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RESUMO 

LIMA, D.B.R. Metodos de elabora~ao do or~amento empresarial: urn estudo 

empirico dos metodos utilizados nas empresas da AECIC (Associagao das 

Empresas da Cidade Industrial de Curitiba). 

0 presente trabalho analisa a utilizagao dos metodos de elaboragao do 

or<;:amento pelas empresas cadastradas na AECIC (Associagao das Empresas da 

Cidade Industrial de Curitiba). Procura discutir quais dos metodos orgamentarios -

empresarial, continuo, base zero, flexivel, por atividades e perpetuo - as empresas 

utilizam para elaborar seu orgamento diante das contingencias, mudangas e 

instabilidades economicas a que estao submetidas atualmente com a globalizagao. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi por documenta<;:ao direta, ou seja, 

observagao direta extensiva atraves de questionario respondido sem a presenga do 

pesquisador. A analise e feita baseada na tabula<;:ao dos dados levantados junto as 

empresas pesquisadas. Os principais resultados mostram que mesmo com tantos 

obstaculos externos, as empresas continuam utilizando o orgamento como 

ferramenta estrategica para planejamento e tomada de decisao, e que o uso 

conjunto dos metodos or<;:amentarios e que estao propiciando a possibilidade do uso 

dessa ferramenta. 
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1 lntroducao 

As empresas sao criadas e tendem a crescer em busca de uma continua 

elevac;ao da rentabilidade. Para isso precisam de planejamento e controle. Planejar, 

para uma empresa, e quase uma necessidade intrfnseca, tal qual alimentar-se e 

para o ser humano. Segundo Frezatti (1999, p.23): "nao se alimentar significa 

enfraquecimento e o mesmo ocorre com a organizac;ao, caso o planejamento nao 

afete o seu dia-a-dia dentro do seu horizonte mais de Iongo prazo". 

0 orc;amento empresarial deve ser vista como urn instrumento de 

planejamento de curta prazo. Uma vez definidos os objetivos e as linhas de atuac;ao 

a Iongo prazo, o orc;amento torna-se o instrumento de execuc;ao desse 

planejamento, em numeros que identificam e quantificam as metas definidas para o 

perfodo seguinte. Sob o ponto de vista de uma perspectiva geral da administrac;ao, 

poderia ser afirmado que, de uma forma ou de outra as empresas procuram planejar 

e controlar suas atividades de maneira generica e nao-formal. 

0 orc;amento empresarial, entretanto, traduz esse planejamento e controle em 

alga mais estruturado e palpavel no processo de administrac;ao. A potencialidade do 

usa do orc;amento deve ser entendida de maneira a reconhecer que nao se trata de 

uma tecnica separada a ser utilizada independentemente do processo de 

administrac;ao como urn todo. Ao contrario, os conceitos aplicados a formulac;ao e 

execuc;ao de urn orc;amento devem estar integrados aos diversos estagios e tecnicas 

de administrac;ao, para gerir uma organizac;ao. 

A ideia de montagem de urn orc;amento de operac;oes deveria ser entendida 

como uma medida facilitadora de desempenho do processo de administrac;ao das 

empresas. Ao fixar e quantificar metas e valores para urn determinado perfodo, na 

realidade a administrac;ao esta criando condic;oes para que as decisoes 

administrativas possam seguir urn curso natural na busca do objetivo previamente 

determinado. 

A gestao empresarial em urn ambiente de rapidas e profundas mudanc;as, 

acompanhada de urn grande grau de instabilidade, exige tomadas de decisoes que 

devem ser analisadas em urn amplo contexto. Urn dos principais problemas da 

introduc;ao e do desenvolvimento de urn programa eficaz de planejamento e controle 

de resultado (orc;amento), e o da escolha de tecnicas e conceitos apropriados e a 
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sua adaptac;ao as caracteristicas de cada situac;ao. Por isso, este estudo relaciona o 

nivel e as caracteristicas de utilizac;ao do orc;amento (budget) empresarial nas 

empresas cadastradas na Associac;ao das Empresas da Cidade Industrial de 

Curitiba. 

Este estudo sera desenvolvido por meio de dais metodos de investigac;ao. 0 

primeiro sendo a parte te6rica com consultas a literatura existente sabre o assunto 

por meio de peri6dicos, teses, dissertac;oes e bibliografias, enfocando os metodos 

existentes para a elaborac;ao do orc;amento empresarial; e o segundo pela pesquisa 

empirica mostrando como as empresas montam seu orc;amento, e qual dos metodos 

existentes de orc;amento elas utilizam, considerando situac;oes de inumeras 

contingencias e mudanc;as que as circundam. Podendo assim este estudo contribuir 

com argumentos que dao credibilidade a importancia do orc;amento para o alcance 

dos objetivos e metas empresariais, e consequentemente seu sucesso. 

Este projeto sera estruturado da seguinte forma: no capitulo 1, e apresentada 

a introduc;ao, contendo o problema a ser abordado, a justificativa que levou ao 

desenvolvimento deste trabalho, e o objetivo a ser alcanc;ado. No capitulo 2, e feita 

uma revisao bibliografica sabre os conceitos de orc;amento, sua elaborac;ao, tipologia 

e caracteristicas orc;amentarias. No capitulo 3 sera encontrada a metodologia 

utilizada para obter os dados para apurar o resultado da pesquisa realizada junto as 

empresas cadastradas na AECIC da regiao de Curitiba, para verificar como essas 

empresas montam seu orc;amento. No capitulo 4 serao mostrados os resultados 

esperados; e, por fim, o capitulo 5 apresentara o cronograma com a previsao do 

cumprimento das atividades. 

1.1 Apresenta~ao do Problema 

Elaborar orc;amentos, ou seja, planejar e controlar, continuam a ser urn dos 

maiores desafios para executives e gerentes de qualquer Iugar do mundo. No Brasil, 

trata-se de urn caminho de aprendizado, face as varias mudanc;as e instabilidades a 

que sao submetidas. Diante dessas instabilidades, este trabalho tera como questao: 

Quais os metodos utilizados na elaborac;ao do orc;amento pelas empresas da 

AECIC, diante das contingencias que as influenciam? 
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1.2 Justificativa 

Nao s6 as empresas da AECIC, mas tambem as demais instituigoes 

empresariais, independentemente do tamanho ou estrutura empresarial, estao 

enfrentando desafios jamais vistas, como a globalizagao da economia, os ambientes 

externos e internes cada vez mais dinamicos, os clientes cada vez mais exigentes, 

rapidas mudangas nos produtos e processes em fungao de avangos tecnol6gicos. 

Todas essas mudangas contribuem para aumentar o risco e a incerteza de 

permanecer no mercado, tornando o planejamento das empresas uma atividade 

bastante complexa e desafiante, obrigando as empresas a se adaptarem a novas 

padroes de comportamento em relagao ao planejamento financeiro de suas 

atividades e, dessa forma, em poder continuar competindo no mercado e garantindo 

pelo menos uma remuneragao mfnima que permita o retorno do investimento 

aplicado, bern como se manter em atividade. 

Assim sendo, esta pesquisa ira demonstrar e servir de exemplo pratico para 

estudantes, consultores e empresarios, de que as empresas utilizam os metodos 

orgamentarios mesmo diante dos inumeros desafios atuais ja descritos acima, 

comprovando que o orgamento e uma ferramenta de planejamento, melhorando as 

empresas e contribuindo de maneira positiva para o sucesso das mesmas. 

Uma pesquisa feita pelo Sebrae e por Vox Pauli divulgada no dia 20.08.07, 

divulga que as pequenas e microempresas estao sobrevivendo por mais tempo no 

Brasil. Ha cinco anos, esse indicador - conhecido como taxa de mortalidade das 

empresas- era de 49,4%, de acordo como estudo, que analisou 14.181 empresas 

ativas e extintas de todo o Pafs. Ja na pesquisa desse a no, de cad a 100 

companhias de pequeno porte surgidas no pafs entre 2003 e 2005, apenas 22 

fecharam as portas ap6s dois anos de atividade, ou seja, 78% sobreviveram. De 

acordo com o presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, uma das maiores causas da 

mortalidade alem da instabilidade economica, era justamente a falta de estrategia e 

planejamento. Tais dados comprovam a importancia do orgamento enquanto 

planejamento de curta prazo. 

As contingencias devem ser urn dos fatores a tornar o exercfcio de 

planejamento como uma atividade de rotina para as pequenas, medias e grandes 

empresas, para poder competir e se manter neste mercado competitive. 

Planejamentos detalhados de operagoes com o suporte sustentado em urn criterioso 
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or9amento empresarial, constituem-se uma ferramenta importante para se direcionar 

os rumos das empresas. A utiliza9ao do or9amento empresarial nao acaba com a 

sua montagem; e preciso que, uma vez conclufdo, possa servir de compara9ao entre 

o que foi or9ado e o que efetivamente esta sendo realizado dentro do perfodo em 

analise, isto e, controle. 

1.3 Objetivo 

0 objetivo geral desta pesquisa e investigar qual (is) o(s) metodo(s) de 

or9amento utilizado(s) pelas empresas situadas e cadastradas na Associa9ao das 

Empresas da Cidade Industrial de Curitiba/PR para a elabora9ao de seu or9amento. 

Decorrente deste tem-se os seguintes objetivos especfficos: 

a) constru9ao de urn questionario que possa identificar em que dados as 

empresas se baseiam para elaborar seu or9amento; 

b) sistematizar as respostas obtidas, analisando e classificando quanta ao 

metoda or9amentario - or9amento Empresarial, Continuo, Base Zero, 

Flexfvel, Atividades, Perpetuo; 

c) estabelecer as tendencias de como estao sendo montados os or9amentos, 

frente aos desafios constantes que as empresas estao enfrentando 

atualmente. 
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2 Revisao da Literatura 

A revisao de literatura sera urn apanhado te6rico que fundamentara as 

tecnicas e conceitos abordados neste trabalho. Assim, o referencial te6rico sera 

sabre conceito de planejamento, on;amento, elaborac;ao do orc;amento, tipologia e 

caracterfsticas orc;amentarias. 

2.1 Planejamento 

Com o aumento da concorrencia, das novas tecnologias disponfveis e 

consequentemente de urn mercado mais competitivo, o planejamento se tornou uma 

ferramenta fundamental para as empresas, pais se deseja proceder de forma mais 

concisa e agil, ordenando as atividades e coordenando recursos disponfveis 

(humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiro) para atingir os objetivos 

estabelecidos. Planejar significa antecipar tomada de decisoes. Diz respeito as 

implicac;oes futuras de decis6es presentes, ou seja, tomada de decisao presente, 

cujos efeitos deverao ocorrer em perfodos de tempos futuros. 

