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Resumo 

0 objetivo deste trabalho e avaliar a integra~o de sistemas de informa~o e sua 
utiliza~ao como ferramenta de gestao no controle or~amentario, considerando as 
estrategias da organiza~o e aspectos comportamentais. Essa avalia~o foi 
realizada pela metodologia de estudo de caso em empresa brasileira de medio 
porte, sendo lider de mercado e refen9ncia nacional em distribui~o de materiais 
eletricos. 0 roteiro de entrevistas baseou-se em urn quadro referencial te6rico 
definido para esta monografia a partir da revisao liteniria realizada sobre sistemas 
de informa~o. controle or~mentario e estrategia de gestao. Ficou evidente que a 
empresa utiliza como principal ferramenta de gestao organizacional o sistema de 
informa~o no controle or~amentario. Ha participa~ao de todos os gerentes no 
processo de planejamento estabelecendo vinculo entre as metas e as estrategias. 
A tecnologia da informa~o e totalmente integrada ao controle or~mentario e 
demais processos operacionais. Os processos internos sao descentralizados com 
a participa~o de todos os empregados. A empresa baseia-se em informar;oes do 
sistema para implanta~ao de medidas or~mentarias. A partir desse estudo, ficou 
evidente que para melhor desempenho organizacional e de extrema importancia o 
sistema de informa~o ser adotado no controle or~mentario utilizado como 
ferramenta de gestao. 

Palavras-chave: Sistema de informa~o. controle or~amentario, gestao 
empresarial. 
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Abstract 

The goal is to evaluate the integration of information systems and their use as a 
management tool to control budget, considering the strategies of the organization 
and behavioral aspects. This evaluation was performed by the methodology of 
case study in medium-sized Brazilian company, being a market leader and 
reference in national distribution of electrical materials. The roadmap of interviews 
was based on a theoretical framework defined for this monograph. Thus the 
present work on the literary review information systems, budget control and 
management strategy. It was evident that the company uses as the main tool of the 
organizational management information system to control budget. There is 
involvement of all managers in the planning process by establishing the link 
between goals and strategies. The technology is fully integrated, budgetary control 
procedures and other operational information system. The internal processes are 
decentralized with the participation of all employees. The company is based on 
information system for the implementation of budgetary measures. It concludes 
that to better organizational performance is extremely important the information 
system used to control budget as a management tool. 

Key Words: Information system, budget control, business management. 
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1 INTRODUCAO 

Fazendo uma rapida retrospectiva, desde meados da decada de 80, a 

crescenta intemacionalizac;ao da gestao empresarial promoveu a introduyao de 

sistemas de controle essencialmente financeiros que passaram a ser 

institucionalizados e legitimados como sistemas de controle por excelencia (GOMES; 

SALAS, 2001). 

Com a modernizac;ao dos sistemas de informayao, o atual gestor empresarial 

deve prestar atenc;ao em novas tecnologias, tirando proveito do uso de ferramentas 

de controle de sistemas para garantir a qualidade das informayaes, integrando-se ao 

controle oryamentario. 

"Atualmente, e imprescindivel a aproximayao das informayaes ao processo 

decis6rio, uma vez que a gestao sem informayoes atualizadas e adequadas 

representa riscos aos resultados da empresa." (KRIECK; TONTINI, 1999, p. 16). 

Para Gomes e Salas (2001), a estruturac;ao do controle de gestao consiste na 

arquitetura do sistema de informayoes e na determinac;ao de indicadores de 

desempenho. Alem deste entendimento, os instrumentos de controle tambem devem 

ser evidenciados como suporte ao processo gerencial e administrative. 

Com o prop6sito de salientar a importancia e necessaria conexao de sistemas 

de informac;ao no controle oryamentario como ferramenta de gestao, podendo ser 

utilizados como parte da estrategia organizacional para melhoria continua e 

beneficios competitivos, aumentando a efetividade do planejamento no processo de 

controle empresarial, o presente trabalho procurou fazer uma analise te6rico

empirica, interpretativa, de dados primarios com apoio bibliografico, representando 

os elementos indispensaveis para evidenciar a conexao de sistemas de informayao 

ao controle oryamentario, como ferramenta de gestao aplicada no ambiente 

organizacional. 
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1.1 PROBLEMA 

0 problema a ser abordado e: Qual a importancia da conexao de sistemas de 

informayao ao controle oryamentario como ferramenta de gestao organizacional? 

1.1.1 Objetivo geral 

0 objetivo deste trabalho e evidenciar a conexao de sistemas de informayao 

ao controle oryamentario como ferramenta de gestao organizacional. 

1.1.2 Objetivos especificos 

Os objetivos especificos sao: 

1. ldentificar, no referencial te6rico, estudos que discutam a conexao de 

sistemas de informayao ao controle oryamentario; 

2. ldentificar, no referencial te6rico, estudos que discutam a importancia 

do controle oryamentario como instrumento de gestao organizacional, 

na visao dos autores pesquisados; 

3. ldentificar a conexao percebida pela empresa estudada entre sistemas 

de informayao e controle oryamentario; 

4. ldentificar a percepyao da empresa estudada sabre a importancia do 

controle oryamentario como instrumento de gestao organizacional; 

5. Discutir as diferentes visOes e abordagens apresentadas no referencial 

te6rico sabre a conexao de sistemas de informayao ao controle 

oryamentario e sabre a sua utilizayao como instrumento de gestao, 

contrastando-as com as praticas empresariais identificadas na 

empresa estudada por meio da pesquisa de campo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A concorrencia em todos os setores de atividade do mercado impoe as 

empresas a necessidade de desenvolver estrategias eficazes, com o intuito de 

serem bern sucedidas nos resultados esperados. Portanto, e essencial dispor de 

informac;oes confiaveis e tecnologia avanc;ada. 0 mercado exige cada vez mais que 

as empresas estejam altamente capacitadas e tecnicamente desenvolvidas, 

considerando que a adoc;ao de novas tecnicas pode ser urn fator importante para o 

sucesso da empresa. 

0 ponto estrategico para o sucesso organizacional esta na relayao do 

planejamento estrategico com o controle operacional, concedendo forma ao 

processo de controle orc;amentario, ocasionando urn crescimento forte e estavel, 

impulsionando os neg6cios. 

"Pianejamento e a chave para uma boa gestao, seja para pequenas empresas 

familiares, grandes corporac;oes, agencias governamentais e organizac;oes sem fins 

lucrativos, ou simplesmente para a vida pessoal do individuo." (HORNGREEN; 

SUNDEM; STRATTON, 2004, p. 229- 230). 

Para melhor controle e eficacia na tomada de decisoes, a adoyao de 

tecnologias como sistemas integrados de gestao auxilia no planejamento 

organizacional, promovendo a comunicayao e consolidando as decisoes com 

recursos de informac;oes consistentes e imediatas. 

Portanto, revela-se apropriado o presente estudo baseado em analise de 

dados primarios com apoio bibliogn1fico, tendo a finalidade de evidenciar a conexao 

de sistemas de informac;ao ao controle orc;amentario como instrumento de gestao. 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

0 presente trabalho e uma monografia de analise te6rico-empirica, ou seja, 

ira apresentar conceitos e aspectos expositivos da importancia de sistemas de 

informac;ao no controle orc;amentario e seus impactos para a gestao organizacional, 
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contrastando-os com os dados obtidos em pesquisa de campo, que envolveu o 

estudo de caso de uma empresa. 

0 primeiro capitulo expoe uma visao geral sobre o problema a ser estudado. 

0 segundo capitulo apresenta conceitos que aparecem na literatura sobre 

sistemas de informac;ao, controle orc;amentario, e a relac;Bo entre o controle 

gerencial e o orc;amento operacional. 

0 terceiro capitulo discorre sobre a metodologia de pesquisa utilizada a tim de 

atingir os objetivos descritos no capitulo 1. 

0 quarto capitulo apresenta a empresa utilizada como base para o estudo de 

caso e o quinto capitulo analisa os dados obtidos por entrevistas, a luz da teoria 

apresentada no capitulo 2. 

0 sexto capitulo contem a conclusao. 

E por tim, serao apresentadas as referencias bibliograticas e os apendices. 



2 CONCEITOS E ASPECTOS DA RELACAO DE SISTEMAS DE 

INFORMACAO COM 0 CONTROLE ORCAMENTARIO E SEUS 

IMPACTOS NA GESTAO 
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0 modele de gestae necessita de urn processo, ou seja, de uma forma 
sistematica por meio da qual este se concretize. Assim, a funyao do 
processo de gestae e viabilizar a aplicayao do modele, pais abarca um 
conjunto de processes decis6rios, partindo do planejamento, incorporando 
etapas da execuyao e permitindo controles antecedentes e posteriores aos 
eventos realizados (PADOVEZE, 2005, p. 27). 

E possivel perceber que a gestao organizacional consiste na visao, missao e 

nos objetivos da organiza9ao, ligados a urn conjunto de principios e normas em 

comum, estabelecendo urn planejamento estrategico, possibilitando a mensura9ao 

de resultados e formulando diretrizes. 

"0 planejamento estrategico e conceituado como urn processo gerencial que 

possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa com vistas a 

obter urn nivel de otimiza98o na rela98o da empresa com o seu ambiente." 

(OLIVEIRA, 2001, p. 38). 

No entanto, para o born desempenho organizacional, o gestor necessita obter 

informa9oes confiaveis, utilizando variaveis internas e externas que influenciam no 

ambiente. 

Na defini98o apresentada por Porter (1991), a analise macroambiental 

identifica, classifica e analisa as variaveis e for9as ambientais que interferem ou 

podem vir a interferir de forma positiva e/ou negativa no desempenho da 

organiza9ao. 

Portanto, ha a necessidade de contar com urn sistema de informa98o unico e 

coerente, possibilitando o controle or9amentario, auxiliando o planejamento e 

influenciando o comportamento organizacional. 

Administrar e prever. Prever e planejar e or~r. 0 centrale or~mentario e 
urn instrumento basico e indispensavel para assegurar o maximo de 
rendimento dos meios econOmicos empregados na produyao e o equilibria 
de suas finan~s. (CAMPIGLIA; CAMPIGLIA, 1993, p. 291). 
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Portanto, nos dias atuais, os sistemas de informa~o sao base para o controle 

oryamentario, sendo que a fun~ao do controle oryamentario dentro de uma 

organiza~o e analisar e avaliar a integridade de todas as fun~oes da empresa, 

baseando-se e fundamentando-se em informa~aes confiaveis e seguras de todos os 

departamentos da empresa. Tais informa~oes devem ser integradas ao sistema de 

informa~ao, possibilitando o melhor planejamento e o controle dos resultados 

almejados. 

Segundo Gomes e Salas (2001), o controle e necessario para assegurar que 

as atividades de uma organiza~o ocorram da forma desejada pelos seus membros 

e contribuam para o atingimento de seu objetivo. Para tanto, a administra~o deve 

se assegurar de obter informa~oes e influenciar o comportamento das pessoas para 

atuar sobre as variaveis intemas e extemas de que depende o funcionamento da 

organiza~ao. 

0 objetivo do controle e certificar-se que as atividades organizacionais sejam 

executadas conforme o planejamento, sempre analisando e investigando a aptidao e 

capacidade, os diferentes aspectos intemos e extemos e atentando para a posi~ao 

competitiva no mercado de atua~o. 

2.1 OBJETIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO 

"Uma empresa global devera ser administrada de uma forma muito diferente 

do que uma empresa domestica ou uma empresa multinacional. 0 sistema de 

controle gerencial devera ser desenhado para adequar-se a uma estrategia global." 

(DYMENT, 1987, p. 20). 

Embora os elementos que influenciam nos resultados do controle venham da 

cultura organizacional, pelas cren~as, valores e politicas organizacionais, esses sao 

elementos fundamentais. Consideram-se tambem comportamentos organizacionais 

e individuais para se obter vantagens. Portanto, e indispensavel possuir urn sistema 

de informa~ao estabelecendo urn conjunto de orienta~oes, indica~oes, normas e 

comportamentos organizacionais, fomecendo os recursos necessaries. 
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"0 processo de transforma~o de dados em informayaes, quando voltado 

para a gera~o de informayaes necessarias ao processo decis6rio, denomina-se 

sistema de informayaes gerenciais." (OLIVEIRA, 2002, p. 51). 

