes do orc;amento, sabre ser muito 

custoso e tamar muito tempo dos gestores, o respondente concorda 
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plenamente com esta afirma9ao, (questao 23). Algumas institui96es 

perdem muito tempo na execu9ao do or9amento colocando o mesmo 

muitas vezes em descn3dito, saindo do foco principal que e o controle e 

realiza9ao dos objetivos planejados. 

Quando perguntado sobre a opiniao pessoal do respondente 

sobre a utiliza9ao e efetividade da gestao or9amentfuia nas institui96es 

financeiras, o mesmo diz que e importante a utiliza9ao da gestao 

or9amentaria, mas deve ser feito em conjunto com os envolvidos no 

processo e as metas devem ser compatrveis com os recurS-o$ 

disponiveis, (questao 24). 
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4.5 Analise comparativa 

Para proporcionar uma melhor visao e facilitar a analise entre 

as instituic;oes financeiras estudadas, segue abaixo quadro comparativo 

com os resultados obtidos nos questionarios aplicados nas instituic;oes. 

Quadro 1- COMPARATIVO ENTRE AS INSTITUI<;:OES FINANCEIRAS 

Referencias lnstituiyao 01 lnstitui9iio 02 I nstitui9iio 03 lnstitui9iio 04 

Dados 

Setor Privado Misto Privado Privado 

Origem lntemacional Nacional Nacional lnternacional 

Clientes 3,9 milhiies 24,6 milhiies 16,5 milhiies 13 milhiies 

Fundayao no Brasil 2000 1809 1943 1920 

Planejamento estrategico 

Peridiocidade de realiza9iio Anual Nao informado Anual Anual 

Participa9iio da gerencia alta e media Nao Alta Alta 

Efetividade 100% 50% 70% 70% 

Oryamento 

Metoda de oryamento utilizado Fixo Nao informado Flexivel Fixo 

Necessidade mais importante Metas factiveis Transp. diretoria Participayao Transp. diretoria 

Limita9iio- Custoso e demorado Concorda indiferente indiferente concorda 

Metas 

Factiveis a realidade da inst. Sim Sim Provavel Provavel 

Negocia9iio e alterayao Em alguns casas E possivel E possivel E possivel 

Caso nao atinja as metas Justifica e faz ayiies Justifica e revisa Faz ayiies Justifica e faz ayiies 

Devem ser desafiadoras Concorda parcial Concorda parcial Concorda parcial Concorda parcial 

Resultado & metas factiveis Possivel Possivel Possivel Passive! 

Realizar "'ajustes"' Discorda Concorda parcial Concorda parcial Discorda parcial 

lnflulmcia na avaliayao desemp. 60% 0% 25% 25% 

Custos 

Alocayao Concorda parcialmente Concorda totalmente Discorda parcialmente Concorda 

Previsao resultados-Forecast 

Utiliza Sim Nao Sim Sim 

Periodicidade Mensal naoutilizado Men sal Mensal 

Verifica-se que com relac;ao ao planejamento estrategico, a 

maioria das instituic;oes realiza anualmente e envolvem alem da 

diretoria, a alta gerencia, o que parece ser a aplicac;ao de uma gestao 

centralizadora. Somente uma instituic;ao (1) que envolve a media 

gerencia. Talvez por este motivo apresentou 100% de eficacia do 

planejamento estrategico. 
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A institui9ao 2, devido o seu envolvimento no setor publico e 

privado, acaba sendo prejudicada na efetividade do planejamento 

estrategico devida centralizar a gestao or9amentaria e nao informar os 

envolvidos. 

Todas as institui96es aplicam o or9amento, sendo que o metoda 

fixo e o mais usado. As principais necessidades apresentadas sao a 

aplica9ao de metas factiveis, mais transparencia par parte da diretoria 

e envolvimento dos colaboradores, fato que e primordial para que os 

objetivos sejam atingidos de uma forma adequada. 

No tocante as metas, na sua maioria apresentam-se como 

factiveis a realidade da institui9ao, resultado que surpreende, pais este 

e 0 item que parecia apresentar maiores problemas, 0 que pode 

justificar-se pela possibilidade de negocia9ao e a aplica9ao de a96es 

corretivas.Mas uma opiniao e unanime, todos concordam que e possivel 

atingir o resultado com metas factiveis e mais flexiveis. 