Qualquer empresa, pequena, media ou grande, tern que planejar e planeja 0 

tempo todo. As vezes, sem urn metoda organizado; as vezes, de forma parcial e 

incompleta, mas planeja. Para planejar, e necessaria estabelecer urn conjunto de 

hip6teses sabre o futuro. "0 principal dispositivo formal para fazer pianos na 

empresa e o on;:amento, que e uma demonstrac;ao dos pianos em termos 

financeiros" (LUNKES, 2003, p.15). 

0 planejamento no ponto de vista empresarial consiste no metoda de ordenar 

as atividades, definir objetivos para atingir urn futuro desejado, alem de minimizar os 

recursos necessarios a consecw;ao dos mencionados objetivos. 0 planejamento, 

alem de organizar atividades a serem executadas dentro de cenarios 

preestabelecidos, compara os dados reais, estimando os recursos a serem utilizados 

no futuro para alcanc;ar os objetivos estabelecidos. 

0 planejamento pode ser dividido em tres tipos distintos: planejamento 

estrategico, tatico e operacional. De acordo com Lunkes (2003, p.16): "o 
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planejamento estrategico e definido para um perfodo Iongo de tempo, de cinco ou 

mais anos". Ele decide para onde a empresa vai, avalia o ambiente dentro do qual 

ela operarc1, e desenvolve estrategias para alcanc;ar o objetivo pretendido; segue 

portanto tres etapas: a elaborac;ao da estrategia (planejamento), a implementac;ao 

da estrategia (execuc;ao) eo acompanhamento da estrategia (controle). 

0 planejamento tatico sao objetivos na forma de relac;oes financeiras que 

serao alcanc;adas algum dia durante os pr6ximos tres a cinco anos; e o 

planejamento operacional e um plano detalhado para as operac;oes, como elas 

devem ser administradas no dia-a-dia. 

0 planejamento estrategico, tatico e operacional sao formalizados par meio 

da integrac;ao entre os sistemas, ferramentas e tecnicas, e o orc;amento, que 

permitira a execuc;ao e o controle das estrategias e operac;oes. 

2.2 Or~amento 

0 planejamento identifica e busca o resultado almejado. 0 orc;amento 

empresarial esta ligado ao conceito de planejamento. Portanto, preparar um 

orc;amento para a empresa significa ordenar atividades com intuito de alcanc;ar os 

objetivos propostos, ou seja, de atingir um futuro desejado. 

0 orc;amento e a etapa do processo do planejamento estrategico em que se 

estima e determina a melhor relac;ao entre resultados e despesas para atender as 

necessidades, caracterfsticas e objetivos da empresa no perfodo esperado. "0 

orc;amento abrange fungoes e operac;oes que envolvem todas as areas da empresa 

com necessidade de alocac;ao de algum tipo de recurso financeiro, para fazer face 

as despesas de suas ac;oes". (Tavares apud Lunkes, 2003, p.27). 

Os orc;amentos, alem de serem parametres para avaliac;ao dos pianos, 

permitem a apurac;ao do resultado par area de responsabilidade, desempenhando 

papel de controle par meio dos sistemas de custos e contabilidade. Lunkes (2003, 

p.39) diz que: " o orc;amento esta unipresente no ciclo administrative. Ele pode ser 

definido em termos amplos, com um enfoque sistematico e formal a execuc;ao das 

responsabilidades do planejamento, execuc;ao e controle". 

Os objetivos do orc;amento segundo o ciclo administrative: a) Planejar: o 

orc;amento materializa os pianos sob a forma de valores; b) Controlar: o orc;amento e 
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urn meio eficaz de efetuar a continuagao dos pianos. Ele fornece as medidas para 

avaliar a performance da empresa. Permite acompanhar a estrategia, verificar o seu 

grau de exito e, em caso de necessidade, tomar agao corretiva; c) Executar: a 

execugao do or<;amento contribui para assegurar a eficacia da organizagao e o 

comando que vai possibilitar a difusao dos pianos. lsto serve para coordenar as 

diversas unidades da administragao, motivando e avaliando os gestores e 

empregados. "Eie serve como avaliagao de sua performance e e a base para o 

sistema de remuneragao." (LUNKES, 2003, p. 40). 

A preparagao do orgamento e urn dos passos mais importantes para a 

garantia da continuidade de uma empresa. 0 orgamento na verdade, consiste em 

uma serie de apostas que estao dispostas a fazer com base no que se espera 

acontecer em cada setor e no mercado em geral. 

2.3 Elabora~ao do Or~amento 

Para Boisvert apud Lunkes (2003, p. 41 ): "o processo orgamentario e a forma 

como a empresa faz o orgamento. 0 ritual, ciclo, impregnado na cultura da empresa 

varia de empresa para empresa". As empresas bern administradas normalmente tern 

o seguinte ciclo orgamentario, segundo Horngren, Foster e Datar apud Lunkes 

(2003, p. 41 ): 

• Planejamento do desempenho da empresa como urn todo, assim como 

as respectivas subunidades. Todos os gestores concordam como que 

e esperado deles; 

• Estabelecimento de urn parametro de referencia, isto e, urn conjunto de 

expectativas especificas com relagao as quais os resultados reais 

possam ser comparados; 

• Analise das variag6es dos pianos, seguida, se necessaria, das 

respectivas agoes corretivas; 

• Replanejamento, levando em consideragao o feedback e a mudanga 

das condi<;6es. 

Conforme Lunkes (2003, p. 42): 

0 orgamento preocupa-se com a implementagao do programa 
aprovado pelo planejamento estrategico. Os programas representam 
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varias atividades de como desenvolver novas produtos e mercados, 
canais de distribuic;ao, entre outros. 0 orc;amento traduz os pianos de 
Iongo prazo em urn plano operacional anual. 0 plano de Iongo prazo 
inclui qualquer despesa ou receita que sera incorrida, como par 
exemplo as despesas de pessoal adicional para desenvolver novas 
mercados. No entanto, qualquer despesa importante, como a nova 
fabrica, maquinas e equipamentos, requer aprovac;ao pelo comite 
orc;amentario e deve ser inclufda no orc;amento de investimentos. 

Pode-se perceber que cada ernpresa usa urn processo orgarnentario diferente 
para a irnplantagao do orgarnento. Esse fato deve-se as necessidades e 
expectativas relacionadas a sua gestao. Para Boisvert apud Lunkes (2003, p. 42), o 
orgarnento deve perrnitir: 

1) precisar os objetivos seguintes da organizac;ao; 2) elaborar os 
pianos a curta prazo; 3) estimar os recursos associados aos pianos; 
4) estabelecer urn plano de investimento; 5) desenvolver urn plano de 
produc;ao; 6) planejar as compras; 7) prever a necessidade de MOD 
e prepara-la; 8) ajustar o orc;amento de produc;ao; 9) estabelecer os 
orc;amentos financeiros; 10) ajustar o orc;amento global; e permitir 
ainda: 11) assegurar o prosseguimento dos pianos; 12) mensurar 
periodicamente em que medida os objetivos estao sendo atingidos; 
13) analisar a economia, a eficiencia e a eficacia dos gestores; 14) 
intervir para ratificar os pianos; 15) reavaliar os objetivos e a 
estrategia da organizac;ao. 

A estrutura basica do orgarnento e forrnada das projegoes financeiras dos 

orgarnentos individuais (pegas) de cada unidade da ernpresa e de urn conjunto de 

orgarnentos para deterrninado perfodo, abrangendo o irnpacto tanto das decisoes 

operacionais quanta das decisoes financeiras. A figura abaixo surnariza as pegas 

que cornpoern o orgarnento global. 

.------IJ Orc;amento de Vendas/Receitas lli-ji ------, 

~ 
J Orc;amento do 
I Estoque Final Orc;amento de Fabricac;ao J 

... -· -f . --= 

Orc;amento dos Orc;amento dos _.
1
i On;amento dos j 

___., Custos dos Custos de Mao- Custos Indiretos ~ 
Materiais Diretos de-obra Direta de Fabricac;ao I! 

Orc;amento 
Operacional 

On;amento 
Financeiro 

.. . ~ Orc;amento do Cu:~o-!~~-~:~d~tos Ve~dido~·)J···-~ 
-··T"... . -·· 

Orc;amento das Despesas: I 
• Pesquisa e Desenvolvimento 

• Vendas e Marketing ll"''! c-----~ 
• Distribuic;ao 

I 

• Administrac;ao 

• Outros 

I Demonstrac;ao de Resultado Orc;ada 

Orc;amento 
de Capital 

Balanc;o 
Patrimonial 

Orc;ado 

Orc;amento 1 

de Caixa 



(Fonte: Adaptado de HORNGREN, FOSTER E DATAR apud Lunkes, 2003, p.43). 

Figura 1. Exemplo de or<;amento global. 
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Segundo Lunkes (2003, p. 44}, o or~amento operacional aparece no 

primeiro plano do on,;:amento global e e formado pelas seguintes pe<,;:as: or<,;:amento 

de vendas, or<,;:amento do estoque final, or<,;:amento de fabrica<,;:ao, or<,;:amento de 

custos dos materiais, or<,;:amento da mao-de-obra direta, or<,;:amento dos custos 

indiretos de fabrica<,;:ao e or<,;:amento das despesas departamentais. Em segundo 

plano, aparece o or~amento financeiro, que e composto pelo or<,;:amento de capital, 

or<,;:amento de caixa, balan<,;:o patrimonial e demonstra<,;:ao do exercicio projetado. As 

decisoes operacionais visam a aquisi<,;:ao e usa de recursos escassos, enquanto as 

decisoes financeiras concentram-se em obter as meios para adquiri-los. 

Ao analisar o or<,;:amento global, percebe-se que alguns aspectos nao se 

aplicam a todos, principalmente as relacionados a custos no or<,;:amento publico. Nao 

sera abordado o or<,;:amento publico neste trabalho, pelo fato de ele seguir normas e 

procedimentos pr6prios definidos em lei. 

Lunkes (2003, p. 51), dividiu as tipos de or<,;:amento em seis formas diferentes, 

chamadas de metodos. 

Sendo a defini<;ao de metoda, conforme dicionario: caminho para 
chegar a um fim proposto, conjunto de procedimentos dispostos 
convenientemente - isso define bern as diferen<;as entre o or<;amento 
empresarial, continuo, base zero, flexfvel, por atividades e perpetuo, 
os quais serao explicados e utilizados nesta pesquisa. 

A defini<,;:ao, as objetivos e as caracterfsticas basicas sao as mesmo para 

todos as metodos or<,;:amentarios. No entanto, alguns aspectos e procedimentos sao 

unicos e especificos de cada metoda. Nesse sentido, as pr6prias vantagens au 

limita<,;:oes do or<,;:amento sao maiores au menores dependendo do metoda 

or<,;:amentario, porque, par meio da evolu<,;:ao do processo or<,;:amentario, ele foi de 

certa forma acompanhando as tendencias, mudan<,;:as, e adaptando-se ao contexto 

dos neg6cios. 