"A essencia do planejamento e do controle e a tomada de decisao, a qual 

depende de informac;oes oportunas, de conteudo adequado e confiavel." (BIO, 1988, 

p. 45). 

Para Chiavenato (2001 ), organizar e dispor os recursos materiais, humanos e 

tecnol6gicos da empresa de maneira harmonica, de modo que o conjunto formado 

seja capaz de realizar urn trabalho integrado, eficiente e eficaz, apresentando boa 

produtividade e boa qualidade a baixos custos e com o minimo de riscos e de forc;a 

humana. 

0 sistema de controle e como uma serie de mecanismos desenvolvidos 
para aumentar a probabilidade das pessoas agirem de acordo com os 
objetivos da organizayao. 0 papel deste sistema e fazer com que haja urn 
aumento na congruencia dos objetivos, diminuindo o conflito de interesses e 
garantindo que a descentralizayao de tarefas operacionais nao afete o 
atendimento de tais objetivos (FLAMHOLTZ, 1979, p. 51). 

logo, os sistemas de controle nao devem ser burocraticos, rigidos e 

centralizados. Ao contrario, devem ser complacentes, motivadores, maleaveis e 

flexiveis, adaptando-se as mudanc;as com facilidade e rapidez. 

Segundo Oliveira (2002, p. 50), 

na medida em que aumenta a necessidade interna na empresa e no 
ambiente em que ela atua, o processo de tomada de decisao tende a torna
se mais complexo, trazendo para os gestores a necessidade de sistemas de 
informayaes validas, ou seja, essas informayaes devem facilitar a 
identificayao dos problemas e das necessidades organizacionais nos niveis 
estrategico, tatico e operacional, alem de fomecer subsidies para avaliar o 
impacto das diversas decisOes a serem tomadas pelos gestores. 

Tanto e assim que Otley e Berry (1980, p. 235) afirmam: 

0 sistema de controle gerencial e urn sistema desenvolvido para assegurar 
a adaptayao da empresa as mudanyas ambientais e garantir que o 
comportamento de seus empregados va ao encontro dos objetivos definidos, 
evidenciando a integrayao necessaria entre controle e estrutura dentro das 
empresas. 
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Em vista disto, para melhor desempenho das atividades do controle, faz-se 

necessaria o apoio de urn sistema de informa~ao, contendo informa~oes 

estrategicas para auxiliar na tomada de decisoes, proporcionando informa~oes 

personalizadas e oportunas para a rapida decisao gerencial. 

"lnforma~o e urn recurso efetivo e inexoravel para a organiza~ao, 

principalmente quando planejada e disponibilizada de forma personalizada, com 

qualidade inquestionavel e preferencialmente antecipada para facilitar as decisoes." 

(REZENDE, 2005, p. 18). 

Figura 1 lnforma~o nas organiza~oes 

Fonte: · Rezende (2005, p. 19). 

Conforme se pode observar na figura 1, a informa~o e fundamental nas 

organiza~oes e mudan~as e adapta~oes nos sistemas de informa~ao muitas vezes 

sao necessarias para que se possa permitir sua utiliza~ao como instrumento da 

melhoria continua. A informa~o pode ser o diferencial nas atividades 

organizacionais. ·Par este mQtivo, ela deve ser sistematizada e estruturada. 
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2.2 MODELOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO 

"A informac;ao tem-se tornado urn bern capital, com valor similar a mao-de

obra, materia primae recursos financeiros." (BRETZKE, 2000, p. 9). 

Segundo REZENDE (2005, p. 48 - 57) diversos sao os tipos de sistemas de 

informayao, conforme indicados a seguir: 

ERP -Enterprise Resource Planning. 

Trata-se de tecnologia (pacotes) para gestao organizacional ou sistemas 

integrados. 

Registra e processa fatos a partir de urn unico input e disponibiliza a 

informac;ao para todos. 

PropOe-se a otimizar os processos cotidianos e gerenciais de toda a 

organizac;ao. 

SAD - Sistemas de Apoio a DecisOes. 

Sao uma ferramenta de Tl que utiliza o paradigma: 

•:• Dialogo ou .. interface" (regra "e se"), dados e modelos (D.D.M), controlados 

pelo usuario. 

Composiyao: 

•:• Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD); 

•:• Sistema gerenciador de banco de modelos (SGBM); 

•:• Gerenciador de interface. 

Foco: variaveis para cenarios e simulac;Oes. 

EIS - Executive Information Systems. 

Trata-se de ferramenta de consulta as bases de dados da empresa toda. 



Caracteristicas: 

•!• Simplicidade de uso; 

•!• Orienta~ao para graficos (drill-down); 

•!• Complementayao em vez de substituiyao. 

Op~oes de funcionamento: 

•!• Digita~ao das informa¢es necessarias; 

•!• Alimentayao atraves de software; 

•!• Acesso direto as bases de dados. 

)- SGBD -Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 
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•!• 0 banco de dados e uma cole~ao de dados organizada ("chave" ou "indice"). 

•!• 0 SGBD possibilita a manipulayao dos dados por diferentes recursos 

tecnol6gicos de interface (database management system). 

•!• Componentes: linguagem de definiyao de dados; linguagem de manipulayao 

de dados; e dicionario de dados. 

)- OW - Data Warehouse 

Trata-se de urn grande banco de dados (80) que armazena dados e 

informa~oes integradas a. partir de BD operacionais da organizayao. 

•!• Propoe a integra~ao dos dados e a eliminayao das redundancias das 

informa~oes. 

•!• Contempla dados de dentro e fora da organizayao. 

•!• Moldado por todos na organiza~ao, incluindo os engenheiros e usuarios dos 

DSS (Decision Support Systems). 

)- lA- lnteligencia Artificial 

•!• Simulayao da "inteligencia" humana. 

•!• Realizayao de atividades elaboradas por pessoas. 

•!• Requer grande capacitayao dos engenheiros do conhecimento, para 

elaborayao de algoritmos complexes. 

•!• Facilita o dialogo entre os usuarios e os recursos computacionais. 
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•:• Pode ser empregada em todos os Sl. 

);;> SE - Sistemas Especialistas 

•:• Tecnologia com recursos de lnteligencia Artificial. 

•:• Agrupamento organizado de pessoas, procedimentos, bancos de dados e em 

urn dominio. 

•:• Sao como urn profissional especializado (expert). 

Composic;ao: 

•:• Base de conhecimento; 

•:• Base de regras e respectivos algoritmos; 

•:• "Motor de inferencia". 

);;> DM - Data Mining 

•:• "Minerac;ao" para real valor dos dados. 

•:• Relacionado com 16gica, inteligencia artificial, redes neurais e banco de dados. 

•:• Com altissimo grau de sofisticac;ao tecnol6gica. 

•:• Dados hist6ricos podem revelar padroes e sugerir previsoes. 

Foco: gerac;ao de conhecimento por meio de regras. 

ST- Sistemas de Telecomunicac;oes 

Conjunto organizado de pessoas, procedimentos e dispositivos usados para 

compartilhar e transferir dados e informac;Oes. 

Contemplam: 

•:• Sistemas de telefonia e comutac;ao de dados; 

•:• Recursos wireless; 

•:• Teleconferencia, videoconferencia; 

•:• Internet, intranet e extranet; 

•:• Electronic data interchange (EDI); 

•:• Sistemas e-commerce. 



;.. Recursos NET 

•!• Internet (a rede mundial de comunicacoes}. 

•!• Intranet (meio internode uma organiza~o}. 
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•!• Extranet (conexao de redes distintas em longa distancia ou externas a 

organizacao}. 

Podem contribuir para as organizacoes na busca da vantagem competitiva, na 

valoriza~o do ser humano e na adaptacao de seus sistemas. 

2.3 A IMPORTANCIA DO SISTEMA NO CONTROLE OR<;AMENTARIO 

0 processo de controle s6 fara sentido se a empress tiver conhecimento e 
habilidade para corrigir situayOes que estao fora de controle. Caso isso nao 
seja possivel, a validade do controle se perde, pois todos os esfon;os para 
identificar urn problema nao sao aproveitados, tomando tal processo 
desmotivador (ATKINSON, 2000, p. 582). 

Portanto, o SIG tern como finalidade orientar os gestores na tomada de 

decisao, apoiando-se em urn sistema de informacoes gerenciais ligado aos 

processos decis6rios. 

Na visao de Welsch (1996}, o controle e a acao necessaria para verificar se 

os objetivos, pianos, politicas e padroes estao sendo obedecidos. 0 controle 

pressupoe o estabelecimento e a comunicacao dos objetivos, pianos, politicas e 

padroes aos administradores responsaveis pela sua realizacao. 

Devido ao fato de o controle ser a acao necessaria para garantir que objetivos, 

pianos, politicas e padroes sejam atingidos, o sistema de controle e absolutamente 

necessaria para todas as empresas, devendo ser utilizado como ferramenta para 

orienta~o dos gestores na tomada de decisoes, facilitando o acesso as informacoes 

para expor com precisao e avaliar a qualidade de uma estrategia, permitindo fazer 

urn diagn6stico detalhado dos potenciais problemas estrategicos e possibilitando a 

analise de decisc5es alternativas. 

Em decorrencia das mudanyas rapidas, as empresas de diversos setores 

estao em circunstancias instaveis. Para urn adequado diagn6stico dos problemas 

organizacionais, faz-se necessaria interligar urn conjunto de controles composto por 

sistemas de informacao, com a finalidade de prestar auxilio no processo de 
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planejamento, possibilitando uma melhor avaliac,tao dos resultados, permitindo ac,toes 

corretivas e imediatas para obter urn resultado positivo e alcanyar os objetivos. 

Hoje, o controle oryamentario tern urn importante papel na vida das 

organizac,toes, orientando projetos e atividades, estimulando a facil adaptac,tao e 

contribuindo para o atingimento dos objetivos estabelecidos. 

2.3.1 Relac,tao de sistemas de controle orc,tamentario e estrategia de gestao 

Para Gomes e Salas (2001 ), o controle, seja muito ou pouco formalizado, e 

fundamental para assegurar que as atividades de uma empresa se realizem da 

forma desejada pelos membros da organizac,tao e contribuam para a manutenc,tao e 

melhoria da posic,tao competitiva e a consecuc,tao das estrategias, pianos, programas 

e operac,toes, de acordo com as necessidades dos clientes. 

"Estrategia e definida como urn caminho, ou maneira, ou ac,tao formulada e 

adequada para alcanc,tar de maneira diferenciada os objetivos estabelecidos e o 

melhor posicionamento da empresa perante seu ambiente." (OLIVEIRA, 2001, p. 

177). 

Os problemas com o planejamento estrategico, como a falta de 
responsabilidade dos executives e a concentrayao de decisOes de carc~ter 
estrategico em nrveis organizacionais mais baixos, no caso do conceito de 
unidades estrategicas de neg6cios, levaram a concepyao da gestae 
estrategica. Segundo este paradigms procurou aglutinar os conceitos de 
planejamento estrategico com a implementayao da estrategia (TAVARES, 
2000, p. 23). 
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Fonte: Tavares (2000, p. 23). 

Planejamento pode ser percebido e entendido como uma das func;oes mais 

importantes do gestor ou administrador para · o desempenho e crescimento 

organizacional. A formula~ao de estrategia tern o prop6sito de estabelecer diretrizes, 

formurando metas e objetivos com prazos definidos para serem realizados. 

Para Oliveira (2001), objetivos sao os resultados quantitativos e qualitativos 

que as empresas precisam alcanyar em urn determinado espac;o de tempo. 

Muitas empresas afirmam ter urn sistema de planejamento empresarial. 

Entretanto, para alguns, as preocupac;oes mais intensas estao ligadas as questoes 

taticas, enquanto para outros ha uma difusao da preocupac;ao tanto no processo, 

quanto no conteudo. Nao ha urn padrao, porque o grau de formalizac;ao e uma 

decisao de cada gestor na sua atividade e cada empresa tern uma visao particular 

sobre o processo de planejamento. 0 que importa e o relacionamento entre os 

componentes do processo de planejamento (FREZATTI, 2006). 
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Fonte: Frezatti (2006, p.15). 