Nao se apresentou urn consenso em rela9ao a aplica9ao de 

"ajustes" no or9amento para que o resultado seja atingido, o que e 

ainda uma discussao, pais em muitos casas o resultado acaba ficando 

mascarado e a Iongo prazo tem-se a consequencia. 

Observa-se que as metas acabam sendo urn fato de pressao 

nas institui96es devido a sua influencia significativa na avalia9ao de 

desempenho dos funcionarios. Na instituiyaO 2, isso nao e uma 

realidade, apesar de ser centralizadora esta nao deixa as metas 

influenciarem na avalia9ao de desempenho. Parece nao ser o mais 

adequado, mas de uma certa forma e importante dividir a 

responsabilidade dos resultados com os envolvidos; desta maneira 

pode gerar uma falta de comprometimento. 

Com rela9ao a utiliza9ao do Forecast, somente a institui9ao 2 

nao demonstra preocupa9ao na obten9ao dos resultados, o que pode 

ser uma caracteristica de uma institui9ao que e administrada na sua 

maioria pelo governo. 
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5 CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

0 objetivo principal desta pesquisa foi demonstrar a 

importancia do desenvolvimento e aplicac;ao de uma gestao 

orc;amentaria, utilizando urn estudo de multicasos em quatro 

instituic;oes financeiras situadas em Curitiba-PR. Os resultados obtidos 

pela aplicac;ao desta metodologia foram de grande valia.Teve-se, 

atraves dos dados coletados, a possibilidade de analise e avaliac;ao 

quanta a aplicac;ao da gestao orc;amentaria dentro da realidade das 

instituic;oes. 

Com relac;ao ao planejamento estrategico, sabe-se que e uma 

necessidade intrinseca dentro das organizac;oes. Neste estudo de caso 

pode-se verificar que a maioria das instituic;oes utiliza e opta em faze

lo anualmente o que e uma pratica utilizada na maioria das empresas 

hoje em dia, consequencia de urn mundo globalizado sujeito a 

mudanc;as de cenario a todo o momenta. Frezzati (2000,p.24) destaca 

que o planejamento estrategico deve ser considerado da seguinte 

forma: 

Considerando-se que a visao de Iongo prazo deve 
proceder as ac;oes de curto prazo, as questoes 
estrategicas devem ser tratadas. Nesse sentido missao, 
objetivos de Iongo prazo, estrategias e politicas sao 
definidos , revisados e ajustados . Tal procedimento 
permite coerencia de atitudes e consistencia ao logo do 
tempo. 

Alem do planejamento estrategico, a instituic;ao tambem deve 

se preocupar com o controle estrategico para garantir a efetividade da 

sua aplicac;ao e o sucesso dos resultados pretendidos. Segundo 

Welsch (1983, p.42) a func;ao do controle, envolve varios processos 

como: medidas de desempenho;comunicac;ao, analise das diferenc;as 

em relac;ao aos objetivos; considerac;ao de alternativas de ac;ao 

corretivas e acompanhamento. 
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Os resultados mostraram que na maioria, sendo tres das quatro 

institui96es, a efetividade do planejamento estrategico demonstra que o 

controle esta sendo realizado, sendo que uma das ferramentas de 

controle e a utiliza9ao do or9amento. 

0 or9amento foi se adaptando e acompanhando as tendencias 

dos tipo de administra9a0, por isso tem-se a disposi9a0 varios metodos 

or9amentarios, sendo que cada institui9ao deve escolher o que 

proporcione a melhor maneira de controle dos resultados. 

Todas as institui96es pesquisadas informaram que utilizam 

algum tipo de or9amento, sendo que o metoda mais utilizado e o 

fixo.Sabendo-se que o metoda e fixo, os respondentes na sua maioria 

concordam parcialmente com a utiliza9ao desse tipo de metoda, 

provavelmente devido a sua falta de flexibilidade nos ajustes das metas 

estabelecidas. 