No proximo item sera vista as caracterfsticas de cada metoda or<,;:amentario. 



14 

2.4 Metodos or~amentarios 

A empresa deve escolher entre varias formas de on;amento aquele que 

melhor se adapte aos objetivos, a filosofia de gestao, a sistemas de mensurac;ao e a 

seus metodos de controle. Assim, e possfvel estabelecer o orc;amento em func;ao: 

• da unidade de medida (orc;amento operacional, orc;amento financeiro, 

etc.); 

• do metoda de classificac;ao das transac;oes (orc;amento por recursos, 

orc;amento por atividades etc.); 

• do comportamento modelizado dos custos (orc;amento fixo, orc;amento 

flexfvel, etc.); 

• do nfvel de analises previstas (orc;amento empresarial, orc;amento por 

atividades, orc;amento flexfvel, etc.); 

• da forma de elaborac;ao (orc;amento continuo, orc;amento de tendencia, 

orc;amento base zero, etc.). 

A seguir serao mostradas as caracterfsticas dos seis metodos orc;amentarios 

divididos por Lunkes (2003): orc;amento empresarial, continuo, base zero, flexfvel, 

por atividades e perpetuo. 

2.4. 1 Orqamento Empresarial 

0 orc;amento empresarial ganhou relevancia a partir da metade do seculo XX, 

quando grandes empresas passaram a utiliza-lo em suas operac;oes. Seu nfvel de 

detalhes pode variar de empresa para empresa. A elaborac;ao em determinadas 

empresas pode encher muitas paginas, com urn nfvel de detalhes e complexidade 

acentuada. 

Uma das formas de projetar os dados do orc;amento e obter as informac;oes 

do perfodo anterior, tambem chamado de orqamento de tend€mcia. 0 orc;amento de 

tendencia e a utilizac;ao de dados do passado para projetar orc;amentos futuros. 

Conforme Padoveze apud Lunkes (2003, p. 76), tal pratica tern dado bans 

resultados, pais de modo geral os eventos passados sao decorrentes de estruturas 

organizacionais ja existentes e, por conseguinte, ha forte tendencia de tais eventos 
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se reproduzirem, considerando contudo a introduc;ao de novas elementos 

comportamentais do planejamento da empresa. 

Outra forma de implementar o orc;amento empresarial e usar o nfvel atual de 

atividade operacional como o ponto de partida para preparar o proximo orc;amento 

anual. Essa base e entao ajustada para as mudanc;as que sao esperadas para 

acontecer durante o novo perfodo. Essa aproximac;ao e chamada de on;amento 

incremental e preocupa-se principalmente com o incremento em operac;oes que 

acontecerao durante o perfodo futuro. 

A desvantagem grande dessa aproximac;ao e que perpetua qualquer 

inefici€mcia passada. No entanto, o on;amento incremental pode ser apropriado em 

alguns casas. Por exemplo, podem ser calculados salarios de pessoal com base nos 

salarios atuais, mais urn incremento considerando a inflac;ao. Nesse caso, o 

orc;amento do ano anterior e usado como urn ponto de partida durante o atual ano, e 

s6 as mudanc;as (incrementos) precisam ser justificadas. 

0 orc;amento empresarial forma a base para os principais metodos 

orc;amentarios que serao apresentados no decorrer desta pesquisa. As principais 

etapas necessarias a elaborac;ao do orc;amento empresarial sao: 

a) On;amento de vendas: 

"A previsao de vendas constitui o ponto de partida do orc;amento empresarial", 

diz Lunkes (2003, p. 53). 0 orc;amento de vendas estima as quantidades de cada 

produto que a empresa planeja vender e o prec;o praticado. Determina os valores da 

receita total que sera obtida, como condic;oes basicas dessa venda, a vista ou a 

prazo, como tambem desencadeia os dados seguintes para elaborar o orc;amento 

dos custos de fabricac;ao, despesas de venda, distribuic;ao e administrativas. E a 

base para todas as outras pec;as orc;amentarias; caso ele nao seja preciso, as outras 

estimativas tambem serao incertas. 

b) On;amento de fabricaqao: 

0 objetivo e assegurar nfvel de fabricac;ao suficiente para atender a demanda 

de vendas. Conforme Lunkes (2003, p. 58), a empresa devera planejar e levar em 

considerac;ao alguns elementos como vendas - as necessidades de estoque de 

produtos acabados para atender ao mercado com rapidez - ; fabricac;ao - estoques 

de materias-primas elevadas para equilibrar a demanda - ; produtos acabados para 
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estabilizar a fabricac;ao; compras em maior volume minimizam os custos e 

despesas gerais de aquisic;ao -; e financ;as - estoques pequenos minimizam 

investimentos, riscos de perdas, melhorando o fluxo de caixa. A empresa deve 

encontrar a melhor maneira de equilibrar seu fluxo financeiro, porque nem sempre 

utilizar tecnicas como o just in time ou estoque zero e a melhor alternativa. 

Para elaborar o orc;amento dos custos de fabricac;ao se faz necessaria 

preparar as estimativas de materiais que sao exigidos para atender ao nfvel de 

fabricac;ao orc;ado, e assim os custos relacionados a fabricac;ao: materia-prima, mao

de-obra direta e custos indiretos de fabricac;ao. 

b.1) Or~amento de materia-prima (MP): a area de fabricac;ao elabora as 

necessidades de materiais e o setor de compras providencia a aquisic;ao das 

quantidades estimadas. 0 objetivo e comprar esses materiais no momenta certo e 

ao prec;o planejado. 

0 orc;amento de materia-prima define padr6es de consumo ou o quociente 

entre a quantidade de cada tipo de materia-prima e o volume ffsico de produc;ao, 

quocientes entre consumo de materia-prima de horas de MOD (mao-de-obra direta) 

ou de horas-maquina e estudos de padr6es de engenharia. 

b.2) Or~amento de mao-de-obra direta (MOD): e o orc;amento que determinan~ as 

horas necessarias para atender a fabricac;ao estimada, ou seja, ira estimar a 

necessidade de recursos humanos, recrutamento, treinamento, avaliac;ao e 

especificac;ao de tarefas, avaliac;ao de desempenhos, negociac;ao com sindicatos e 

administrac;ao salarial. 

0 orc;amento de MOD tern como procedimento a determinac;ao do numero de 

horas necessarias para produzir cada produto, taxas medias de remunerac;ao por 

departamento, centro de custos ou operac;ao. Alem de estimar relac;oes diretas entre 

o custo de MOD e alguma medida de volume, estabelece criterios para a 

determinac;ao do pessoal necessaria em func;ao das horas estimadas, transformadas 

em numero de empregados. 

b.3) Custos indiretos de fabrica~ao (CIF): abrangem todos os custos fabris que 

nao podem ser classificados como mao-de-obra direta e materia-prima, e sao 

incorridos em cada departamento ou em toda a fabrica; sao custos como mao-de-
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obra indireta, depreciagao, material de escrit6rio, seguros, alugueis e assim par 

diante. 

0 estabelecimento dos orgamentos de custos indiretos de fabricagao para os 

departamentos pressupoe a divisao dos mesmos em dais grandes grupos: os 

controlaveis sao os custos cujo montante pode ser influenciado pelo gestor e 

empregado; ele tern o poder de autoriza-los e deve ser responsabilizado pela 

incoerencia dos mesmos (ex. Material indireto, energia eletrica parte variavel). E os 

custos nao controlaveis sao aqueles sabre os quais os gestor e empregado nao 

tern ingerencia, nao os autoriza; portanto, nao pode ser responsabilizado par seu 

monitoramento e controle (ex. Depreciagao, aluguel fabrica, energia eletrica parte 

fixa, entre outros). 

c) Orqamento das despesas de vendas e administrativas: 

As despesas administrativas, de vendas, financeiras e de pessoal incluem 

todos os gastos necessaries para a gestae das operagoes de uma empresa e 

tambem os itens relatives a pessoal, viagens, telefone, correio, material de escrit6rio, 

depreciagao bens de escrit6rio, entre outtos. Essas despesas estao relacionadas a 
alta administragao da empresa, ao pessoal burocratico e aos gastos de expediente, 

incluindo custos comerciais, marketing, custos financeiros e custos tributaries. 

Para melhorar o controle, o orgamento de materia-prima, mao-de-obra e 

custos indiretos de fabricagao e combinado com as despesas de venda e 

administrativa em departamentos. Esta jungao e usada para determinar como os 

gerentes estao controlando os custos e despesas nas areas de responsabilidade. 

d) Projeqao dos Demonstratives Contabeis: 

Segundo Lunkes (2003, p. 65): "quando todos os orgamentos estiverem 

preparados, pode-se elaborar o orgamento geral, determinando o Iuera do perfodo". 

T odas as receitas e despesas geradas em cad a pega orgamentaria sao reunidas 

para projetar o resultado. Essa projegao permite a analise e a avaliagao dos 

resultados que foram alcangados mediante o planejamento. 

A Demonstragao de Resultado do Exercfcio projetada e elaborada com base 

nos orgamentos operacionais auxiliares, como: orgamento de vendas, orgamento de 

fabricagao e orgamento de despesas operacionais. 0 Balango Patrimonial projetado 

podera ser apresentado na forma de comparabilidade entre o exercfcio encerrado no 
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ano anterior e o orc;ado. Embora o balanc;o patrimonial possa ser projetado ao 

termino de cada mes ou a cada tres meses, escolhe-se prepara-lo anualmente. 

e) On;amento de lnvestimento: 

Tambem conhecido como orc;amento de capital ou orc;amento de investimento 

em imobilizado, 0 orc;amento de investimento e fundamental para 0 desenvolvimento 

e o atingimento das metas orc;amentarias. Nessa pec;a orc;amentaria consideram-se 

as despesas incorridas com aquisic;oes de maquinas ou vefculos, construc;oes, 

modificac;oes e transformac;oes que tenham carater de melhoria ou reposic;ao da 

capacidade produtiva ou de prestac;ao de servic;os. 

Os investimentos devem reduzir custos e melhorar a eficiencia operacional e 

administrativa em seu conjunto. Os investimentos isolados nao proporcionarao 

crescimento sustentado. Consequentemente, a forma mais adequada para se 

gerenciar e controlar investimentos e a administrac;ao por projetos. Cada projeto tera 

urn objetivo especffico, e para tanto recebera recursos e tera urn co-gestor 

responsavel pela execuc;ao. 