Conforme se pode verificar na figura 3, o or~amento, como instrumento no 

sistema de controle . gerencial, permite identificar o nao comprimento das metas 

or9amentarias, devendo ser integrado coni o planejamento estrategico, fazendo com 

que as empresas concentrem-se nas metas, contribuindo para o desenvolvimento 

. organizacional. 

"Na medida em que o or~amento modela as diferentes areas da organiza9ao, 

torna-se possivel avaliar e sincronizar as a9oes individuais para fazer com que cada 

subunidade trabalhe de forma integrada na consecu~o dos objetivos comuns." 

(WELSCH, 1996, p. 36). 

Em geral, o or9amento e preparado gradualmente e elaborado anualmente, 

iniciando no 2° semestre do ano corrente, sendo frequentemente revisado no 

decorrer do ano. Essas revisoes podem ser chamadas de revisoes habituais ou de 

imprevistos, dependendo da sua finalidade. A responsabilidade pela elabora9Ao e 

dos diretores, podendo haver participa~o da baixa e media gerencia nas atividades 
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oryamentarias, contribuindo para o progresso organizacional. Algumas organiza9oes 

baseiam-se na opiniao dos funcionarios, sendo da diretoria a decisao final. 

Segundo os autores Anthony e Govindarajan (2002), urn processo adequado 

de or9amento deve contemplar a participa98o dos subordinados e a defini98o dos 

valores pelos executivos, por meio de urn processo interativo de extensa negocia9ao 

e amadurecimento das metas estabelecidas. 

Como ferramenta de estrategia, algumas empresas elaboram seus 

oryamentos por meio da solicita98o de opiniao dos subordinados, cabendo aos 

diretores avaliar as considera96es para a tomada de decisao. 

2.3.2 Controle or9amentario como uma ferramenta gerencial 

Anthony (1965) destacou em seus estudos o conceito de controle gerencial 

como sendo o processo por meio do qual os executivos influenciam outros membros 

da organiza9ao para que obede9am as estrategias adotadas. 

Segundo Gomes e Salas (2001) entre outros, o controle gerencial foi 

mudando seu conceito atraves das decadas, conforme fica evidente nos 

ensinamentos de diversos escritores. No inicio do seculo XX, marcado pelas ideias 

de Fayol e Taylor, aspectos motivacionais nao eram considerados, sendo o controle 

visto como uma forma de poder. Na decada de 1950 escritores como Argyris (1953) 

fizeram com que o oryamento passasse a se visto como base para recompensas e 

penaliza9oes. Anthony (1965) diferenciou o controle gerencial, separando a parte 

estrategica, de Iongo prazo, da operacional, de curto prazo. Entre as decadas de 

1970 e 1980, o controle passou a ter urn enfoque a partir da perspectiva social e 

comportamental, tendo influencia, ate os dias de hoje, na forma como os 

funcionarios das empresas se organizam para o atingimento dos objetivos definidos 

conforme estrategias estabelecidas pelas organiza9oes. 

0 oryamento e urn tipo de controle gerencial, urn instrumento importante 
para o planejamento e controle das empresas no curto prazo, 
representando uma fatia do planejamento estrategico da empresa. Sua 
operacionaliza~o e fortemente baseada em centros de responsabilidade e 
na segrega~o entre variaveis controlaveis e nao controlaveis (ANTHONY E 
GOVINDARAJAN, 2002, p. 461). 
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0 controle or~amentario pode ser considerado como uma ferramenta para os 

gestores avaliarem antecipadamente e prognosticarem o resultado de opera~oes da 

empresa, baseando-se em informa~es integradas e seguras em todos os setores, 

comparando e possibilitando o planejamento de objetivos a serem atingidos~ 

Oliveira (2001) define controle como sendo a fun~ao do processo 

administrative que mediante a compara~ao com padroes previamente estabelecidos 

procura medir o desempenho e o resultado das a~oes, com a finalidade de informar 

aos tomadores de decisoes para que possam tomar a~oes corretivas ou de melhoria 

·de desempenho. 

Figura 4 Estrutura e processo de controle de gestae 

Fonte: Gomes e Salas (2001, p 73) 

2.4 TIPOS DE ORQAMENTO EMPRESARIAL 

0 or~amento empresarial tern a fun~o de orientar o gestor sabre os gastos 

mantendo-os sob controle. 

Existem tres tipos de or~mento empresarial: 
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•!• Oryamento de investimento ou dispendio de capital: 

Para Rachlin e Sweeny (1993), uma solicitayao de oryamento de capital, 

entendida como uma estimativa da quantidade de recursos financeiros que cada 

gerente necessitara no oryamento anual para adquirir bens de capital de forma a dar 

suporte a atividades. Basicamente o prop6sito, do oryamento de capital e quantificar 

os montantes de dinheiro que serao gastos na sustentayao do oryamento 

operacional. 

"Existem dois tipos de oryamento: urn oryamento operacional e urn oryamento 

de capital." (RACHLIN, SWEENY; 1993, p. 11). 

•!• Oryamento operacional: 

Kaplan e Norton (2001) afirmam que o oryamento operacional concentra-se 

nas melhorias incrementais de curto prazo. 

Segundo Hansen e Mowen (2003) nas empresas comerciais o oryamento de 

produyao e substituido por urn oryamento de compras de mercadorias, cuja 

finalidade principal e identificar a quantidade de cada item a ser adquirida para a 

revenda, seu respective custo unitario e o custo total da compra. A (mica diferenya 

entre os oryamentos operacionais de empresas industriais e comerciais e a ausencia 

de oryamentos de materiais diretos e de mao-de-obra direta em uma empresa 

comercial. 

•!• Oryamento de caixa ou fluxo de caixa projetado: 

"Atraves do oryamento de caixa sao levantados os recursos financeiros 

(entrada e saida de caixa) necessaries para a execuyao do plano geral de 

operayoes e tambem para a realizayao das transayaes monetarias da empresa." 

(ZDANOWICZ, 1984, p. 115). 

A figura abaixo tern o objetivo de demonstrar todas as etapas do oryamento 

empresarial. 
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Fonte: Hansen e Mowen (2003). 

2.5 OBJETIVOS DO ORCAMENTO 

De acordo com Hasen e Mowen (2003), as funyoes de direyao e coordenayao 

sao caracteristicas chaves do processo oryamentario global da empresa e, por isso, 

as organizayoes precisam delegar essa responsabilidade, a qual geralmente e 
atribuida ao controller. Entretanto, outras empresas podem ter urn departamento ou 

sessao de oryamento, cujo gestor responsavel se reportara ao controller ou a alta 

direyao. lndependentemente da estrutura adotada pela empresa, sao atribuiyaes do 

responsavel pela area do oryamento: rever o oryamento, fornecer diretrizes de 



34 

politica e meta oryamentarias, resolver diferenyas que podem surgir quando o 

oryamento esta sendo preparado, aprovar o oryamento final e monitorar o 

desempenho real da organizayao no decorrer do ano. Tern ainda a responsabilidade 

de garantir que o oryamento esteja ligado ao plano estrategico da organizayao. 

0 oryamento empresarial possui os seguintes objetivos: 

•!• Estimular o planejamento analisando as vantagens dos pianos estabelecidos. 

•!• Servir de ferramenta para avaliayao de metas. 

•!• Servir de instrumento de comunicayao, controle e coordenayao. 

•!• Servir de base para analisar a avaliayao de desempenho. 

0 papel do oryamento dentro do tripe planejamento estrategico, controle 
gerencial e controle operacional tern mudado e o oryamento, no ambito do 
controle gerencial, passou a ocupar espayo antes inexistente. 0 
crescimento do interesse em termos de manufatura e indicadores nao 
monetarios fez com que o instrumento fosse questionado e reposicionado 
nas empresas. Questionou-se a centralizac;ao e surgiram estilos mais 
participativos de elaborac;Bo de oryamentos (FREZATTI, 2005, p. 8). 

"Sistema de controle gerencial e o meio de se obter e utilizar a informayao 

para ajudar e coordenar as decisoes de planejamento e controle em uma 

organizayao e para orientar o comportamento do empregado." (HORNGREEN; 

FOSTER; DATAR, 2000). 
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Fonte: Anthony e Govindarajam (2002). 

Conforme a figura 5, atraves do controle gerencial podem-se obter 

informac;oes para a formulac;ao da estrategia. Afinal, uma direc;ao clara e essencial 

para o aperfeic;oamento do orc;amento. 

Atualmente surgiu uma nova abordagem que representa uma inovayao do 

antigo conceito do oryamento "beyond budgeting". 

Hope e Fraser (2003) destacani que a abordagem beyond budgeting e urn 

grupo de ·processes alternatives que ap6iam metas e reconhecimentos, urn 

planejamento continuo, a demanda de recursos, a coordenayao dinamica da 

empresa e urn significative grupo de controles nos varies niveis. 

0 beyond budgeting, em termos gerais, tenta recuperar os aspectos 
qualitativos classicos do oryamento, que, uma vez cumpridos, nao precisam 
de urn novo r6tulo para serem administrativamente efetivos. Afirma-se, 
contudo, que a abordagem, alem de nao resolver alguns problemas que a 
auslmcia do oryamento pode acarretar, cria outros que nao existiriam sem a 
referida proposta (FREZATTI, 2005, p. 1). 

Hope e . Fraser (2003) entendem que o oryamento e urn plano expresso em 

termos financeiros, que serve de base para o controle de desempenho, a alocac;ao 
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de recursos, o encaminhamento dos gastos e o compromisso com · os resultados 

financeiros. 

"A inexistencia de urn instrumento pode provocar perda de neg6cios, 

dificuldades financeiras e a nao otimiza~ao de resultados. Urn instrumento gerencial 

e, em si, uma ferramenta, urn meio para que as a~oes sejam desenvolvidas." 

(FREZATTI, 2005, p. 9). 

Pode-se perceber que no or~amento tradicional, o planejamento e a execu~ao 

do or~amento sao centralizados, sendo que a abordagem beyond budgeting e 
participativa e descentralizada. Deve.;.se levar em considera~ao que o or~amento em 

algumas empresas nao pode ter urn processo de planejamento muito flexivel devido 

ao porte e complexibilidade das atividades; 

Quadro ·1· Comparative· de elementos na gestae das empresas 

A figura das metas fixas ( contratos 
fixos) esta relacionada aos pianos. 

As metas nao sao fixas, mas continuainente 
monitoradas contra urn dado benchmarking, 
preferencialmente extemo, negociado com o 
grupo de gestores. 

Existe a confianya de que qualquer acao 
possa ser exigida para atingir metas de medio 
prazo aceitas pelo grupo de gestao, dentro 
dos principios de govemanya e parametres 
estrategicos da entidade. 

Os recursos cuja aceitacao de Existe a confianya de prover os recursos 
disponibilidade para apoiar os quando forem necessaries 
oryamentos · operacionais e de 
capital sao colocados a disposicao . 

. As atividades sao coordenadas 
com. outros gestores de pianos de 
acordo com plano aceito ou 
redirecionado por nivel superior. 

tiOC!•On"lnonho deve ser 
monitorado mensalmente e 
qualquer variayao significativa 
deve ser revisada. Forecast 
demandado trimestralmente. 

Fonte: Frezatti (2005, p. 8). 

Existe a delegayao de confianya para que o 
gestor coordene as atividades a partir de 
acordos peri6dicos e exigencias de clientes. 

Existe confianya de que o forecast seja 
baseado na altemativa mais provavel, de 
maneira que s6 existira interferencia se a 
tendencia dos indicadores ficar fora de certos 
para metros. 

Evidentemente, conforme mostra o Quadro 1, o foco da abordagem beyond 

budgeting esta no gestor e em sua flexibilidade. Tanto o modele tradicional quanto 
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essa nova abordagem requerem treinamento de pessoas, pois muitas vezes os 

problemas sao decorrentes da rna utiliza~o. 