A fixa9ao das metas deve se basear em parametros bern 

definidos e corresponder com as expectativas da institui9ao, 

representando urn desafio real a todos os envolvidos. 0 que foi 

surpreendente nos resultados e que nas institui96es as metas sao 

factiveis a realidade, mas em contra partida todos os respondentes 

concordam parcialmente em as mesmas precisarem ser desafiadoras. 

A pressao em rela9ao ao atingimento das metas e urn fato que e 

uma realidade nas institui96es financeiras, mas percebe-se que as que 

foram estudadas possuem urn pouco de flexibilidade em rela9ao a isso, 

pais e possivel negociar as metas, no entanto, todas alem das devidas 

justificativas caso o resultado seja contrario ao esperado, solicitam a 

realiza9ao de plano de a96es corretivo. 

Segundo Weslch (1983,p.35), certa forma de pressao e 

essencial para a lideran9a administrativa eficaz, mas pressoes severas, 

, generalizadas , irrealistas , incoerentes, inflexiveis e mal-entendidas 

logo tenderao a levar o individuo a urn ponto critico de antagonismo e 

comprometendo a motiva9ao da equipe. 
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Sobre a questao inicial, todos os respondentes das institui<;oes 

estudadas concordam que e possivel desenvolver e aplicar a Gestao 

Or<;amentaria em institui<;oes financeiras com metas factiveis a 
realidade e gerar os resultados esperados. Acredita-se que os 

conceitos aplicados nesta pesquisa e os resultados apresentados nos 

estudo de multicasos proporcionam subsidios para responder ao 

problema apresentado. 

Ao finalizar esta pesquisa, teve-se a oportunidade de aprimorar 

e aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de especializa<;ao em 

Contabilidade e Finan<;as. Sabe-se que o assunto nao foi esgotado e 

ainda tem-se muito a ser pesquisado e estudado. Recomenda-se como 

sugestoes de temas para futuras pesquisas, propostas de como 

elaborar o or<;amento de uma maneira menos custosa e demorada, bern 

como maneiras de cobrar resultados de uma forma eficiente sem 

colocar a motiva<;ao da equipe em risco. 
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APENDICE - Questionario 

1. 0 planejamento estrategico da instituic;ao que voce trabalha e 

realizado com que frequencia? 

a) ( ) Anualmente; 

b) ( ) A cada dois anos; 

c) ( ) A cada 4 anos; 

d) ( ) Nao e realizado. 

e) ( ) 0 utro. Es pecifica r: -------------------------

2. Alem da diretoria, quais os demais niveis hierarquicos que 

participam desse planejamento estrategico? (Multipla escolha) 

a) ( ) Alta gerencia; 

b) ( ) Media g~rencia; 

c) ( ) Coordenadores; 

d) ( ) Somente a diretoria; 

e) ( ) Nenhuma das opc;oes, citar: _____________ _ 

3.Ciassifique de 0 a 10 a nota que voce daria para a efetividade 

do planejamento estrategico da instituic;ao. Justifique sua nota. 

R: ___________________________________________________ _ 
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4.0 orc;amento e aplicado na instituic;ao? 

a) ( ) Sim 

b) ( ) Nao 

5. Qual 0 tipo de metoda orc;amentario utilizado? 

a) ( ) Fixo ; 

b) ( ) Flexfvel; 

c) ( ) Base zero; 

d) ( ) Outro: ___________ _ 

6. Voce concorda com o modelo de orc;amento utilizado na 

instituic;ao? 

a) ( ) Concordo totalmente; 

b) ( ) Concord a parcialmente; 

c) ( ) Nem concordo, nem discordo; 

d) ( ) Discordo parcialmente; 

e) ( ) Discordo totalmente; 

7. Voce acha importante a aplicac;ao do orc;amento da instituic;ao? 

a) ( ) Muito lmportante; 

b) ( ) lmportante; 

c) ( ) Pouco lmportante; 

d) ( ) Nao e importante 
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8. As comunicagoes sobre as metas sao divulgadas de forma 

clara e objetiva? 

a) ( ) Sim 

b) ( ) Nao 

9.Existe urn sistema para consulta do orgamento? Qual? 