Para maximizar o valor dos investimentos, e preciso aplicar recursos em 

projetos de alto valor de retorno, ou seja, os que agregam maior valor a empresa. Os 

investimentos vao determinar o crescimento futuro da empresa; se forem mal 

aplicados, poderao comprometer a sobrevivencia no Iongo prazo. Portanto, os 

investimentos devem estar alinhados com a estrategia global da empresa. 

f) Orc;amento de Caixa: 

0 orc;amento de caixa pode ajudar a empresa a equilibrar o caixa, 

identificando deficiencias de recursos monetarios com antecedencia, o que pode 

levar a empresa a buscar emprestimos a juros menores, como tambem estimar os 

excessos de recursos, permitindo projetar investimentos com certa antecedencia. 

0 objetivo desse orc;amento e assegurar recursos monetarios 
suficientes para atender as operac;oes da empresa estabelecidas nas 
outras pec;as orc;amentarias. 0 orc;amento de caixa esta sujeito a 
incertezas e falhas; e necessaria ter uma margem de seguranc;a que 
permita assim atender a urn eventual erro da previsao (LUNKES, 
2003, p. 71 ). 

0 desenvolvimento do orc;amento de caixa envolve a projec;ao das entradas e 

safdas provaveis, permitindo a empresa avaliar sua provavel situac;ao financeira 
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futura e projetando as variac;oes possfveis na receita, custos e investimentos. Essa 

avaliac;ao e util para indicar excessos ou necessidades de fundos, como melhor 

coordenar e controlar a posic;ao financeira . 

2.4.2 On;amento Continuo 

A tendencia do orc;amento e ter urn ciclo orc;amentario anual. Todavia urn ano 

pode ser muito Iongo para planejar, dependendo do tipo de empresa. Para Welsch 

(1983, p.82): 

0 or<_;:amento continuo e frequentemente usado quando se acredita 
que pianos realistas podem ser feitos para curtos perfodos e e 
desejavel ou necessano replanejar e refazer proje<_;:oes 
continuamente por for<_;:a das circunstancias. 

0 objetivo central do orc;amento continuo e atualizar o orc;amento 

periodicamente. A ideia e acrescentar no fim de cada ciclo urn novo perfodo, que 

pode ser de urn mes, quatro ou seis meses. 

Ha, de certa forma, uma tendencia nas empresas de usar as caracterfsticas 

do orc;amento continuo em func;ao das constantes mudanc;as no ambiente de 

neg6cios, ou seja, a ideia do orc;amento continuo pode ser estendida a qualquer tipo 

au metoda orc;amentario. 

A elaborac;ao do orc;amento continuo cobre geralmente urn plano de tempo de 

12 meses, substituindo normalmente o perfodo atual a seu termino pelo mesmo 

perfodo no futuro, quando urn perfodo termina, outro e acrescentado ao final do 

ciclo, par exemplo, quando o mes atual termina, outro e acrescentado no futuro; isso 

mantem constantemente os gestores e empregados envolvidos no processo 

orc;amentario de forma que condic;oes variaveis sejam incorporadas no momenta 

oportuno. 

Segundo Lunkes (2003, p. 85): "a forma de elaborac;ao do orc;amento 

continuo comec;a com a distribuic;ao dos relat6rios orc;amentarios mensais". A 

criac;ao de cultura propria na entrega dos relat6rios orc;amentarios mensais e 

essencial para criar urn comportamento proativo no Iugar de reativo, inclusive, alem 

de uma postura de autocorrec;ao dos problemas orc;amentarios. Quanta mais cedo 

conhecerem-se as problemas, mais rapido podem ser implementadas ac;oes 
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corretivas. Caso muito tempo decorra do tim do mes a entrega dos relat6rios, valioso 

tempo se estara perdendo para corre<;ao das distor<;oes. 

Uma vez que os gestores e empregados recebem os relat6rios or<;amentarios 

mensais, eles tem duas responsabilidades: a) devem fazer a analise do que deu 

certo e do que deu errado durante o perfodo passado e de como poderia ser feito 

diferentemente no periodo futuro; b) devem analisar e detalhar a receita e as 

despesas controlaveis e elaborar as estimativas para o periodo futuro. 

Agindo da forma que foi descrita acima, quando estiver no momenta de 

preparar o or<;amento anual, o trabalho sera simplificado porque ja foi executado 

durante todo o periodo passado, somente sera feito o polimento dos dados ja 

estimados. 

0 or<;amento continuo tem tres grandes vantagens em rela<;ao aos outros 

metodos or<;amentarios: 1) facilidade em or<;ar periodos me no res, de forma continua 

e no menor tempo; 2) incorpora<;ao de novas variaveis; 3) resulta em um or<;amento 

mais preciso e detalhado. Ao analisar o que deu certo e o que deu errado durante o 

mes anterior, os gestores e empregados podem incluir formas de melhorar o 

resultado no periodo futuro. A elabora<;ao do periodo futuro e feita enquanto as 

informa<;oes estao prontamente disponiveis, sendo analisadas e discutidas por 

todos. 

2.4.3 On;amento de Base Zero (OBZ) 

0 or<;amento empresarial pode ser elaborado de varias formas. A 

desvantagem dos metodos anteriores descritos e que perpetuam ineficiencias do 

passado. 0 or<;amento base zero rejeita a visao tradicional do or<;amento e, 

principalmente, a ideia do or<;amento incremental, que leva em considera<;ao os 

dados do ano passado mais um adicional. "Em vez disso, o or<;amento de base zero 

projeta todas as pe<;as como se estivessem sendo compiladas pela primeira vez." 

(LUNKES, 2003, p. 92). 

0 or<;amento de base zero exige que os gestores estimem as vendas, a 

fabrica<;ao e outras pe<;as or<;amentarias como se as opera<;oes estivessem 

come<;ando da estaca zero. Portanto, o OBZ propoe reexaminar todas as suas 

atividades e prioridades, recursos financeiros a partir da estaca "Zero", ao se projetar 

um novo exercicio social. No OBZ os gestores devem apresentar justificativas para 
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apropriac;oes dos recursos, levando-se em considerac;ao o custo/beneffcio ou a 

analise evolutiva dos acontecimentos. 

A elaborac;ao do orc;amento base zero exige que o gestor justifique 

detalhadamente todas as dotac;oes solicitadas em seu orc;amento, cabendo-lhe 

justificar por que deve gastar dinheiro. Gada gestor e obrigado a preparar urn 

"pacote de decisao" para cada atividade ou operac;ao, e esse pacote inclui analise 

de custo, finalidade, alternativas, medidas de desempenho, conseqOencias de nao 

executar a atividade e beneffcios. 0 orc;amento base zero segue dois passos 

importantes que serao explicados a seguir: identificac;ao dos pacotes de decisao; e 

priorizac;ao dos pacotes de decisao. 

a) ldentificaqao dos pacotes de decisao 

0 pacote de decisao e urn documento que identifica e descreve uma atividade 

especifica de modo a que a administrac;ao possa: avalia-la e prioriza-la em relac;ao a 

outras atividades que concorram para a obtenc;ao de recursos imediatos; e decidir 

aprova-la ou rejeita-la. 

0 pacote de decisao pode ser dividido em unidades menores chamadas de 

variavel base zero (VBZ), que sao divididos em nucleos base zero (NBZ). 0 nucleo 

base zero e a unidade de onde sao retiradas as informac;oes para a elaborac;ao do 

orc;amento. 

Portanto na elaborac;ao do orc;amento base zero a empresa podera dividir o 

metoda em varios pacotes de decisao. Por conseguinte, os pacotes podem ser 

tambem divididos em varias VBZs, e estas podem ser agrupadas formando nucleos 

base zero. Por exemplo, o pacote de decisao alugueis pode ser dividido em alugueis 

de im6veis e alugueis de vefculos (VBZ); por conseguinte, esse gasto tara parte de 

urn nucleo (NBZ). 

b) Priorizaqao dos pacotes de decisao 

Nesta fase vai ser delineado o futuro da organizac;ao, pois este momenta 

envolve a avaliac;ao e o escalonamento dos pacotes de decisao por ordem de 

importancia, e analise de custo/beneffcio para a empresa. Os pacotes de decisao 

sao ordenados por criterios previamente fixados pela alta direc;ao da empresa, se 

baixa prioridade, media prioridade ou prioridade, e comunicados por meio do 

planejamento estrategico. 
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Uma das vantagens do orc;amento base zero e que pode ser implementado 

em qualquer organizac;ao com ou sem fins lucrativos, em atividade industriais, 

comerciais e de servic;o. As atividades normalmente podem ser controladas por meio 

das relac;oes de contribuic;ao para o resultado global do neg6cio. Como cada quantia 

a ser gasta precisa ser justificada, o OBZ leva mais tempo para ser elaborado, mas 

provavelmente conduz a urn resultado melhor. Ele leva a empreender revisoes nas 

estimativas basicas para todos os departamentos a cada ano, evitando assim a 

perpetuac;ao das ineficiencias. 

2.4.4 Orqamento Flexivel 

0 orc;amento flexfvel pode ser usado para preparar a empresa antes que 

algum evento acontec;a, orc;ando varios nfveis de atividade esperados. Nesse 

sentido, orc;ar para uma gama de atividades pode ajudar gestores a lidar com 

incertezas do ambiente. 

Segundo Lunkes (2003, p. 1 04): "o orc;amento flexfvel tern como caracterfstica 

principal possibilitar a projec;ao em diferentes nfveis de atividade". A utilizac;ao do 

orc;amento flexfvel ou por atividades nao descarta o orc;amento empresarial. Em 

grande parte das aplicac;oes e necessaria usar ambos para implementar o processo 

orc;amentario na Integra. 

0 orc;amento nao deve ser considerado urn pacote fechado, impasto de cima 

para baixo. 0 orc;amento flexfvel propicia e necessita de maior participac;ao dos 

membros da organizac;ao. Somente com a elevac;ao do nfvel de informac;ao e 

possfvel uma aplicac;ao do orc;amento flexfvel com sucesso. 

Alguns custos variam com mudanc;as no nfvel de atividade. E essencial, 

quando elaborar o orc;amento, informar aos centros de custo para considerarem 

essa variabilidade. Por exemplo, se o nfvel real de atividade e maior que seu nfvel 

estimado de atividade, entao esses custos que variam com a atividade serao 

maiores que os custos orc;ados; essencialmente causada por mudanc;as na atividade 

e nao por rna gestao. 

A elaborac;ao do orc;amento flexfvel esta baseada no adequado conhecimento 

dos padroes de comportamento dos custos. Teoricamente, o orc;amento flexfvel 

depura melhor os insumos (materia-prima, mao-de-obra direta, custos indiretos de 

fabricac;ao) separando-os em custos variaveis ou fixos. 
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Na implementac;ao do orc;amento flexfvel, precisa-se saber o que cada 

empregado produz, o que cada metro quadrado da fabrica produz, o que cada 

maquina ou computador produz. Somente assim, a empresa e capaz de medir 

eficazmente quanta e como aquele recurso em particular e gasto ou consumido. 