Hope e Fraser (2003) definem forecast como sendo o resultado financeiro 

mais provavel e leva em considera<;ao os gastos relacionados ao neg6cio ou projeto 

por urn periodo especifico de tempo. 
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3 METODOLOGIA 

Ap6s a revisao bibliografica, com o objetivo de avaliar as questOes propostas 

no estudo, foi escolhida a empresa Everest Eletricidade Ltda. para a realizat;ao de 

urn estudo de caso. A empresa atua na distribuit;ao regional de materiais eletricos. 

Considerou-se a analise de pesquisa qualitativa como sendo a mais adequada. 

Collis e Hussey (2005) entendem que a metodologia se refere a maneira 

global de tratar o processo de pesquisa da base te6rica ate a coleta e analise de 

dados. 

A Everest possui urn sistema de controle financeiro e avaliayao de 

desempenho ort;amentario sistematizado, permitindo sua escolha como instrumento 

para analise. 

Roesch (1999) destaca que trabalhos de carater mais qualitative utilizam a 

observat;ao ou entrevistas em profundidade, o que se apresenta como analise e 

muitas vezes uma redat;ao em que combina afirmat;Oes dos entrevistados com o 

referencial te6rico-empirico construido pelo autor do projeto. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

0 estudo de caso representa uma estrategia de pesquisa empirica que 
investiga urn fenOmeno contemporaneo dentro de seu contexte da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenOmeno e o contexte nao estao 
claramente definidos {YIN, 2001, p. 32). 

Os estudos explorat6rios nao possuem necessariamente hip6teses e sim 
finalidade e criterios que servirao de base para averiguar se o estudo foi ou 
nao bern sucedido, ja que seu objetivo nao e testar uma hip6tese e sim 
identificar como e o objeto de estudo, considerando seu ambiente e as 
variaveis que interferem no seu comportamento {YIN, 2001, p. 42). 

No entanto, verificou-se que a metodologia do estudo de caso apresenta a 

analise da pesquisa qualitativa, formada pela interpretayao dos dados coletados pelo 

entrevistador, e por ser conduzido a partir do ambiente natural de onde o fenomeno, 

processo ou caracteristica acontece. Descrevendo detalhadamente a metodologia a 

ser aplicada e as observat;Oes do fenomeno estudado para avaliar as p·osit;Oes 

te6ricas desta monografia, esta pesquisa segue o enfoque explorat6rio. 
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3.2 AREA DE ABRANGENCIA 

Com base na pesquisa bibliografica, selecionou-se uma empresa que possui 

urn sistema de informayao e controle orcamentario estruturado, como base para as 

analises. 

3.3 PASSOS DA PESQUISA 

Para a realizacao desta pesquisa, foram empreendidas as seguintes etapas: 

• Escolha do tema e discussao com especialista da area. 

• Reuniao com professor. 

• Leitura da bibliografia pertinente ao assunto. 

• Redacao dos textos. 

• Organizacao dos instrumentos de coleta de dados. 

• Observayao direta e analise de documentos administrativos e eletronicos. 

• Entrevistas com a coordenadora administrativa, responsavel pela logistica, 

com o responsavel pelo sistema e com os executives da empresa. 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Depois da definiyao da empresa a ser estudada, iniciou-se a coleta dos 

dados, os quais foram obtidos, pela pesquisadora em observayao e analise direta a 

documentos administrativos e planilhas eletronicas e entrevistas com a 

coordenadora administrativa e os executives da empresa. 

A observayao direta consistiu em uma analise do sistema de informayao, dos 

processes administrativos, operacionais e comerciais, favorecendo a compreensao 

global da empresa. Os dados primaries foram obtidos por meio de analise da 

documentayao e planilhas eletronicas que sao utilizadas em todo o processo de 

controle oryamentario, servindo para a analise do calculo de cada item do 

oryamento, bern como da metodologia utilizada para a analise de suas variaveis. 

Com base nos documentos internos e compreensao global das atividades da 

empresa foi possivel descrever a estrutura organizacional, de planejamento, dados 

economicos e societarios. 



40 

Os dados primarios foram coletados por meio de entrevistas semi

estruturadas, portanto, utilizando dois roteiros com urn numero reduzido de questoes, 

de acordo com categorias de analise pre-definidas, com a possibilidade de 

formulac;ao de perguntas adicionais. 0 primeiro roteiro foi utilizado para entrevistas 

com a coordenadora administrativalfinanceiro, o responsavel pelo sistema de 

informac;ao e o responsavel pela logistica, tendo como principal objetivo analisar a 

utilizac;ao do sistema de informac;ao, associando-se com os dados gerais e 

documentos e integrando o sistema de informac;ao ao controle gerencial, relat6rios 

de analise, estrutura e planejamento do orc;amento. 

0 segundo roteiro serviu para investigar, junto a coordenadora administrativa 

e os diretores, as informac;Qes relacionadas a elaborac;ao do orc;amento e sua 

utilizac;ao para efeitos de controle gerencial. 

A partir da adaptac;ao das tecnicas realizadas na pesquisa, foram analisadas 

as diversas informac;Qes obtidas sobre o controle de informac;ao no controle 

orc;amentario, contrastando os achados com o que dizem os diversos autores 

visitados na revisao bibliografica. 

Por meio desta pesquisa buscou-se avaliar o sistema de informac;ao no 

orc;amento operacional como ferramenta de controle gerencial, percebendo os 

aspectos estrategicos e comportamentais. 

Para firmar e garantir a exatidao, esta pesquisa foi baseada nos 

procedimentos descritos e aconselhados por Yin (2001 ): utilizac;ao de multiplas 

fontes de evidencia, tais como documentos internos, entrevistas, observac;ao direta e 

seu cotejamento para verificayao de convergencias; revisao do relat6rio por pessoas 

ligadas diretamente ao processo; arquivamento com as informac;oes obtidas nos 

trabalhos de campo. 

A analise de resultados foi de natureza qualitativa, com base na revisao 

bibliografica apresentada no capitulo 2. 
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4 DESCRICAO DA ORGANIZACAO ESTUDADA 

0 presente capitulo tern o objetivo de descrever a organizac;ao estudada, 

bern como aspectos de seu sistema de informac;ao e sua utilizac;ao como 

ferramenta de gestae e controle orc;amentario. 

4.1 TRAJETQRIA DA EMPRESA 

A Everest Eletricidade iniciou suas atividades em 1992 na cidade 

de Campinas, Sao Paulo, com a distribuic;ao regional de materiais eletricos. 0 

comprometimento com seus clientes e fornecedoresfez com que ganhasse 

confiabilidade no mercado, sendo hoj~, referencia nacional na distribuic;ao de 

produtos eletricos industriais. Certificada pela ISO 9001, busca, incansavelmente, a 

excelencia de seus servic;os. · 

4.2 ESTRUTURA 

A matriz em Campinas esta localizada estrategicamente na saida da cidade 

para as principais rodovias do estado. A Everest possui atualmente quatro filiais, 

localizadas em Belo Horizonte, Salvador, Sao Paulo e Curitiba. 

Figura 7 Estrutura da Everest 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 
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4.3 NEGQCIO DA EMPRESA 

A Everest Eletricidade Ltda. e uma empresa de comercializac;ao e distribuicao 

de materiais eletricos para instalacao e manutenc;ao industrial que busca atender as 

necessidades de seus clientes atraves da melhoria continua de seus processes 

fundamentados nos requisites da norma NBR ISO 9001. 

Figura· 8 Neg6cio da Everest 

Fonte: Everest Eletricidade ltda. 

Faturamento anual: 

~ 2003 R$ 22.000.000,00 

~ 2004 R$ 30.000.000,00 

~ 2005 R$ 44.000.000,00 

~ 2006 R$ 55.000.000,00 

~ 2007 R$ 75.000.000,00 

~ 2008 R$ 130.000.000,00 
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4.3.1 Visao 

Consolidar-se.como uma das maiores empresas de distribuiyao de materiais 

eletricos e eletronicos do pais, sendo reconhecida pela sua capacidade em atender 

as necessidades dos clientes. 

4~3.2 Missao 

Atender as necessidades de seus clientes oferecendo produtos eletricos e 

eletronicos para instalac;ao e manutenc;ao industrial e comercial atraves de soluyoes 

e aplicac;oes adequadas. 
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Figura 9 Equipe 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 
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A Everest trabalha com as seguintes linha de produtos, conforme a figura 9 

abaixo. 

Figura 10 Linha de produtos 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 

4.4 MODELOS DE CONTRATOS DE VENDAS 

De acordo com a coordenadora administrativa, a empresa possui as seguintes 

estrategias de vendas: 

Justin Time: 0 produtocerto no momenta em que o cliente necessita. 0 material 

e mantido no estoque da Everest, faturado e entregue mediante solicitacao. 

In Company. E. a Everest nas instalacoes da empresa, ficando a cargo do cliente · 

o espayo fisico e a estrutura. 0 material e mantido sob a responsabilidade e custo 

da Everest. 
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Consignayao: Sao os itens de consumo do cliente armazenados em seu 

almoxarifado, sendo o investimento da propria Everest. 

4.5 PROCESSO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

Com o objetivo de compreender os processes da empresa, foram feitas 

perguntas aos entrevistados (responsavel pela logistica e pelo sistema de 

informa98o) com a finalidade de identificar a integra~ao do sistema de informa98o 

com a estrategia da empresa. 

Para Kapoor e Kansal (2004), distribui98o e urn dos processes da logistica 

responsavel pela administra98o dos materiais a partir da saida do produto da 

linha de produ~ao ate a entrega do produto no destino final. 

Segundo o responsavel pela logistica, a distribui98o e dividida em sub

processos tais como: 

•:• Movimenta98o da linha de produ98o: 

Por ser urn distribuidor a Everest nao possui linha de produ98o. 

•:• Expedi98o: 

Na Everest Eletricidade o processo de expediyao ocorre da seguinte forma: 

De acordo com o entrevistado, com uma c6pia do pedido de venda, o 

operador separa o produto que foi comercializado, retirando-o do estoque para a 

expedi~ao, os responsaveis pela expediyao concluem o processo de embalagem e 

despacho do produto. Todos os funcionarios que manuseiam este documento 

durante a separa98o devem vista-lo e data-lo. 

•:• Gestao de Estoques: 

Na 6tica de Bulgacov (1999), os estoques em urn sistema de produ~ao sao 

constituidos por produtos acabados, componentes de produtos e materias-primas 

mantidas sem adi98o de valor, durante urn determinado tempo. 
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De acordo com o responsavel pela logistica, a Everest nao possui produ~ao 

por se tratar de urn distribuidor. As atividades para o controle do estoque visam a 

manter a preserva~ao/integridade dos materiais estocados e durante as tarefas de 

recebimento, armazenamento, separa~ao, embalagem e expedi~o. o manuseio e 

sempre feito de forma a evitar danos ou deteriora~ao do produto e de acordo com as 

indica¢es e simbologias para manuseio e preserva~o indicadas na embalagem 

pelo fabricante do produto. Sao efetuadas a verifica~ao e conferencia dos produtos 

quando os produtos chegam no recebimento da Everest, os produtos sao 

inspecionados de modo a estar de acordo com os requisitos descritos na Nota Fiscal 

e no que tange aos dados fisicos, para garantir que os produtos que chegaram sao 

tecnicamente os mesmos que constam na Nota Fiscal (qualidade, embalagem e 

identifica~o e dados especificos como tamanho, cor, potencia, capacidade etc.). E 
realizada a verifica~ao das condi~oes gerais, verificando os dados da Nota Fiscal, 

comparando-os com o pedido de compra. A nota fiscal e lan~da, de modo que os 

seus itens estejam de acordo com os dados comerciais negociados, ou seja, pre~o. 

imposto, prazos de pagamento, frete etc. Sao segregados e identificados os 

materiais que estao na area de recebimento. Os materiais que estao aguardando a 

libera~ao da inspe~ao comercial e tecnica ficam segregados em palates demarcados 

com a cor amarela e com a identifica~o de material aguardando libera~ao para o 

recebimento. Os materiais que devem ser recusados ou devolvidos sao segregados 

em palates demarcados com a cor vermelha e com a identifica~ao de produto nao

conforme. Os materiais aprovados na verifica~ao sao segregados em palates com a 

cor verde e com a identifica~o de material aprovado, ou seja, ficam nos palates ate 

a entrada no estoque. 