R: 

1 O.As metas definidas no orgamento sao factiveis a realidade da 

instituigao? 

a) ( ) Definitivamente sim; 

b) ( ) Provavelmente sim; 

c) ( ) lndeciso; 

d) ( ) Provavelmente nao; 

e) ( ) Definitivamente nao. 

11.Em que periodicidade as metas sao acompanhadas? 

a) ( ) Mensalmente; 

b) ( ) Trimestralmente; 

c) ( ) Semestralmente; 

d) ( ) Anualmente. 

e) ( ) Outro. Especificar: 

f) ( ) Nao ha acompanhamento de metas. 
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12. Caso ocorram mudangas de cenario e posslvel negociar ou 

alterar as metas estabelecidas? 

a} ( } Sim 

b} ( ) Nao 

c) ( ) Em alguns casas. Especificar: -----------------------

13. Voce concorda com a alocagao dos custos da instituigao? 

a) ( ) Concordo totalmente; 

b) ( ) Concordo parcialmente; 

c) ( ) Nem concordo, nem discordo; 

d) ( ) Discordo parcialmente; 

e) ( } Discordo totalmente. 

14.Caso nao concorde qual seria a melhor forma? 

R: 

15.Forecast significa previsao, ou seja, e realizada uma previsao 

previa do resultado. E realizado Forescat em sua instituigao? 

a} ( ) Sim 

b) ( ) Nao 

c) ( } As vezes 
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16.Se for realizado forecast, com quanta tempo de antecedencia? 

a) ( ) Semanalmente; 

b) ( ) Quinzenalmente; 

c) ( ) Mensalmente; 

d) ( ) Diariamente; 

e) ( ) Outro. Especificar: ______________ _ 

17. Caso as metas nao sejam atingidas, qual a forma de corre9ao 

utilizada na institui9ao? 

a) ( ) E necessaria justificar; 

b) ( ) E realizado urn plano de a9ao; 

c) ( ) E justificado e realizado urn plano de a9ao; 

d) ( ) As metas sao revisadas; 

e) ( ) Outro.Especificar: _______________________ _ 

18. Voce concorda que as metas devem ser desafiadoras para 

que o resultado seja alcan9ado? 

a) ( ) Concordo totalmente; 

b) ( ) Concordo parcialmente; 

c) ( ) Nem discordo, nem concordo; 

d) ( ) Discordo parcialmente; 

e) ( ) Discordo totalmente. 

19. Voce acha possivel alcan9ar o resultado esperado pela 

institui9ao com metas factiveis e mais flexiveis? 

a) ( ) Sim; 

b) ( ) Nao; 

c) Talvez. Especificar: ----------------------
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20. Voce concorda em realizar "ajustes" no oryamento para que o 

resultado seja realizado conforme planejado? 

a) ( ) Concordo totalmente; 

b) ( ) Concordo parcialmente; 

c) ( ) Nao concordo, nem discordo; 

d) ( ) Discordo parcialmente; 

e) ( ) Discordo totalmente. 

21. Qual o % utilizado na avaliayao de desempenho dos 

colaboradores, com rela9ao ao resultado das metas? 

a) ( ) 10% 

b) ( ) 25 % 

c) ( ) 40% 

d) ( ) 60% 

e) ( ) Outro. Especificar: ______________________ _ 

22. Enumere de 1 a 6 pelo grau de importancia as necessidades 

de uma boa gestao or9amentaria: 

a)( ) Participayao dos envolvidos no planejamento do oryamento; 

b)( ) Sistema de informayao eficiente para consulta das metas; 

c)( ) Possibilidade de negocia9ao das metas; 

d)( ) Metas factiveis com a realidade da instituiyao; 

e)( ) Foco no periodo presente e nao no passado; 

f) ( ) Transparencia da alta diretoria 
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23.Uma das limita96es do or9amento e o fato do mesmo ser muito 

custoso e tomar muito tempo dos gestores. 

a)( ) Concordo totalmente; 

b)( ) Concordo parcialmente; 

c)( ) Nem concordo, nem discordo; 

d)( ) Discordo parcialmente; 

e)( ) Discordo totalmente. 

24. Qual a sua opiniao pessoal sobre a utiliza9ao e efetividade da 

gestao or9amentaria nas institui96es financeiras? 

R: 