Wood e Sangster apud Lunkes (2003, p. 1 09), aduzem que o principia do orc;amento 

flexfvel e construir orc;amentos em varios nfveis de volume, e mostrar que custos e 

despesas podem variar nos diferentes nfveis de fabricac;ao e vendas. 

Conforme Horngren, Foster e Datar apud Lunkes (2003, p. 11 0), as cinco 

etapas para a elaborac;ao do orc;amento flexfvel, considerando que todos os custos 

em relac;ao ao nfvel de fabricac;ao sao variaveis ou fixos sao: 

a) Determinac;ao do prec;o orc;ado unitario de venda, dos custos variaveis 

orc;ados, por unidade, e dos custos fixos orc;ados; 

b) Determinac;ao da quantidade real de medidas de receita; 

c) Determinac;ao do orc;amento flexfvel da receita com base na receita 

unitaria orc;ada e no numero real de medidas da receita; 

d) Determinac;ao da quantidade real das medidas de alocac;ao dos custos; 

e) Elaborac;ao do orc;amento flexfvel de custos, baseado nos custos variaveis 

unitarios orc;ados, custos fixos e quantidade real das medidas de custo. 

Para a determinac;ao do volume de vendas a medida de alocac;ao da receita 

no orc;amento flexfvel, e o numero de unidades realmente produzidas e vendidas. Ou 

seja, o orc;amento flexfvel nao tenta estimas as vendas, mas utiliza como base para 

fixar os custos o valor real das vendas, diferente do orc;amento empresarial que 

estima a demanda de vendas. 

Os custos fixos nao variam com qualquer mudanc;a no volume de atividade. 

Ja os custos variaveis podem mudar por causa de diferenc;as no volume de atividade 

ou fabricac;ao. A analise de cada variac;ao e importante para melhorar o controle e a 

avaliac;ao do desempenho. Por meio do orc;amento flexfvel, as variac;oes sao 

analisadas e compreendidas pelos colaboradores da empresa. A clareza e a 

participac;ao na elaborac;ao do orc;amento direcionam a empresa a atingir os 

objetivos globais. 

0 importante do orc;amento flexfvel e a possibilidade de identificar de onde 

vern as diferenc;as entre o orc;ado e o realizado, se elas foram causadas pela 

variac;ao do prec;o, volume etc., ou foram causadas por eficiencia ou ineficiencia no 

uso dos materiais, mao-de-obra, entre outros. Para tamar decisoes acertadas, e 
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preciso ter claras as causas dessas varia96es, para entao determinar a96es que 

venham a corrigir tais distor96es. A simula9ao do on;:amento flexfvel por meio de 

softwares gera grande riqueza de detalhes, flexibilidade e facilidade na constru9ao 

dos cenarios. 

2.4.5 Orc;amento por Atividades (ABB) 

0 Custeio Baseado por Atividades (ABC) e urn metoda de custeio que tern 

tres fun96es principais segundo Cokins apud Lunkes (2003, p. 120): ampliar o 

entendimento sabre os custos, dar apoio a tomada de decisao e ajudar no 

planejamento preditivo. A evolu9ao do ABC para o or9amento por atividade (ABB) e 

natural, e o objetivo e usar o ABC para estimar os custos e as necessidades de 

recursos por meio de direcionadores. 

Para Ching apud Lunkes (2003, p. 121 ): "o or9amento por atividades permite 

identificar os recursos alocados para cada atividade e como estas estao contribuindo 

para maximizar as oportunidades de seus produtos e clientes". Portanto, o 

or9amento por atividades identifica as atividades desenvolvidas na empresa e 

determina seus custos e desempenho, em termos de tempo e qualidade. 

Na elabora9ao do or9amento por atividades em empresas, necessita-se 

definir alguns conceitos basicos previamente, como: o processo, os recursos, as 

atividades, as tarefas e os direcionadores. Para Nakagawa apud Lunkes (2003, p. 

121 ): 

0 processo e uma cadeia de atividades relacionadas entre si, 
interdependentes e ligadas pelos servic;os que elas intercambiam; os 
recursos sao os gastos, ou todo sacriffcio realizado para produzir um 
produto, servic;o ou atender a um cliente; atividades descrevem o 
modo como a empresa emprega seu tempo e recursos para alcanc;ar 
os objetivos empresariais; direcionador de custos e uma transac;ao 
que determina a quantidade de trabalho, ou seja, e um evento ou 
fator causal que influencia o nfvel eo desempenho de atividades eo 
consume dos recursos. 

No primeiro momenta, o or9amento por atividades determina a demanda, os 

produtos e a capacidade de atende-los, por meio de direcionadores de receita. 

Posteriormente, serao determinadas as atividades necessarias para atender a 
demanda projetada, mediante direcionadores de custo. Por ultimo, serao 

determinados os recursos necessaries para suprir as atividades projetadas, por 

direcionadores de recursos. 
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0 on;amento par atividade proporciona as empresas a oportunidade de nao 

somente autorizar e controlar recursos, mas principalmente de projetar demanda e 

direcionadores de recursos. Ele proporciona aos gestores as informac;oes 

necessarias para adquirir, fornecer e manter apenas os recursos necessaries a 

realizac;ao das atividades que serao solicitadas no futuro. 

Ao ensejar o nfvel de atividade e a reduc;ao dos custos, o orc;amento par 

atividades aumenta o grau de eficiencia na aplicac;ao de recursos, fazendo com que 

o orc;amento funcione como autentico mecanisme disciplinar da programac;ao 

trac;ada, e permite que a destinac;ao de recursos financeiros venha a assegurar 

administrac;ao facil e controle mais sistematico. 

Pode-se usar uma sucessao de oito passos para elaborac;ao do orc;amento 

par atividades. Antes de iniciar 0 processo, e necessaria conhecer bern OS objetivos 

financeiros e qual e o equilibria financeiro-operacional da empresa. 0 orc;amento par 

atividades flui dos produtos, servic;os e clientes para os recursos em oito etapas, 

conforme Figura 2. 

1- Determinar a demanda projetada para cada 
produto (objeto de custos). 

2- ldentificar a taxa de consume da atividade 
(direcionador da atividade). 

3- Multiplicar a demanda projetada do produto 
pela taxa de consume da atividade, para entao 
calcular as necessidades da atividade (quanti
dade) e atender a demanda projetada para 
objetos de custo. 

4- Prever a demanda de atividades. 

5- ldentificar a taxa de consume dos recursos 
(direcionador de recursos). 

6- Multiplicar o total das atividades requeridas 
(quantidade) com a taxa dos recursos consu
midos, para calcular a quantidade de recursos 
necessaries, a fim de satisfazer a demanda 
projetada para os objetos de custo. 

7- Converter o total dos recursos requeridos 
(quantidade) com o custo dos recursos exigi
des. 

8- Acumular o custo total dos recursos estima
dos para atender a demanda projetada dos 
objetos de custo. 

DEMAND A PROJET ADA 

~ 
CUSTO DO OBJETO DE 

CUSTOS 

~ 
Calcular quantidade de 
atividades necessarias 

~ 
ATIVIDADES 

(Somente quantidades) 

~ 
Calcular quantidade de 
recursos necessaries 

l 
RECURSOS 

(Somente quantidades) 

(Fonte: Adaptado de BLEEKER apud Lunkes, 2003, p.126). 

____. 

____. 

____. 

Figura 2. Modelo basico de concepgao do ABB atraves de oito passos. 

Partida 

Taxa de 
consumo 

das 
atividades 

Taxa de 
consumo 

dos 
recursos 
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A principal vantagem do orc;amento por atividades segundo Cokins apud 

Lunkes (2003, p. 136), e o aumento do conhecimento dos padr6es (direcionadores) 

de dispendio de cada custo. Esta informac;ao e particularmente util para planejar e 

calcular custos futuros. A implementac;ao do orc;amento por atividades traz outras 

grande vantagens como: eliminac;ao de atividades superfluas, reduc;ao do tempo ou 

dos recursos empenhados no cumprimento das atividades, selec;ao das atividades 

de custo mais baixo, multipla utilizac;ao de atividades, desenvolver uma descric;ao de 

caso, definir prioridades, oferecer justificativas de custo, monitorar os beneffcios e 

avaliar o desempenho para a melhoria continua. 

2.4.6 On;amento Perpetuo 

Gestores e empregados nao podem ser responsabilizados por metas 

orc;amentarias que sao influenciadas por mudanc;as internas ou externas a empresa, 

as quais nao possuem qualquer controle ou interferencia. Tal necessidade fez surgir 

urn novo metoda orc;amentario baseado nas relac;oes de causa-efeito e na analise 

dos eventos que influenciam os resultados pretendidos, metoda esse chamado de 

orc;amento perpetuo. 

0 orc;amento perpetuo, segundo Brimson apud Lunkes (2003, p. 142): "e urn 

sistema de planejamento que preve custos e o uso de recursos fundamentado nas 

relac;oes de causa e efeito entre os processos correntes". Seus atributos-chaves, 

entre outros, sao: atualiza os pianos quando ocorrem eventos-chaves; modela 

relat6rios de dados de numerosas fontes; usa dados atualizados para validar os 

processos. 

Adotando a relac;ao causa-efeito, os gestores podem identificar a variavel que 

causa o consumo de recursos. Para realizar planejamento de recursos necessaries 

de forma mais precisa, e fundamental entender os processos internos e a cadeia de 

causa-efeito. 0 importante tambem e entender o efeito propagador dos eventos

chaves e como eles afetam as outras atividades. Os eventos-chaves podem 

inclusive causar variac;oes no processo, como a diminuic;ao da capacidade produtiva. 

A elaborac;ao do orc;amento perpetuo, conforme Brimson apud Lunkes (2003, 

p. 146), e como urn cfrculo que gira no seguinte sentido: 

a) visao estrategica; 



b) condic;:oes correntes; 

c) ganhos I desempenho alvo; 

d) recursos orc;:amentarios; 

e) monitorac;:ao das condic;:oes previstas; 

f) mudanc;:as de eventos-chaves; 

g) carga de trabalho prevista I impacto do desempenho no ganho; 
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h) tomada da ac;:ao corretiva e analise do custo de capital da ac;:ao 

corretiva; 

i) monitorac;:ao da realizac;:ao dos alvos estrategicos. 

Na elaborac;:ao do orc;:amento perpetuo e necessaria tornar claras as relac;:oes 

de causa-efeito, pois isto permite previsao de recursos conforme objetivos da 

empresa. A relac;:ao permite estimar recursos com maior precisao, em func;:ao dos 

eventos que foram considerados no planejamento. 

0 orc;:amento perpetuo permite a identificac;:ao e a previsao dos recursos por 

meio da relac;:ao causa-efeito. Uma das grandes vantagens do metoda e a 

possibilidade de estimar recursos de acordo com os objetivos e as pollticas da 

empresa. A gestao do processo possibilita aos gestores focalizar a atenc;:ao na 

definic;:ao de estrategias, redirecionando recursos quando a estrategia nao esta 

sendo consumada. 