Segundo o responsavel pelo sistema de informa~o, o estoque e controlado 

pelo sistema integrado de gestao ERP, com banco de dados Oracle. 

•!• Gestao de Transportes: 

Para Chowdhury e Sadek (2003), a gestao de transporte e a gestao da 

movimenta~o fisica de pessoas e bens entre pontos diferentes. 
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De acordo com os entrevistados, na Everest, as transportadoras consideradas 

como estrategicas possuem seu desempenho de fornecimento de servic;os 

monitorado pelo responsavel pelo estoque. 0 despacho dos produtos e feito por 

meio de transportadoras contratadas pela Everest ou transportadoras contratadas 

pelo cliente, desde que o frete seja por conta do cliente. 

•!• Logistica Reversa: 

Para Leite (2003), o objetivo principal da logistica reversa eo de atender aos 

principios de sustentabilidade. 

Segundo o responsavel pela logistica, a Everest nao recicla produtos. Quanta 

a devoluc;ao do produto, se for produto danificado, a Everest devolve ao fornecedor 

para o conserto ou reposic;ao. Caso o produto seja devolvido em born estado, ele 

volta para o estoque. 

No caso de itens devolvidos pelo cliente, a Everest procede da seguinte 

forma: primeiro e verificado se pec;a ou produto foi danificado pela transportadora, 

neste caso e emitida fatura para a transportadora que se responsabiliza pelo dano. 

Se a pec;a veio com defeito do fabricante, e realizada a devoluc;ao imediatamente ao 

fornecedor, na hora da conferencia. 

•!• Canais de Distribuic;ao: 

Segundo Gianpaolo (2004), os canais de distribuiyao sao os meios que o 

produto percorre ate chegar ao seu destino final; os canais de distribuiyao sao 

basicamente compostos de centros de distribuic;ao, varejistas, distribuidores, entre 

outros pontos utilizados como apoio para diluir o custo total da distribuic;ao. 

De acordo com a coordenadora administrativa, a Everest atua em suas filiais 

como distribuidor, com objetivo de atender uma maior demanda de clientes, num 

curta prazo de tempo. 
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4.6 SUPRIMENTOS 

Para Kapoor e Kansal (2004), suprimento e o item administrado, 

movimentado, armazenado, processado e transportado pela logistica. 0 termo 

nasceu junto com a logistica e e utilizado para definir diversos materiais. 

•:• Gestao Compras/aquisiyao: 

De acordo com a coordenadora administrativa, todos os fornecedores da 

Everest sao avaliados. A aquisiyao s6 ocorre a partir de fornecedores homologados 

em nosso cadastro e os fornecimentos estrategicos sao monitorados. Os 

compradores ou vendedores s6 podem fazer a aquisic;ao do material se o fornecedor 

estiver homologado. Para novos fornecedores, deve-se providenciar a 

documentayao para avaliayao e homologayao antes de qualquer neg6cio. Os novos 

fornecedores s6 poderao ser considerados homologados ap6s a liberac;ao feita pela 

responsavel pelo cadastro. Essa liberac;ao tern inicio com a verificac;ao dos dados 

cadastrais do fornecedor no Sintegra e na Receita Federal. Se o fornecedor nao 

estiver em conformidade e descredenciado e assim automaticamente o sistema 

impede qualquer pedido de compra. A avaliac;ao de fornecimento e continua e cada 

comprador da Everest e responsavel por urn grupo de fornecedores, devendo fazer a 

gestao dos criterios mais importantes no controle da qualidade do fornecimento. A 

pontualidade dos prazos de recebimento de produtos e urn dos indicadores do 

sistema de gestao da qualidade da Everest. 

Segundo o responsavel pelo sistema, o sistema de informayao da Everest 

disponibiliza meios para que essa pontualidade seja acompanhada, permitindo que o 

comprador e/ou vendedor analise esse desempenho. 

De acordo com os entrevistados, a Everest identificou os processos 

necessaries para o SGQE, gerando o "Macrofluxo de Processos" com a sequencia e 

interac;ao entre eles, conforme proposto por Porter (1991) apresentado na Figura 10. 
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Figura 11 Macrofluxo dos processes Everest 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 

4.7 SISTEMA DE INFORMA<;AO DA EVEREST 
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Para Riccio (2001), ERP e urn sistema de informayao que sincroniza, integra 

e controla em tempo real os processes de uma empresa pelo emprego de tecnologia 

de informayao avanyada. Foi concebido dentro do conceito de sistemas de 

informayao unico para toda a empresa. E composto por m6dulos integrados por urn 
) 

unico banco de· dados e configurados para atender as necessidades especificas de 

cada organizayao. 

Segundo o entrevistado responsavel pelo sistema de informayao, o sistema 

integrado de gestao ERP desenvolvido para a Everest e totalmente integrado e 

abrange todos os departamentos, fornece dados para analises e gerenciamento. E a 

ferramenta parametrizada e utilizada para tomada de decisao. 

A Everest utiliza urn conjunto formado pelos seguintes programas e arquivos: 



•!• Sistema ERP; 

•!• Documentos de uso geral {DRIVE "F" e "H"); 

•!• Documentos de uso pessoal {DRIVE "X"). 
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De acordo com o responsavel pelo sistema, o departamento de Tl e 

responsavel pela infra-estrutura de comunicayao e telefonia, incluindo itens de 

hardware e software, o Tl esta sempre procurando manter a adequayao desses itens. 

A cada seis meses e feita uma pesquisa de satisfayao por meio de urn formulario 

aplicado a todos os funcionarios. Todos os funcionarios devem zelar pela 

conserva<;ao do patrimonio e pela adequac;ao de seu uso. Todos podem sugerir 

aquisi<;ao de novos bens e todos devem solicitar reparos em objetos de sua area de 

trabalho. A rede e devidamente mapeada num diagrama para facilitar manuten<;oes. 

Alem disso, a qualquer memento, os usuaries da rede podem solicitar melhorias ou 

fazer reclama<;oes, adotando-se uma sistematica descrita por Chiavenatato {2001) e 

Padoveze {2005). 

Segundo a coordenadora administrativa, os processes da Everest sao 

monitorados, medidos e os resultados obtidos sao devidamente analisados, 

conforme definido nos procedimentos e instru<;oes de cada processo que identifica 

os meios de controle usados. De acordo com os resultados obtidos e sua analise, 

a<;oes sao tomadas para a eliminac;ao de nao-conformidades, corre<;ao de processes, 

implanta<;ao de melhorias, ou preven<;ao de situa<;oes indesejadas. 

A dire<;ao da empresa disse, na entrevista, que estabeleceu processes de 

comunica<;ao adequados a sua realidade e organizac;ao, visando a transmitir 

informa<;oes a seus funcionarios sobre a atua<;ao, objetivos e atividades da empresa. 

Esses processes sao: 

•!• Intranet; 

•!• Servidor de e-mail; 

•!• Quadro de avisos dos indicadores atualizados; 

•!• Mural de avisos de assuntos gerais; 

•!• Reunioes. 
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Segundo os diretores, a Everest considers que o seu pessoal esta consciente 

quanto a relevancia e importancia de suas atividades para o atingimento dos seus 

objetivos. Sao realizadas constantes orientayees e informayees pela chefia imediata 

alem da realizac;ao de eventos intemos. 

De acordo com a coordenadora administrativa, a atuac;ao dos funcionarios da 

Everest, bern como suas responsabilidades, sao definidas e documentadas, 

apresentadas em documento de descriyao de competencia, estabelecendo ainda a 

linha de autoridade. Os funcionarios sao comunicados das suas responsabilidades e 

autoridades em reunioes, treinamentos e por uma planilha eletronica disponibilizada 

na rede, com: 

•!• Organograma geral 

•!• Organograma por areas 

•!• Func;oes por areas 

•!• Funcionarios por funyees 

•!• Treinamentos obrigat6rios por func;ao/funcionario 

•!• Treinamentos executados por func;ao/funcionario 

A planilha e composta por links que facilitam a consulta para todos os 

funcionarios, tanto por nome, como por funyao e e atualizada pela Area de Recursos 

Humanos cada vez que ha movimentayao (admissao, demissao ou transferencia) de 

pessoal. 
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Figura 12 Organograma geral 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 
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De acordo com os diretores, alem do sistema ERP que opera on-line e em 

tempo real, o planejamento dos processes preve ainda quais sao os recursos 

necessaries (infra-estrutura, ambiente de trabalho, informa~ao, forma~o etc.). A 

mediyao e/ou monitoramento de processes sao efetuados con-forme o planejamento 

disposto de indicadores e sempre que ocorrerem tendencias desfavoraveis, o SGQE 

toma a~oes para assegurar que os processes possam cumprir os requisites 

planejados. Assim foi analisado o estudo sobre a integra~ao de sistema de controle 

gerencial apresentado por Otley e Berry ( 1980) o qual destaca a importancia do 

desenvolvimento do sistema para o controle gerencial. 

Para ocorrerem em conformidade, os principais processos/atividades sao 

descritos em procedimentos ou instru~oes de trabalho e registros aplicaveis sao 

gerados. como base do controle, sendo possivel gerar indicadores de controle dos 

processes atraves deles. Os registros tambem sao usados (necessaries) para 

fornecer evidencia de que os _ processes de realiza~ao e o produto resultante 

atendem os requisites aceitaveis estabelecidos. 

Tabela 1 Numero de funcionarios matriz/filiais 

TOTAL 2 12 31 46 104 193 

onte: A autora com base nos dados da empresa 

4.8 CONTROLE E REGISTROS 

De acordo com a coordenadora administrativa, os registros da qualidade 

representam o meio utilizado para conter os dados e informa~oes referentes aos 

processes· e atividades da Everest. Os registros estao dispostos em meios diversos 

e sao mantidos para demonstrar conformidade com os requisites especificados e a 

eficacia operacional do SGQE. 

Os dados dos principais processes e atividades que afetam diretamente a 

qualidade dos produtos e servi~os sao registrados, arquivados e controlados. 
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4.9 PLANEJAMENTO E INCENTIVOS 

Segundo os entrevistados (coordenadora administrative e diretoria), o 

planejamento estrategico e revisado pela empresa, a cada final de ano com validade 

para o ano seguinte, sendo definidas as metas, individual e organizacional. De forma 

semelhante ·ao estudo de Oliveira (2001). 

As 111etas sao revistas a cada ano, definidas no planejamento estrategico, 

podendo a criteria da empresa ser alteradas, considerando as metas realizadas e a 

previsao de crescimento da empresa. 0 cumprimento da meta e calculado por meio 

dos valores faturados e recebidos entre o 1° e o ultimo dia uti I de cad a mes. 

Tabela 2 Metas X faturamento 

1. Ate R$ 99~999,99 0,05% s/ valor 

2. De R$ 100.000,00 a R$ 149.999,99 0,10% s/ valor 

3. De R$ 150.000,00 a R$ 249.999,99 0,15% s/ valor 

4. De R$ 250.000,00 a R$ 349.999,99 0,20% s/ valor 

5. Acima de R$ 350.000,00 0,25% s/ valor 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 

Os vendedores comissionados tern uma tabela de metas de vendas referente 

ao ano corrente, com metas mensais e percentuais de PLR relacionados ao 

atingimento dessas metas. 
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Tabela 3 Metas X faturamento recebido 

1. Ate R$ 99.999,99 0,05% s/ valor 

2. De R$100.000,00 a R$149.999,99 0,10% s/ valor 

3. De R$ 150.000,00 a R$ 249.999,99 0,15% s/ valor 

4. De R$ 250.000,00 a R$ 349.999,99 0,20% s/ valor 

5. Acima de R$ 350.000,00 0,25% s/ valor 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 

De acordo com a diretoria, a Everest Eletricidade Ltda. instituiu urn sistema de 

participa~ao nos lucros e resultados, denominado internamente de Programa de 

Participa~ao nos Lucros e Resultados - PPLR, ·que se reger pelas norrnas 

constantes em urn regulamento. 0 programa tern como fundamento legal as 

disposi~oes contidas no Artigo 7°, inciso XI, da Constituiyao Federal e Lei n° 10.101, 

de 19/12/2000. 

A parcela da PLR e · distribuida para os comissionados no faturamento e no 

recebimento. A distribui~o dos lucros aos empregados da EVEREST objetiva: 

a) incrementar os neg6cios e os resultados da empresa; 

b) estimular o interesse do empregado na gestao e nos destines da empresa; 

c) reconhecer o esfor~o dos empregados na constru~ao do resultado; 

d) fortalece.r a parceria entre o empregado e a empresa. 
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Segundo a diretoria, a sistematica de participac;ao esta ligada as prioridades 

de neg6cios da Everest, mediante orientac;ao estrategica clara e definic;ao de metas 

que garantam a auto-sustentac;ao financeira, o respeito, as diferenc;as entre os 

setores, os niveis hierarquicos, cargos e func;oes, e o acompanhamento e avaliac;ao 

do programa, realinhando-o aos novas pianos e estrategias de neg6cios. Participam 

do programa de distribuic;So de Iueras todos os empregados e estagiarios da Everest. 

Os empregados sao premiados pelos resultados, desde que sejam cumpridas 

as metas estabelecidas em plano de metas especifico para cada ana. 

A forma de distribuic;So considera as remunerac;oes fixas e variaveis. 

0 percentual referente a remunerac;ao fixa e distribuido conforme as 

condic;Qes estabelecidas. 

0 percentual referente a remunerac;ao variavel depende do desempenho de 

cada empregado e e distribuido conforme o sistema de avaliac;ao e premiac;ao par 

resultado estabelecido pelo Plano de Metas. 

Estao excluidos do programa (fixo e variavel) os empregados: 

a) que tiverem registro, no exercicio financeiro de apurac;ao do Iuera, de faltas, 

ou mais, nao abonadas; 

b) demitidos par justa causa, em qualquer epoca; 

c) que pedirem demissao; 

d) desligados, no exercicio financeiro de apurac;ao do Iuera, durante os 

noventa dias de trabalho no regime do contrato de experiemcia. 

Sendo a melhoria de resultados da empresa urn dos objetivos do programa, o 

pagamento das cotas de participac;ao e efetivado se atingido o resultado 

estabelecido no Plano de Metas e Condic;Qes do exercicio financeiro. 

Conforme o disposto no artigo 3° da Lei n° 10.101, de 19/12/2000, o 

pagamento da participac;ao nos Iueras nao constitui base de incidencia de qualquer 
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encargo trabalhista e previdenciario, nao se lhe aplicando igualmente, o principia da 

habitualidade. 

De acordo com a coordenadora administrativa, toda parcela de PLR e 

creditada no decimo dia util do mes subseqoente aquele em que foi apurado o 

faturamento/recebimento e o pagamento ocorre em duas parcelas. 

Em caso de devoluyao de mercadorias, em qualquer tempo, referente a urn 

periodo em que a meta tenha sido alcanyada, causando reduyao nos valores do 

faturamento para baixo da meta, toda e qualquer parcela e deduzida. 0 percentual 

da parcela e aplicado sabre o valor efetivamente faturado/recebido e nao sabre o 

valor da meta. 

0 PLR e calculado da seguinte maneira: para comissionistas que recebem 

0,2% de comissao, o percentual de PLR e de 0,08%, dividido pelo numero de 

pessoas da equipe de vendas, apurado mensalmente. Para comissionistas que 

recebem 0,50% de comissao, o percentual de PLR e de 0, 16%. Para comissionistas 

que recebem 0,30% de comissao sabre as vendas da filial, o percentual de PLR e de 

0,12%. 

4.10 CONTROLE FINANCEIRO 

De acordo com os entrevistados (coordenadora administrativa e diretoria), a 

empresa elabora anualmente urn orctamento de suas operactoes, previsao de vendas 

e gastos. Baseando-se nos estudos de Campiglia e Campiglia (1993). Toda a 

estrutura da empresa e descentralizada, ou seja, o responsavel por cada area tern o 

poder de decisao. Para o controle financeiro e utilizado o conceito de centros de 

custo. 

Caso o produto, nao retornado ao fornecedor, seja renegociado e creditado o 

valor correspondente ao desconto. 

Durante o ano e analisado cada funcionario de acordo com os itens 

apresentados no Quadro 2, abaixo. 
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Quadro 2 Deduc;oes 

Frete gerado indevidamente Valor do frete 

Netas fiscais emitidas erradas Custo financeiro e despesas 

bancarias 

Devoluc;ao de material do estoque Valor do frete 

Devoluc;ao de material que teve compra especifica Valor de custo do material + 

sem retorno ao fornecedor frete 

Material enviado errado para cliente Valor do prejuizo 

Outros prejuizos ocasionados para a empresa Valor do prejuizo 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 

Segundo a entrevistada coordenadora administrativa, estas deduc;oes serao 

aplicadas tanto nos 50% geral, quanto no individual. Por exemplo: 

a) 0 funcionario W enviou mercadoria errada e a Everest teve urn custo com 

Sedex no valor de .R$ 10,00; 

b) 0 funcionario ZZ emitiu uma nota fiscal para a unidade errada e levou 1 0 

dias para o material retornar para a Everest, quando outra nota fiscal de faturamento 

foi emitida para o cliente. A transportadora cobrou urn frete de R$ 20,00. Este titulo 

· ja estava em banco e teve de ser baixado: 

Valor da NF= R$1.000,00 

Financeiro: 2% a.m.=> 10dias = 0,67% = R$ 6,70 

Baixa bancaria: R$5,00 

Entrada do titulo em banco: R$0,00 
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Frete = R$ 20,00 

· Considerando· os dados do exemplo acima, os valores da tabela ficam da 

seguinte forma: 

Tabela 4 EX: Deduyoes 

R$ 1565,00 R$ 175,00 R$ 250,00 

- (R$ 5,00) 

- (R$ 3,35) - (R$ 3,35) 

- (R$ 2,50) - (R$ 2,50) 

- (R$ 10,00) - (R$ 10,00) 

4.11 METODOLOGIA UTILIZADA NO PROCESSO ORCAMENTARIO 

Segundo os entrevistados, o gerente de cada setor tern autonomia para fazer 

as projecoes, mas, a aprovacao do orcamento depende dos diretores da empresa 

que verificam a viabilidade da projecao orcamentaria, utilizando as seguintes acoes: 

•!• Definir orcamentos realistas e ambiciosos, bern como projetos consistentes 

com a estrategia definida pela empresa. 

•!• Determinar metas e medir sua execuyao com precisao, para uma gestao 

eficaz das operacoes e dos objetivos. 

•!• Preparar orcamento anual, com objetivos globais e individuais, que cubram no 

minimo os requisites do grupo empresarial e respeitem as instrucoes dele 

recebidas. 
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•!• Elaborar um projeto de planejamento de processes para os projetos principais. 

4.12 MODELO DE PROCESSO ORCAMENTARIO · 

De acordo com os entrevistados, o acompanhamento oryamentario esta 

vinculado ao planejamento estrategico, sendo utilizado como ferramenta de proje~o 

. ·. no controle de gestae, totalmente integrado ao sistema de informa~o, 

proporcionando avaliayao mensal. 

Tabela 5 Cenario vendas 

META REALIZADO ATINGIDO 

2007 R$104.561.894,79 R$75.834.315, 12 72,53% 

2008 R$134.617.000,00 R$133.297.753,40 99,02% 

Fonte: Everest Etetricidade Ltda. 

· Segundo a coordenadora administrativa, com base no cenario do ano anterior 

e ·. considerando as influencias do mercado, a Everest elabora sua projec;ao 

anualmente, para todos os departamentos e filiais. 

Tabela 6 Cenario compras 
t ~-'~-- .._.., .. ~~ .. ~ .. ~-.,,.,.,,.,_,. ~ .... ~, ...... ~ "' .... -=""'-"'="-""''-:• """"'"'"~--:\;" M ... ~ _,.,..._ ....... ~ ...... ,-,._LC"""""""'~·-~·0.)~"'"·-"' .. --.............. - •• H/,.0-
~ - ~ - - - - - - -, 
"' "- -

'. ' 1, • > l • < ' - '"~ 

" - - ' -- ~ 
~•~•:.;~/ ,.,~· _.,........,..;. ..... ....,...""...,;___,,.,.-;.,.........-'..,.,.;..,,.~'-..,:,::,=:.......,....,.,...,...,~,...,....,.,.,~-~.""-""""'""""'-..>~.-.::. :,.__.......,.~..::. .,.......,.._...,! ~..........,,..~.,...,_,.r..,..,_,.,..,~,....._,.,.,.,... __ .,._:, .. ,,.,.........._... ... ......; _....., • ...,~ 

PROJECAO REALIZADO 

2007 R$ 55.417.804,19 R$ 49.234.587,09 

2008 R$ 71.347.010,00 R$ 75.847.803,30 

Fonte: Everest Eletricidade Ltda. 
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De acordo com os diretores, alem da empress realizar anualmente a proje~ao 

de vendas e compras, com avalia~o mensal, este procedimento tambem e efetuado 

· para a previsao de pagamentos, conforme modelo contido na tabela 7. 

Tabela 7 Modelo previsao de pagamentos 

JAN- FEV MAR- ABR -_ MAl -JUN JUl AGO SET OUT NOV DEZ · 

Segundo os diretores, a Everest tambem realiza a proje~ao de or~amento de 

caixa, com avalia~oes mensais, com a finalidade de prestar contas ao conselho 

administrative e integrar os processes com a estrategia da empress. Este 

procedimento segue a Tabela 8. 

Tabela 8 Modelo or~amento de caixa 

ltens JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

SALDO INICIAL 

ENTRADAS 

Vendas a vista 

Vendas a 
Outras entradas 
caixa 

SAiD AS 

Fonte: A autora com base nos dados da empresa. 
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De acordo com os entrevistados (coordenadora administrativa e diretoria) 

todos os or~mentos sao realizados com base nos dados do sistema, que transmite 

a realidade da empresa. Os oryamentos sao realizados com inicio em janeiro e 

finalizando em dezembro. Pode haver alterayoes conforme variayao de mercado. 

Segundo a direyao, o sistema oryamentario da Everest serve de apoio ao 

processo de planejamento, considerando que o oryamento nao substitui o 

planejamento estrategico da empresa, sendo uma ferramenta utilizada pela empresa 

para administrayao de curto e Iongo prazo. 0 conceito de controle integrado com o 

planejamento oryamentario segue a proposiyao de Gomes e Salas (2001). 

4.13 ESTRA TEGIAS OR<;AMENTARIAS 

De acordo com os entrevistados, a empresa utiliza as seguintes estrategias 

para a projeyao oryamentaria: 

•!• 1. 0 or~mento anual deve ser revisado conforme variayoes de mercado. 

•!• 2. Os oryamentos individuais sao analisados, individualmente, para avaliar sua 

coerencia como or~mento global e com os objetivos de medio prazo. 

•!• 3. Os objetivos globais sao atribuidos aos executivos da empresa e 

redefinidos como objetivos pessoais. 

•!• 4. Os objetivos individuais sao revisados para avaliar sua coerencia com os 

recursos e objetivos globais da Everest. 

•!• 5. E realizada a analise dos riscos interno x externo, de uma forma completa, 

para a preparayao do or~mento anual, bern como de todo e qualquer 

planejamento. 

•!• 6. 0 novo projeto e atribuido aos envolvidos, para definir qual a expectativa do 

resultado pelos usuarios operacionais e determinar o grau de satisfayao. 

•!• 7. As metas, os objetivos gerais e os resultados sao comunicados em nivel 

operacional. 

4.14 MELHORIA CONTINUA 

De acordo com o responsavel pelo sistema, a Everest busca continuamente 

melhorar a eficacia do Sistema de Gestao da Qualidade tomando como base a 
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Politica da Qualidade, os objetivos da qualidade, os resultados de auditorias internas 

e externas, a analise de dados e informa¢es sobre os produtos, processos, clientes 

e fornecedores, as a¢es corretivas e preventivas, alem dos resultados das analises 

criticas realizadas pela dire~o da empresa. 