0 orc;:amento perpetuo altera a visao tradicional do ciclo orc;:amentario. As 

previs6es sao alteradas a qualquer momenta, basta ocorrer urn evento-chave 

importante, tornando o sistema totalmente flexivel e adaptado a atual conjuntura de 

muitas mudanc;:as. 

2.5 Caracteristicas or~amentarias 

0 ambiente empresarial pode mudar, o que imp6e a empresa a necessidade 

permanente de revisao e modificac;:ao no orc;:amento. lsso porque podem surgir no 

decorrer do perfodo oportunidades a serem aproveitadas e as ameac;:as a serem 

superadas. As empresas tern atualmente inumeras prioridades; entre elas destacam

se: valorizar as pessoas, flexibilizar a direc;:ao e o controle, organizar-se para 

aprender e criar uma cultura empresarial. 
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Ao elaborar o orgamento, e possivel fazer varias simulagoes: otimista, realista 

e pessimista, e os gestores podem optar pela alternativa que melhor expresse a 

realidade do mercado e da empresa. Ou alterar a simulagao diante de situagoes 

inesperadas. 

A flexibilidade na utilizagao do orgamento e fundamental, pois o mesmo deve 

servir como urn guia que indica a diregao a ser seguida. 0 orgamento evita os gastos 

desordenados e sem criterios ou em atividades que nao agregam valor ao cliente, 

avaliando as atividades que realmente necessitam de melhorias ou que estejam com 

seus custos muito elevados. 

Segundo Lunkes (2003, p. 153): 

0 or<;amento deve equilibrar dois aspectos que sao extremamente 
importantes na atual conjuntura. 0 primeiro, de possibilitar o controle 
e a planifica<;ao das opera<;oes de acordo com a estrategia; e o 
segundo, de alavancar a inova<;ao e melhoria continua, a iniciativa e 
a criatividade dos empregados, eo espfrito empreendedor. 

Urn passo tambem importante, e a descentralizagao do processo 

orgamentario, permitindo aos outros departamentos autogerenciar seu processo 

orgamentario, pelo uso de softwares especializados mais eficientes, que permitam 

acesso a informagao em tempo real. Assim, empregados e gestores podem 

monitorar e corrigir distorgoes mais de perto. Nesse sentido, as empresas que 

utilizam sistemas informatizados tendem a reagir com mais rapidez as mudangas. 

0 sucesso do processo orgamentario depende dos seguintes elementos 

essenciais: a) precisao nas estimativas das atividades futuras, pre-requisito para o 

sucesso do orgamento; b) coordenagao e comunicagao dos pianos orgamentarios 

para todos na organizagao; c) aceitagao e cooperagao de todos na organizagao para 

assegurar o sucesso na implementagao do proprio orgamento e para atingir o 

desempenho esperado; d) flexibilidade, o orgamento deve ter certo grau de 

flexibilidade para adaptar-se as variagoes do ambiente. 

A tend€mcia dos processos orgamentarios e evidenciar OS fatores-chaves do 

sucesso, como: retorno sobre ativos, remuneragao do patrimonio liquido, receita por 

empregado, participagao de mercado, porcentagem de receita de produtos novos, 

clientes, e assim por diante. 

0 orgamento deve ser a expressao em termos quantitativos, qualitativos, 

financeiros e nao financeiros do planejamento estrategico para o periodo futuro, ter 
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como objetivo principal a mensurac;ao do desempenho da empresa, buscando gerar 

informac;ao util para a tomada de decisao. 
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3 Metodologia 

A defini<;ao da metodologia e o tipo de estudo a ser feito, tornaram-se 

fundamentais para a conclusao desta pesquisa. Nesta pesquisa discutiram-se os 

conceitos de Or<;amento Empresarial e o uso dessa ferramenta pelas empresas 

cadastradas na Associa<;ao das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC). 

Os conceitos gerais, o modo de utiliza<;ao, a montagem de urn or<;amento, a sua 

utilidade foi citada e exposta ao Iongo deste trabalho. 

3.1 Natureza da Pesquisa 

Quanta ao prop6sito, esta pesquisa se classifica como pesquisa explorat6ria 

em fun<;ao de ter como objetivo o aprimoramento de ideias, proporcionando maior 

familiaridade como problema tornando-o mais explfcito. (GIL, 1996, p. 45). 

Como a pesquisa envolve analise de exemplos empfricos atraves de 

respostas de questionario que estimulam a compreensao de forma mais objetiva, ela 

caracteriza uma pesquisa quantitativa. 0 delineamento ou forma, expressa em linhas 

gerais o desenvolvimento da pesquisa com enfase nos procedimentos tecnicos de 

coleta e analise de dados (GIL, 1996, p. 48). Este trabalho se classifica portanto 

quanta a forma, como pesquisa nao-experimental, em que OS dados foram obtidos 

atraves de uma pesquisa de campo. 

3.2 Popula~ao e amostra 

A popula<;ao desta pesquisa sao empresas instaladas na Cidade Industrial de 

Curitiba, que hoje giram em torno de 5.201 empresas sendo: 923 industrias, 2.021 

comercios e 1.491 de servi<;os. 0 conjunto de empresas, muitas delas pertencentes 

a grupos multinacionais, geram cerca de 50 mil empregos diretos e 150 mil indiretos. 

A amostra extrafda desta popula<;ao sao as empresas cadastradas na AECIC 

(Associa<;ao das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba), sendo 32 empresas 

que con tern entre 51 ate 300 funcionarios, 19 entre 301 ate 500 funcionarios e 11 

com mais de 500 funcionarios, perfazendo assim urn total de 62 empresas. 
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A Figura 3 mostra a quantidade de questionarios enviados e o retorno dos 

mesmos, classificadas par porte de empresa, lembrando que a classificagao utilizada 

e em relagao a quantidade de mao de obra empregada, e se baseia no conceito de 

Cher (1996, p.22) que mostra as seguintes relagoes: 

• Micro e Pequenas empresa: ate 50 empregados; 

• Media Empresa: entre 51 e 300; 

• Grande Empresa: acima de 301. 

Atenta-se portanto, que foram enviados questionarios apenas para empresas 

de grande e media porte, sendo eliminadas as de pequeno porte. 

No PORTE ENVIADOS RETORNO % RETOR. 
EMPRESAS GRANDE 24 9 38% 

CADASTRO AECIC 62 MEDIO 25 14 56% 
ENVIADOS 49 TOTAL 49 23 47% 
RECUSA 7 

ESTATAIS 6 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Figura 3. Envio e retorno do Questionario por Porte de empresa. 

Houve retorno desses questionarios entre os meses de abril e maio de 2008, 

totalizando vinte e tres respostas dos quarenta e nove questionarios enviados. Das 

sessenta e duas empresas cadastradas, duas mudaram de enderego, quatro 

alegaram que se tratava de informagao sigilosa, seis sao empresas estatais e uma 

empresa alegou que nao utilizava essa ferramenta em seu planejamento. 

3.3 Coleta de Dados 

Esta pesquisa foi desenvolvida par documentagao direta, ou seja, 

observagao direta extensiva atraves de questionario respondido sem a presenga do 

pesquisador. Foi feito cantata via telefone com o responsavel pelo orgamento em 

cada empresa, e logo ap6s as pesquisas foram enviadas par e-mail com anexo 

formato MicrosoftWord, em que os informantes tinham apenas a opgao de marcar as 

respostas, sendo impedidos de alterar qualquer dado do questionario (bloqt.ieio). 0 
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envio ocorreu no mes de abril/2008, obtendo o retorno destes questionarios entre 

abril e maio/2008. 

0 questionario desta pesquisa foi elaborado em dois blocos distintos com 

quest6es de multipla escolha. 

• 0 primeiro bloco do questionario relaciona perguntas sobre a elabora9ao do 

Or9amento, composto por oito perguntas. Tres destas oito subdividem-se em 

mais duas perguntas dependendo da resposta das anteriores. 

• E o segundo bloco relaciona cinco perguntas sobre os dados da empresa, 

dos quais se apuram informa96es como, o setor de atua9ao, sua constitui9ao 

legal, o nfvel de faturamento, numero de empregados e sea contabilidade e 

efetuada dentro da empresa ou por terceiros contratados. 

0 questionario elaborado continha urn conjunto de quest6es construfdas para 

gerar os dados necessaries com vistas a se atingir o objetivo da pesquisa. Numa 

pesquisa, o questionario e urn instrumento ou programa de coleta de dados. Se sua 

confec9ao e executada pelo pesquisador, seu preenchimento e realizado pelo 

informante. 

3.4 Sistematiza~ao dos dados 

Os dados foram trabalhados e sistematizados utilizando-se o programa 

Microsoft Excel, que e urn aplicativo da sufte de softwares do Microsoft Office. Foram 

comparados dados entre empresas com igual, menor ou maior numero de 

funcionarios, considerando as respostas do questionario e as caracterfsticas de cada 

metodo 0r9amentario. 
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4 Analise e interpreta~ao dos resultados 

As respostas desta pesquisa estao sendo analisadas em blocos distintos, 

conforme apresentados nos questionarios enviados as empresas cadastradas na 

AECIC. A partir da tabula9ao das respostas obtidas, pode-se agrupar os resultados, 

que conduziram a forma9ao de uma ideia geral sabre os aspectos pesquisados. 

Sendo assim, as respostas que se seguem tratam sabre os metodos oryamentarios 

utilizados nas empresas e suas informa96es gerais. 

4.1 Bloco 1 - Analise e interpreta~oes das respostas relativas a Elabora~ao do 

Or~amento 

0 bloco 1 do questionario e composto por oito perguntas de multipla escolha, 

sendo que tres delas ainda estao subdivididas. Esta seqUencia de questoes permite 

verificar quais metodos or9amentarios as empresas utiHzam para elaborar seu 

orc;amento. 

Das vinte e tres empresas que responderam, todas utilizam o orc;amento 

como ferramenta em seu planejamento. Dessas, 4%) fazem o or9amento para o 

proximo trimestre, 83°/o para o proximo ano e 13%> para periodos superiores, como 

cinco e sete anos. 0 grafico abaixo mostra tal informa9ao. 

Periodo da Projec;ao 

Pr6x Mes Pr6x Trim Prox Ano Outro 

151% de Empresas 0% 4% 83% 13% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Figura 4. Percentual do perfodo para o qual o on;amento e projetado. 
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0 On;amento Empresarial e baseado nos objetivos da empresa e o seu 

controle e feito por meio do acompanhamento dos dados contabeis. Na pesquisa 

1 00°/o das empresas responderam que elaboram seu on;amento baseado nos 

objetivos da empresa, porem 9°/o (2 empresas) dessas, responderam que nao 

controlam atraves dos dados contabeis, mostrando assim que nao conhecem a 

importancia da contabilidade para o uso dessa ferramenta estrategica. 