De acordo com os entrevistados, os processos de melhoria continua do 

SGQE sao conduzidos pelas equipes responsaveis, liderados pela dire~o da 

empresa, sendo seus resultados avaliados nas analises criticas pela direyao da 

empresa. 

Segundo a dire~o. os resultados dos indicadores devem melhorar a cada 

ano, o que e verificado nos ciclos de auditorias. Alem disso, sao focos de melhoria 

continua: o atendimento ou nao de resultados e objetivos, mudanyas legais e 

normativas, os pontos fracos potenciais dos processos, novos equipamentos e 

processos de trabalho, os processos e indicadores existentes, dentre outros. 

4.15 ACAO PREVENTIVA 

Segundo o relato dos entrevistados, qualquer a~o que seja tomada para 

eliminar a possibilidade da ocorrencia de uma nao-conformidade em potencial e 

definida como uma ayao preventiva. A ayao preventiva pode ser indicada por 

qualquer area da empresa devendo ser devidamente planejada pelo seu 

responsavel seguindo procedimentos especificos, baseado no conceito de 

descentralizayao apresentado por Flamholtz (1979). As ayoes preventivas sao 

provenientes da analise de dados e informa¢es. 

De acordo com o relato dos entrevistados, e de responsabilidade de qualquer 

funcionario da Everest o registro das nao-conformidades e das reclama¢es dos 

clientes. As nao-conformidades e reclamayoes de clientes, registradas em 

formularios especificos, sao encaminhadas para a Gestao da Qualidade, que orienta 

na efetiva~o do registro e as envia para a area responsavel. 0 estudo de causas e 

a implantayao das ayoes corretivas sao de responsabilidade da area que executou o 

serviyo ou produto. Cabe a ela, juntamente com a area de Gestao da Qualidade, a 

analise critica da a~o corretiva. 
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Conforme relata da coordenadora administrativa, a capacitacao do pessoal, 

por meio do seu treinamento, representa uma preocupayao constante da Everest 

com a prevenyao, sendo bastante eficaz na preparacao de sua equipe para ayao 

preventiva de nao-conformidades. 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

Para a analise dos resultados desta pesquisa qualitativa realizada na 

empresa Everest, procurou-se organizar cada item estudado com base nos relat6rios 

de entrevistas estruturadas, analise dos documentos e planilhas eletronicas 

disponibilizadas pela empresa e observac;ao direta. Assim, avaliou-se a integrac;ao 

do sistema de informac;ao com as estrategias, o processo operacional e os aspectos 

comportamentais do orc;amento como importante ferramenta de gestao. 

5.1 INTEGRACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO NO CONTROLE 

ORCAMENTARIO COMO FERRAMENTA DE GESTAO 

Nesta pesquisa procurou-se avaliar, se o sistema de informac;ao da empresa 

estava integrado com o controle orc;amentario e qual a importancia desta integrac;ao 

para a gestao da empresa. 

De acordo com os diretores, verificou-se que a empresa atualiza o 

planejamento anualmente, considerando a importancia do orc;amento para melhor 

controle e obten<;ao de resultados, integrando com urn sistema de informa<;ao 

eficiente que facilita o acesso aos dados e as informac;oes em todos os setores da 

empresa. A Everest elabora e decide ac;oes estrategicas que terao efeito no Iongo 

prazo. 

Segundo a coordenadora administrativa, ha uma metodologia formal de 

integrac;ao do sistema de informac;ao com o orc;amento empresarial da matriz e 

demais filiais. A sistematica utilizada pelo sistema de informac;ao na elabora<;ao do 

orc;amento exige esta integra<;ao, possibilitando acessibilidade as informa<;Qes de 

qualquer uma das unidades da empresa. 

Atraves dos entrevistados, observou-se que a empresa possui procedimentos 

descentralizados para decisoes de curto prazo. A empresa realiza reunioes mensais 

com todos os gestores de todas as unidades e areas, para apresenta<;ao dos 

resultados mensais e controversias relacionadas aos procedimentos a serem 

adotados. 
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5.1.1 Sistema de informayao no controle orgamentario 

De acordo com a diretoria, a integrac;ao do sistema de informayao como o 

controle orgamentario e perceptive! e as estrategias da empresa sao claras e 

objetivas com ampla divulgac;ao de gestores aos subordinados sobre metas 

tragadas. 

Segundo a coordenadora administrativa, e possivel perceber a preocupac;ao 

da empresa em divulgar suas estrategias para melhor avaliayao do comportamento 

organizacional, o que e considerado uma importante ferramenta na gestao 

empresarial. 

A empresa possui urn sistema de informac;ao no controle orgamentario 

fortemente desenvolvido e ligado a suas estrategias organizacionais, conforme relata 

dos entrevistados, observou-se que a politica de vendas da empresa visa a 

equilibrar o fluxo de caixa, atraves do estabelecimento de politica de prec;o 

considerando a variac;ao da demanda. 

Verificou-se tambem, a partir de informac;oes fomecidas pelos entrevistados, 

que a empresa projeta os parametros do planejamento anualmente, integrando-o 

com o controle orgamentario, elaborando e definindo ac;oes taticas e estrategias que 

terao efeito de curto e Iongo prazo, havendo interligayao com o sistema de 

informayao e o controle gerencial, pois a sistematica adotada para a elaborayao do 

planejamento exige essa integrac;ao. 

Com base nos documentos eletronicos, observou-se que o centro de 

responsabilidade estima todos os gastos (salarios, encargos, despesas de viagem, 

despesas com expediente, servic;os de terceiros entre outros), sendo as despesas 

financeiras orgadas pela area administrativa/financeira e as despesas nao

financeiras estimadas e incluidas no orgamento. As receitas e as despesas da 

empresa compoem o plano de vendas. A estimativa do custo de estoque e baseada 

e projetada de acordo com as vendas. 
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Conforme relata dos entrevistados, a elabora~ao do or~amento da empresa 

considera o hist6rico presente no sistema dos anos anteriores, aderindo a oscila~ao 

do mercado. 

Com base nos documentos eletronicos extraidos do sistema observou-se que 

o controle or~mentario e totalmente integrado ao sistema de informa~ao e contabil 

da empresa, sendo a ferramenta de gestao utilizada com sucesso pela empresa, 

melhorando seu desempenho anualmente no mercado nacional. 

5.1.2 ~nfase do sistema de controle or~amentario 

0 sistema de controle or~amentario da Everest considera a~oes corretivas e 

de melhoria continua, objetivando a motiva~ao e melhor desempenho, na opiniao da 

coordenadora administrativa, isso ocorre porque a empresa define planejamento 

Claro e iSSO e passado para todos OS funcionarios. 

A enfase do uso do sistema de controle or~mentario integrado da empresa 

estudada neste estudo de caso tern foco no controle de gestao, conforme relata dos 

diretores, ha integra~ao de urn sistema de incentives baseado no cumprimento de 

metas e indicadores de desempenho com o planejamento do controle or~mentario. 

Considerando-se que a empresa possui urn sistema de informa~o integrado 

com o controle or~mentario, tornando o seu uso intenso e funcional, sendo utilizado 

como uma importante ferramenta de gestao, conforme relata dos diretores e da 

coordena~ao administrativa, conclui-se adequada e positiva a integra~ao de 

sistemas de informa~o no controle or~mentario e sua utiliza~ao como ferramenta 

de gestao. 

5.2 DESEMPENHO DOS PROCESSOS 

Percebeu-se atraves das entrevistas e visitas a empresa, que o sistema 

integrado esta muito eficiente quanta a gestao informatizada dos processes, 

principalmente das tarefas relacionadas ao atendimento do cliente. 0 usuario insere 

dados na cota~o utilizando informa~es advindas do Cadastre de Produtos, 
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gerando, a partir dai, o pedido de venda, registros sobre necessidades de aquisic;ao, 

pedido de compra, ordem de separa~o e faturamento. 

Esta consolida~o e feita on-line e no tempo em que cada gestor de processo 

executa as tarefas. Por se mostrar eficiente nestas consolidac;oes, entende-se que, 

no que tange a recursos de informatica para o born desempenho dos processos, o 

sistema de gestao e fundamental para a realizac;ao dos processos internos da 

empresa, nas mais diferentes areas. 

A empresa efetuou a implanta~o do sistema ERP no final do a no de 2007. 

Conforme relato do responsavel pelo sistema, os processos que nao sao 

consolidados pelo sistema integrado estao sujeitos a controles definidos em padroes 

documentados, possuem procedimentos de gestao ou instruc;ao de trabalho, sendo 

que aos poucos estao sendo efetuadas atualizac;oes no sistema para a inclusao de 

novos procedimentos. Os procedimentos de gestao e as instruc;oes de trabalho 

padronizam os processos e, sempre que aplicaveis, fazem usos de registros 

especificos que tambem estao em conformidade com o planejamento 

organizacional. Processos cujo desempenho estao relacionados a politica da 

qualidade sao controlados pelos lndicadores da Qualidade, sendo que esses 

indicadores tambem sao monitorados pelos sistemas de informa~o implantado. 

5.3 CONFORMIDADE DE PRODUTOS 

A diretoria afirmou que nenhum produto sujeito a certifica~o compuls6ria seja 

comercializado pela Everest sem que ela tenha ocorrido. Certificado compuls6rio e 

uma certifica~o obrigat6ria ·de determinados produtos, regulamentada pela lei ou 

portaria do INMETRO. Esses produtos s6 podem ser comercializados com os 

selos/certificados aprovados, uma vez que possuem impacto sobre a saude, a 

seguranc;a e o meio ambiente. Assim, todos os produtos revendidos pela Everest 

devem ter a certificac;ao. A area tecnica tern feito este acompanhamento e os 

certificados estao arquivados. Os vendedores foram treinados para que nao fac;am 

venda de produtos que desobedeyam as portarias do INMETRO, que sao de 

conhecimento de todos e que estao armazenadas em uma area da rede interna 
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especifica da empresa, que permite o acesso de todos os envolvidos, sendo 

constantemente atualizadas pela Gestao da Qualidade. 

Produtos que apresentam defeitos em campo ficam sujeitos ao envio para o 

cliente, para verificac;ao de garantia e possiveis reparos/conserto. Conforme o caso, 

a politica de reposic;ao imediata e autorizada pela diretoria. Como sao poucos os 

casas, estes sao geridos em conformidade com os requisitos legais. 

5.4 SITUACAO DAS ACOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

A coordenadora administrativa narrou - resumidamente - o assunto 

relacionado as ac;Oes corretivas e ac;oes preventivas. As ac;oes que ja foram 

aplicadas mostraram-se eficazes e ate agora os problemas nao foram reincidentes, 

verificando-se a conformidade com as necessidades do sistema de gestao. 

5.5 MUDANCAS QUE POSSAM AFETAR 0 SISTEMA INTEGRADO 

Conforme verificado nas entrevistas, nao ha mudanc;as previstas que possam 

afetar o Sistema de Gestao de forma negativa. Muito pelo contrario, pretende-se que 

ate o final de 2009 a Everest Campinas mude de enderec;o para urn predio maior, 

com mais espac;o para o estoque e movimentac;ao de mercadorias, substituindo a 

atual estrutura, que conta com tres armazems. 

Outra mudanc;a muito positiva e que tambem ate o final de 2009 uma nova 

tecnologia sera implementada: 0 c6digo de barras. Segundo OS diretores, pretende

se colocar os controles do procedimento de gestao de treinamento no sistema 

integrado, a fim de diminuir a quantidade de controles de registros manuais. 

5.6 MELHORIAS DO SISTEMA INTEGRADO 

Avalia-se, com base nas entrevistas e visitas a empresa, que ha processos 

que ainda precisam ser melhorados, mas que ja estao sendo desenhados pelo 

sistema de gestao, a saber: 
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Separayao: este processo ja esta sendo feito pelo sistema integrado, inclusive 

com indicador de monitoramento, mas a homologa~ao do documento trara melhoria, 

conforme relata da coordenadora administrativa. 

Expediyao: este processo tambem ja e feito pelo sistema integrado mediante 

senhas autorizadas. 0 faturista, que trabalhava no balcao "desceu" com sua estayao 

de trabalho no local da expediyao, o que garantiu mais velocidade e qualidade nas 

tarefas e atividades. Mas, espera-se uma melhoria com a homologayao do 

documento, afirma o responsavel pelo estoque. 

Controle de estoque: o sistema integrado ja esta customizado para endere~ar 

os produtos e os inventarios peri6dicos e anual ja deram qualidade e confian~a para 

a informa~ao contida no estoque virtual, que precisa corresponder ao estoque real. 

0 controle dos totes de cabos e sealtubos esta totalmente a cargo do sistema 

integrado. De acordo com o responsavel pelo estoque, espera-se que com a 

homologa~ao do documento ocorram melhorias. 

0 processo de venda casada ja esta implementado. Mas a elaborayao, 

homologayao e treinamento dos funcionarios e uma melhoria esperada para evitar 

que produtos que nao existem no estoque fiquem disponibilizados para venda 

incorretamente, conforme relata do responsavel pelo estoque. A melhoria esperada 

com a homologa~ao e a garantia de que urn material que nao fa~a parte do estoque 

de vendas da Everest, s6 possa ser revendido para completar pedido ou atender o 

cliente de forma pontual e ainda assim s6 quando os vendedores tiverem a total 

certeza que os requisitos tecnicos estao sendo atendidos, de que a empresa 

conseguira atender o cliente no prazo acordado e depois da aprovayao da diretoria. 

Normalmente, sao considerados materiais disponibilizados para revenda aqueles 

que, no sistema, possuem descri~ao tecnica claramente descrita, de acordo · com 

dados do fabricante, importadores e demais fornecedores e que estao disponiveis 

em estoque. 

Urn ponto de melhoria e o processo de controle patrimonial nao s6 para 

legitimar o controle contabil dos ativos, mas como uma fonte importante de controle 

das necessidades de recursos, de acordo com os entrevistados. A sistematica ja 
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esta em fase de teste, sendo feito pelo sistema. A empresa esta tendo resultados 

positivos e espera que ate o final do a no de 2009 o sistema esteja 1 00% integrado, 

visto que os relat6rios de demonstrac;oes contabeis ja estao sendo processados pelo 

sistema, com 6timo desempenho. 

De acordo com os diretores, espera-se que o sistema de gestao envolva-se 

com a questao do controle de urn processo parcialmente terceirizado ou feito por 

terceiros: a entrega. Urn processo de melhoria na qualidade das transportadoras e 

uma diminuic;Bo na quantidade de prestadores deste tipo de servic;o e uma melhoria 

esperada. 

Outra melhoria pretendida e disponibilizar na Internet urn sistema de vendas 

onde o cliente, por meio de sua senha e de urn contrato pre-acordado possa "entrar'' 

on-line no banco de dados e gerar pedidos automaticamente, afirmou a 

coordenadora administrativa. 

5.7 ACOES IMEDIATAS 

Foram estabelecidas ac;oes imediatas pela diretoria, relacionada as metas e 

ao sistema como o objetivo de: 

•!• Organizar a carteira de atendimento dos vendedores. 

•!• Alavancar neg6cios estacionados. 

•!• Avaliar o desempenho dos servic;os, por meio da pesquisa de satisfac;ao. 

•!• Promover a fidelizac;ao de clientes. 

Metodologia utilizada: 

•!• Organizac;ao da carteira de atendimento dos vendedores. 

•!• Levantamento de todos os clientes atendidos hoje na Everest. 

Foi extraido relat6rio do sistema do primeiro semestre de 2008, trazendo os 

neg6cios fechados. 

Foi solicitado aos vendedores que classificassem os clientes entre: 

A. Ouro: Clientes de sustentac;ao da carteira; 



72 

B. Prata: Clientes potenciais inativos ou com compras eventuais; 

C. Bronze: Clientes que nao trazem resultados, seja por algum problema 

ocorrido · ou ausencia de potencial de compra. 

Quadro 3 Programa de classifica~ao de clientes 

Fonte: . Everest Eletricidade Ltda 

•!• Analise do maior volume de compras para o nienor volume. 

Criterios de Classifica~o: 

1. Valor de compras 

2. Assiduidade 

3. Margem de neg6cios (markup) 

4. Pontualidade no pagamento 

5. Perspectiva de crescimento 

•!• Estabelecida a estrategia de a~ao de acordo com a classifica~o: 

A. Ouro: Follow-up mensal para avaliar o desempenho e buscar melhorias. 

Levantamento dos contatos da manuten~ao e engenharia para visitas 

tt~cnicas ·com o objetivo de agregar valor ao atendimento e verificar novas 

oportunidades de venda. 
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Levantamento da necessidade de visitas comerciais realizadas pelo vendedor 

interno (acompanhado por urn gerente de vendas). 

B. Prata: lnicialmente serao selecionados os 1 0 clientes de maior potencial de 

compra que receberao visita comercial (vendedor externo) e tecnica. 

Estes clientes terao o controle das visitas externas realizado por urn vendedor 

externo; 

Os clientes serao divididos regionalmente. 

C. Bronze: Todos os clientes C serao visitados pelo vendedor externo para a 

reativayao e/ou continuidade da conta, ap6s a distribuiyao entre os vendedores 

internos. 

De acordo com os diretores, serao tambem considerados como clientes todos 

os potenciais inativos constantes no sistema. 0 atendimento interno dos inativos 

podera ser realizado por qualquer vendedor que por eles se interessar. 

Nao sera somente considerado como inativo o cliente que nao realizou 

nenhuma aquisiyao (nota fiscal) nos ultimos tres meses, mas aquele que durante 

dois meses nao tenha gerado nenhum oryamento (sera verificado junto ao vendedor 

cadastrado no sistema ou registro no hist6rico do cliente) afirmou o diretor. Os 

vendedores externos tern papel fundamental no trabalho desenvolvido nos clientes, 

sejam: B ou C. Eles deverao roteirizar suas visitas, mesclando os clientes conforme 

perfil, realizando urn trabalho homogeneo. 
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6 CONCLUSOES 

0 presente estudo de caso estabeleceu seu objetivo baseando-se em urn 

quadro de referencial te6rico evidenciando a importancia do sistema de informa~ao e 

sua utiliza~ao como ferramenta de gestao no controle or~mentario. 

Baseando-se nas informa~oes obtidas nas entrevistas, analise de 

documentos e observa~ao direta, foi possivel compreender a importante ferramenta 

de gestao pela integra~ao do sistema de informa~o com o controle or~amentario. 

Neste sentido, observou-se a importancia da sistematiza~ao dos processos para a 

gestao empresarial. 

Os objetivos especificos estabelecidos foram alcan~ados na analise dos 

resultados empiricos integrados. 

No estudo de caso verificou-se que o sistema de informa~o tern uma 

importante fun~o para o alcance das estrategias estabelecidas no controle 

or~mentario objetivando melhores resultados. 

A empresa valoriza a integra~ao do sistema de informa~o no controle 

or~mentario considerando-a como a principal e mais eficaz ferramenta de gestao. 

Para motivar os funcionarios, a empresa desenvolve urn planejamento 

or~mentario interligado as metas e objetivos, proporcionando incentives financeiros 

quando 0 desempenho e satisfat6rio. 

Em seu modelo conceitual e sua utiliza~ao adequada o sistema de informa~ao 

atrelado ao or~mento tern contribuido para o desenvolvimento da organiza~o e 

tern estimulado o comportamento das pessoas, caracterizando uma importante 

ferramenta de gestao. 

Para finalizar, no intuito de dar continuidade aos estudos propostos neste 

trabalho, sugere-se a realiza~o de novas pesquisas, que abordem as seguintes 

questoes: integra~ao entre cultura organizacional e estrategia; avalia~o dos 

aspetos comportamentais integrados com o or~mento empresarial; analise da 
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forma como o sistema de informa~ao contribui para a melhoria do processo 

or~amentario; e verifica~ao da rela~ao entre sistemas de controle e motiva~o. 
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DADOS~ DA EMPRESA: . 

•!• Razao social: 

•!• Endereyo: 

•!• Ramo de atividade: 

•!• Data da Fundayao: 

•:• Escopo de divulgayao dos dados da pesquisa: 

DADOS ·DA·.EMPREsA·: 

•!• Como sao realizados os processes internes: 

•!• Estrutura organizacional e responsabilidades? 

•!• Departamento de logistica? 

•!• Departamento de administrative? 

•:·· Departamento de compras? 

•!• Departamento de·vendas? 

QUESTQES RELACIONADAS. AO PLANEJAM.ENTO ESTRA TEGICO: 

•!• 0 processo de planejamento abrange qual area da empresa? 

•!• Quais sao os objetivos definidos no planejamento? 

•!• Em que periodo e elaborado o planejamento? 
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•!• Quem sao os responsaveis pela defini~ao das estrategias e quais sao suas 

responsabilidades e atribui~oes? 

SISTEMA DE REMUNERACAO E RECOMPENSA: 

•!• Como sao definidas as metas? 

•!• A empresa possui incentivos? Quais sao? 

•!• Os incentivos tern vinculo com o planejamento? E de que forma isso ocorre? 

CONTROLE ORCAMENTARIO E PLANEJAMENTO: 

•!• Sistematica de elabora~ao do or~amento? 

•!• 0 planejamento da empresa esta vinculada ao controle or~amentario? 

•!• Para quais departamentos sao estabelecidos o controle or~amentario? 

•:• Quem sao os profissionais envolvidos no processo do or~mento? 

•!• Qual a rela~o do sistema de informa~o como o controle or~mentario e a 

estrategia da empresa? 

•!• Quais sao os objetivos, metas e diretrizes? 

•!• Amea~s e oportunidades? 

•!• Pontos fortes e pontos fracos? 

•!• Missao e Visao? 

•!• Metodo para a defini~o das premissas? 

•:• indice de avalia~o e desempenho? 

•:• Tecnica e analise de variaveis entre os valores or~dos e reais? 

•:• Propicia pianos realistas de venda? 

•:• Permite antecipa~ao as mudan~s? 

•!• Desenvolve tecnicas e metodos gerenciais? 

SISTEMA DE INFORMACAO: 

•!• Qual o tipo de sistema utilizado nos processos da empresa? 

•!• 0 sistema de informa~o abrange os departamentos contabillfiscal: 

•:• Com sao elaborados os relat6rio de desempenho contabil: 
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PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM GESTAO DE NEGOCIOS 
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·FE~~~~~~Af[)ij : ij~~T~~;NQ.· ~()~:!RpLE OR~~~·~~[Aii•o= ·· 
•:• As metas estabelecidas sao divulgadas para todos os funcionarios? 

•:• Quais os metodos utilizados pela empresa para motivar os funcionarios a 

cumprir as metas? 

•:• A integrayao estrategica entre o sistema de informayao e o controle 

oryamentario? 

•:• 0 sistema supre as necessidades da empresa e disponibiliza informayoes 

gerenciais? 

•:• Qual a extensao do sistema de informayao? Todos tern acesso as 

informayoes? 

•:• Para quais finalidades e utilizado o oryamento? Tern foco no planejamento? 

•:• As atividades da gestao de qualidade sao relacionadas com o oryamento? 

•:• Como sao realizadas as revisoes e o acompanhamento oryamentario? 

•:• Qual o nivel de integrayao do sistema como sistema contabil? 

•:• Sistema oryamentario e interfaces? 

•:• Qual a finalidade do oryamento para a empresa? 

•:• Quanto a projeyao e execuyao do oryamento qual estrutura e nivel hierarquico 

a empresa utiliza? 



•!• Quem aprova o or~amento? 

•!• Qual criteria utilizado para a proje~ao das vendas? 

•!• Como e quando ocorre revisoes no or~mento? 
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•!• Com a obten~o de resultados satisfat6rios, quais incentives sao concedidos 

aos gestores? 

•!• Qual procedimento e adotado se o resultado for insatisfat6rio para a empresa? 

•!• Todas as informa~oes or~mentarias, demonstra~o contabeis e demais 

informa~oes gerenciais sao projetadas em urn sistema integrado? 