Todas as empresas pesquisadas revisam seu on;amento periodicamente, 

sendo que 26% revisam mensalmente, 52°/o trimestralmente e 22°/o anualmente. 

Esses percentuais mostram que a revisao peri6dica e uma das maneiras que as 

empresas se planejam para superar as contingencias e instabilidades a que estao 

submetidas. 

Revisao Peri6dica 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Figura 5. As revis6es orc;amentarias acontecem mensal, trimestral e anualmente. 

0 Orc;amento Continuo tern como objetivo atualizar o orc;amento operacional 

continuamente. A ideia e acrescentar no fim de cada ciclo urn novo periodo, que 

pode ser urn mes, quatro, seis meses, ou seja, renovar o periodo concluido e 

acrescentar o mesmo periodo no futuro. Das empresas que responderam a 

pesquisa, seis (26%) utilizam este tipo de orc;amento, das quais duas renovam 

mensalmente, duas trimestralmente e duas anualmente. 

Conforme o Quadro 1, 26%) das empresas montam seu orc;amento como se a 

empresa estivesse iniciando suas operac;oes da estaca zero. Desse percentual, que 

representa seis empresas, cinco, utilizam o orc;amento base zero com justificativas 

para todos os novos gastos. 
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Projecao de recursos base zero 

N° de 
% 

N° de 
% 

empresas empresas 

Sim 6 26% Justificativa p/lSim I 5 183% 
novos gastos r Nao I 1 117% 

Nao 17 74% 
Total 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Quadro 1. Empresas que montam seu orc;amento como se estivessem iniciando suas 

operac;oes da estaca zero, desconsiderando perlodos passados. 

0 orc;amento flexivel e utilizado por mais de cinqOenta por cento das 

empresas, o que ja era de se esperar. Como o proprio nome diz, com as 

instabilidades e mudanc;as que as empresas estao submetidas, a flexibilidade deve 

ser uma parceria para o caminho do sucesso. Oitenta e tres por cento das empresas 

utilizam esse metoda orc;amentario, uma vez quer ele visa projetar diferentes 

cenarios (otimista, mais provavel e pessimista), devido variac;ao de custos conforme 

volume de vendas. 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Utiliza~ao Or~amento Rexivel 

Sim Nao 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Figura 6. Empresas que utilizam o metoda orc;amentario Flexlvel. 

Das dezenove empresas que representam os oitenta e tres por cento 

descritos acima, treze delas utilizam tambem o orc;amento par Atividades. A 

caracteristica desse metoda orc;amentario e que ele e elaborado por meio de 

direcionadores de atividades, ou seja, sao estimados os custos conforme demanda 

projetada por meio de direcionadores de atividades, o que auxilia o entendimento 

sabre os custos, dando apoio a tomada de decisao e ajudando no planejamento 

preditivo. 
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Utilizacao do Orcamento por Atividades 

N° Empresas % 

Sim 13 57% 
Nao 10 43% 

TOTAL 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Quadro 2. Empresas que utilizam o Orc;amento por Atividades. 

Ja em relac;ao ao orc;amento perpetuo, quase a metade das empresas que 

responderam o questionario, o utilizam (Quadro 3). Esse orc;amento permite clara 

identificac;ao das inter-relac;oes entre as atividades da empresa e como essas 

relac;oes influenciam no desempenho individual e no resultado global, podendo as 

previs6es serem alteradas a qualquer momento, basta ocorrer urn evento-chave 

importante, tornando o sistema totalmente flexivel e adaptado a atual conjuntura de 

muitas mudanc;as. 

Utilizacao do Orcamento Perpetuo 

N° Empresas % 

Sim 11 48% 
Nao 12 52% 
TOTAL 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Quadro 3. Empresas que utilizam o Orc;amento Perpetuo. 

Com as respostas deste bloco foi possivel observar que apenas uma empresa 

utiliza somente urn metodo orc;amentario, e que vinte e duas, ou seja, 96%, utilizam 

dois ou mais metodos como ferramenta de planejamento. Tais dados podem ser 

melhor visualizados no Quadro 4. 
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Metodos Or~amentarios N°de 
% 

Empresas 
Empresarial, Flexlvel e por Atividades 6 26o/o 
Empresarial, Flexlvel e Perpetuo 3 13o/o 
Empresarial, Continuo, Flexlvel e Por Atividades 1 4°/o 
Em presarial 1 4°/o 
Em presarial e Flexlvel 1 4°/o 
Em_presaria, Base Zero, Flexivel, Por Ativid. e Perpetuo 2 go;o 
Em presarial e Base Zero 2 9o/o 
Empresarial, Continuo, Flexlvel, Por Ativid. e Perpetuo 3 13°/o 
Empresarial e Perpetuo 1 4°/o 
Todos 1 4o/o 
Empresarial, Base Zero, Flexivel e Perpetuo 1 4o/o 
Empresarial, Continuo e Flexivel 1 4o/o 

TOTAL: 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Quadro 4. 0 uso conjunto dos metodos on;amentarios que as empresas 

pesquisadas utilizam. 

Utilizacao dos Metodos Orcamentarios 

(Fonte: elaborado pela autora) 

m Empresarial , Flexivel e por Atividades 

II Empresarial, Flexivel e Perpetuo 

D Empresarial, Continuo, Flexivel e P or 
Atividades 

D Empresarial 

• Empresarial e Flexivel 

mJ Empresaria, Base Zero, Flexivel, Por Ativid . 
e Perpetuo 

• Em presarial e Base Zero 

D Empresarial , Continuo, Flexivel, Po r Ativid . 
e Perpetuo 

• Empresarial e Perpetuo 

I!I Todos 

D Empresarial , Base Zero , Flexivel e 
Perpetuo 

1!1 Empresarial, Continuo e Flexivel 

Figura 7. Grafico do uso conjunto dos metodos on;amentarios. 

lsso mostra que as empresas fazem suas proje<;5es utilizando dos metodos 

or<;amentarios como uma real ferramenta de planejamento em meio a rapidas e 

continuas mudan<;as e instabilidades economicas, conseguindo assim atingir os 

objetivos previamente determinados; e ainda, que o uso conjunto dos metodos de se 

elaborar or<;amento e urn 6timo planejamento para a tomada de decisoes. 

A seguir sera mostrado as respostas do bloco 2, e posteriormente a 

conclusao com as considera<;5es finais das analises. 
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4.2 Bloco 2 - Analise e interpretacoes das lnformacoes Gerais sobre a empresa 

0 bloco 2 e composto por cinco perguntas de multipla escolha. A tabulagao e 

analise das respostas desse bloco sao muito importantes para a pesquisa, pois 

fornecem as caracterfsticas das empresas pesquisadas. 

Quanta ao setor de atuagao, 74% sao industrias, 22% sao servigos e quatro 

por cento nao especificaram. Este resultado mostra a realidade, uma vez que foi 

utilizado a base de dados da AECIC para a pesquisa, onde ha predominancia dos 

cadastros das industrias. 

Setor de Atua~c Nl de Erlp"esas % 
lrdlstria 17 74% 
Carerdo 0 (Jlfo 

Sa\Ac;cs 5 2:2<>/o 
OJI:ra; 1 4% 
lOTAL 23 1W/o 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 1. Setor de atua9ao das empresas. 

Basicamente a estrutura legal das empresas pesquisadas sao limitada (Ltda) 

e sociedade anonima (S/A), sendo 26% sociedade anonima e 74% Ltda. 

Estrutura Legal f'.f de Empresas % 
S/A 6 26% 
Ltda 17 74% 
TOTAL 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 2. Estrutura legal das empresas. 

A Tabela 3 detalha a composigao do Faturamento mensal das empresas. 

Faturamento Nl de Empresas % 
Ate R$100.000 0 0% 
~ R$100.000 ate R$ 

3 13% 
500.000 
~ R$500. ooo ate R$ 

0 0% 
1.000.000 
~ R$1.ooo.ooo ate 3 13% 
R$ 3.000.000 
Acirra de R$3.000.000 17 74% 
TOTAL 23 100% 
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(Fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 3. Faturamento mensa! das empresas pesquisadas. 

As respostas da pergunta desse quadro podem ser assim resumidas: 

• 13% das empresas faturam entre R$100.000 e R$500.000; 

• 13% faturam entre R$500.000 e R$1.000.000; 

• 74% das empresas faturam acima de R$3.000.000. 

lsso mostra o potencial economico destas empresas que estao cadastradas 

na Associagao das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba, e que utilizam como 

ferramenta de seu planejamento, o orc;amento. 

Ja quanta ao numero de empregados, 35% das empresas tern entre 51 e 300 

funcionarios, 30% entre 301 e 500 e 35% acima de 500. A Tabela 4 afirma o que foi 

descrito no item 3.2 deste trabalho: os questionarios foram enviados para empresas 

de media e grande porte. 

N<> de Empregados N<> de Empresas % 
De 51 a 300 8 35% 
De 301 a 500 7 30% 
Acima de 500 8 35% 
TOTAL 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 4. Numero de empregados por empresa. 

Foi feito tambem uma pergunta que demonstra se o processo contabil e 

executado pelos funcionarios da propria empresa ou par empresa terceirizada. 

Segue respostas na Tabela 5. 

Contabilidade N<> Empresas % 
Propria 22 96% 

Terceiros 1 4% 
TOTAL 23 100% 

(Fonte: elaborado pela autora) 

Tabela 5. Contabilidade (propria ou terceiro) 

As respostas a pergunta desse quadro podem ser assim resumidas: 

• 96% da empresas tern sistema contabil proprio, demonstrando assim 

urn dos motivos pelos quais ha a forte utilizac;ao do orc;amento como 
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ferramenta estrategica. Em detrimento a isso, 4% utilizam servigo de 

terceiros. 

4.3 Considera~oes finais sobre a analise e interpreta~ao de dados 

Analisando as empresas pesquisadas, conclui-se que a maioria atua no setor 

industrial, sen do 7 4% estruturada legalmente como empresa limitada (Ltda). Em 

relagao ao faturamento das empresas 7 4% faturam acima de tres mil hoes de rea is, 

mostrando o potencial economico da Cidade Industrial de Curitiba. 

Das empresas pesquisadas 96% tern sistema contabil proprio, demonstrando 

assim urn dos motives pelos quais 1 00% das empresas utilizam do sistema de 

orgamento empresarial como ferramenta para o planejamento estrategico. E ainda, 

91% das empresas contra lam seu orgamento pelo acompanhamento dos dados 

contabeis, mostrando a importancia de se ter uma base de dados que fornega 

informag6es confiaveis para a tomada de decisao. 

Quanta a projegao das metas de resultado, 83% das empresas definem para 

o proximo a no, e 1 00% delas se baseiam nos objetivos da empresa para elaborar 

seu orgamento. Todas as empresas pesquisadas revisam periodicamente seu 

orgamento, sendo que a maioria, representada par 52%, revisam trimestralmente. 

Em relagao aos metodos orgamentarios, conforme mostrado na Figura 7, 

apenas uma empresa utiliza somente urn tipo de orgamento, o restante utilizam dais 

ou mais metodos. 0 percentual de usa em relagao a cada metoda orgamentario foi 

assim respondido: 26% utilizam o orgamento continuo, 26% utilizam o base zero, 

83% utilizam o orgamento flexivel, 57% o orgamento par atividades e 48% o 

orgamento perpetuo. Ja cruzando as respostas, conforme mostrado no Quadro 4, os 

metodos mais utilizados em conjunto, representado par 26% das respostas, foram o 

orgamento empresarial, com o flexivel e par atividades. lsso demonstra justamente 

como as empresas utilizam a ferramenta orgamentaria, considerando e se 

adaptando a alterag6es, mudangas e instabilidades a que estao submetidas. 
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5 Conclusao 

A partir dos conceitos basicos de orc;amento empresarial, o objetivo desse 

trabalho de pesquisa foi investigar qual (is) o (s) metoda (s) orc;amentario (s) que as 

empresas de grande e media partes, cadastradas na Associac;ao das Empresas da 

Cidade Industrial de Curitiba, utilizam para elaborar seu orc;amento diante de 

inumeras mudanc;as e instabilidades a que estao expostas nesta era de 

globalizac;ao. 

Para que essa pesquisa fosse viabilizada, o primeiro passe foi a aquisic;ao 

das relac;oes das empresas cadastradas na AECIC e o contato telef6nico com o 

responsavel pelo orc;amento, para possibilitar o envio de questionarios de pesquisa. 

0 questionario foi elaborado com perguntas para obtenc;ao dos dados da 

empresa e sabre seu processo orc;amentario. Do total de questionarios enviados, 

foram obtidos 23 amostras de questionarios com respostas validas, representando 

47% de retorno, considerado normal para este tipo de pesquisa empfrica. 

Estas 23 amostras sao compostas por 38% de empresas de grande porte e 

56% de media porte, isto proporciona evidencias importantes atraves das respostas 

obtidas junto as empresas pesquisadas. 

0 resultado obtido de que 100% das empresas pesquisadas utilizam o 

orc;amento, evidencia a importancia do orc;amento empresarial para o controle e a 

planificac;ao das operac;oes de acordo com a estrategia, e que o centrale 

orc;amentario e um instrumento basico para sobrevivencia e o crescimento das 

empresas. 

A preparac;ao do orc;amento e um dos passes mais importantes para a 

garantia da continuidade de uma empresa, pais ele auxilia no planejamento, na 

"decisao antecipada" de buscar atingir um estado futuro desejado, envolvendo a 

gestae de um conjunto de decisoes interdependentes; e ainda proporciona a 

empresa a ter efetivamente um controle do desempenho e a correc;ao dos desvios 

que assegure o alcance dos objetivos de acordo com os pianos da empresa, ou 

seja, o orc;amento e um instrumento gerencial de planejamento e centrale. 

0 resultado da pesquisa evidenciou que a tendencia em relac;ao aos metodos 

orc;amentarios e de integrac;ao, de mesclagem por parte das empresas, ou seja, nao 

ha uso exclusive deste ou daquele metoda, e sim uma abordagem mais 
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heterogenea, extraindo urn pouco de cada metoda e construindo urn proprio, 

adaptado as caracterfsticas da empresa para superar as mudanc;as, instabilidades 

economicas, globalizac;ao, contingencias que as circundam; utilizando fortemente o 

orc;amento como ferramenta indispensavel de planejamento estrategico para atingir 

objetivos, metas, tamar decisoes, gerando retorno para os s6cios, participac;ao no 

mercado, alcanc;ando e mantendo o sucesso empresarial. 
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ANEXO 1 - E-MAIL MODELO 



Prezado Sr.(a) 

Paralelo a minha atividade na Tritec Motors Ltda, em Campo Largo- PR, onde atuo na 
area de Contabilidade estou concluindo a Especializac;:ao em Contabilidade e Financ;:as, na 
Universidade Federal do Parana, em Curitiba. 

Como parte deste trabalho academico estou conduzindo uma pesquisa sabre "os 
metodos de elaborac;:ao do orc;:amento empresarial utilizados nas empresas da AECIC 
(Associac;:ao das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba)". 

Sendo assim, tomo a liberdade de enviar anexo a este, conforme cantata telefonico, o 
questionario sabre o assunto, que pec;:o seja preenchido. Este questionario tem a unica e 
exclusiva finalidade de subsidiar o estudo em referencia. Seu preenchimento sera de extrema 
importancia para que possa concluir o meu trabalho. 

Como compromisso nosso, uma c6pia do estudo com os dados finais da pesquisa sera 
enviado as empresas participantes, quando do seu encerramento. 

Agradec;:o antecipadamente a sua colaborac;:ao. 

Daianna Baggio Rosa Lima 
Fane- Res: (Oxx41) 3252-9537 
Cel: (Oxx41) 9602-7318 
e-mail: daibaggio@yahoo.com.br 
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ANEXO 2 - QUESTIONARIO 



!!ti~-MOO 
UFPR Universidade Federal do Parana 

UNIVI::I\I>O "'-'•m•I:I'.A"L'"'"A ....... A Setor de Ciencias Sociais Aplicadas 

Questionario 

Departamento de Contabilidade- Programa de P6s Gradua9ao 

Especializa9ao em Contabilidade e Finan9as 

Nao existe resposta certa ou errada. Apenas descreve a forma como a 
empresa se utiliza ( ou nao) dos metodos de elabora<;ao do on;amento 
empresarial indicadas no questionario. 

As questoes se referem a situa<;ao atual, ou seja como a empresa 
executa hoje, as opera<;oes mencionadas no questionario. 

COMPOSI<;AO DO QUESTIONARIO: 

Este questionario compoe-se de 2 blocos distintos: 

BLOCO 1- QUESTOES RELATIVAS A ELABORACAO DO ORCAMENTO 

BLOCO 2 - INFORMACOES GERAIS SOBRE A EMPRESA 

Eventuais duvidas poderao ser esclarecidas com: 
Daianna Baggio Rosa Lima- fane (41) 3252-9537 ou (41) 9602-7318 
Internet- daibaggio@yahoo.com.br 

0 pesquisador agradece antecipadamente sua aten<;ao. 

BLOCO 1- QUESTOES RELATIVAS A ELABORACAO DO ORCAMENTO 

Questao 1 -A empresa faz or<;amento? 

D Sim D Nao 

Questao 2 - A proje<;ao de recursos/meta de resultado, definida no or<;amento 
e elaborada para: 

D o proximo mes D o proximo trimestre 

D outro periodo ~·x•,-

D o proximo ano 

Questao 3 - 0 or<;amento e baseado nos objetivos da empresa? 
(Caracteristica de Or<;amento Empresarial) 



0Sim 0Nao 

Questao 3-A - E o controle do or9amento e feito par meio do 
acompanhamento dos dados contabeis? 

0 Sim D Nao 

Questao 4- 0 oryamento e revisado periodicamente? 

0Sim D Nao 

Questao 4-A- De quanta em quanta tempo? 

0 mensalmente D trimestralmente D anualmente 

Questao 4-B - Quando o or9amento e revisado periodicamente, a 
empresa utiliza a tecnica or9amentaria de renovar o perfodo conclufdo e 
acrescentar o mesmo perfodo no futuro? Par exemplo, terminou o mes 
de Maryo/2008, o or9amento e replanejado devido altera96es, e se 
acrescenta urn mes ao final do or9amento (Maryo/2009)? (Caracterfstica 
de Or9amento Continuo) 

D Sim D Nao 

Questao 5 - 0 or9amento e estimado da estaca zero, como se a empresa 
estivesse iniciando suas opera96es? (Caracterfstica de Or9amento Base Zero) 

D Sim D Nao 

Questao 5-A - Se sim, sao elaboradas as justificativas para todos os 
novas gastos? 

D Sim D Nao 

Questao 6 - Alguns custos variam com mudan9as no volume de vendas. A 
proje9ao dos recursos, ou o or9amento, e elaborado para varios volumes de 
vendas, ou seja, considerando as variabilidades que podem ocorrer, projetando 
cenarios diferentes (otimista, mais provavel, pessimista, par exemplo)? 
(Caracterfstica de Or9amento Flexfvel) 



D Sim D Nao 

Questao 7 - 0 orc;amento e elaborado por meio de direcionadores de 
atividades, ou seja, sao estimados os custos conforme demanda projetada por 
meio de direcionadores de atividades? (Caracteristica de Orc;amento por 
Atividades) 

D Sim D Nao 

Questao 8 - 0 orc;amento perpetuo e urn sistema de planejamento que preve 
custos e uso de recursos fundamentados nas relac;oes de causa e efeito entre 
os processes correntes. Ele permite clara identificac;ao das inter-relac;oes entre 
as atividades da empresa e como essas relac;oes influenciam no desempenho 
individual e no resultado global. As previsoes sao alteradas a qualquer 
momenta, basta ocorrer urn evento-chave importante, tornando o sistema 
totalmente flexivel e adaptado a atual conjuntura de muitas mudanc;as. Por 
exemplo: certa empresa elabora seu orc;amento anual, no decorrer do ano o 
governo adota medidas de economia: racionamento de energia eletrica. Este 
evento-chave interfere no desempenho das metas orc;amentarias da empresa, 
que por sua vez reformula o orc;amento buscando atender as novas 
necessidades, devido o evento chave que ocorreu: crise energetica. Sua 
empresa utiliza deste tipo de orc;amento? 

D Sim D Nao 

BLOCO 2 - INFORMACOES GERAIS SOBRE A EMPRESA 

1 - Setor de Atuac;ao: 

D Industria D Comercio D Servic;os D Outro 

2 - Estrutura Legal: 

D S/A D Ltda D Sociedade Civil D Outros 

3- Faturamento mensal: 

DAte R$ 1 oo.ooo D De R$ 1 oo.ooo ate R$ 500.000 

D De R$ 500.000 ate R$ 1.000.000 D De R$ 1.000.000 ate 3.000.000 



D Acima de R$ 3.000.000 

4- Numero de empregados: 

D De 51 a 300 D De 301 a 500 D Acima de 501 

5 - Contabilidade: 

D Efetuada dentro da empresa D Efetuada por terceiros contratados 

Posic;ao ocupada pelo informante na empresa: 

D Proprietario 

0Gerente 

0Supervisor 

0Diretor contratado 

Ocontador 

D Outros. Especificar 

Comentario: : 

Favor enviar este questionario logo que concluido, para o email da 
pesquisadora. 

Obrigada. 




