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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo identificar oportunidades de melhoria no processo 

atual do Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD) na Nutrimental S/A Indústria e 

Comércio de Alimentos. As empresas convivem em um cenário cada vez mais 

competitivo, estimulando a busca por oportunidades de melhorias para otimização de 

suas operações. Nesse viés, a gestão estratégica de despesas, com um processo de 

orçamentação e controle bem desenhado, contribui positivamente para os resultados 

globais da organização.

Palavras Chave: Planejamento orçamentário. Controle orçamentário. Gestão 

Matricial de Despesas.

1 INTRODUÇÃO

A Nutrimental é uma indústria do setor alimentício fundada em 1968 e sediada na 

cidade de São José dos Pinhais-PR, onde estão localizadas a parte administrativa e a 

fábrica principal. Ali são produzidos snacks como barras de cereais, farinhas infantis, 

refrescos, sobremesas entre outros. Possui, também, uma filial fabril em Arceburgo-MG 

para a produção exclusiva de farinhas. Conta com headcount de aproximadamente 600 

pessoas em suas operações. (NUTRIMENTAL, 2019).

Atualmente a empresa está dividida em quatro grandes segmentos de negócios: 

Mercado Consumidor que trabalha com produtos para o consumidor final (barras, farinhas 

e refrescos); Food Ingredients, matérias primas para a indústria; Food Service, soluções 

para preparos culinários, bebidas e sobremesas; Exportação, com foco principalmente na 

comercialização de Mingau e Farinha Láctea. (NUTRIMENTAL, 2019).

Em tempos de crise econômica e com o aumento da pressão da concorrência, as 

empresas buscam alternativas para se manter saudáveis. Desde 2017 a Nutrimental 

passa por reestruturação para equilibrar suas operações sendo um dos focos a redução 

dos gastos. Para isso, naquele momento, aderiu o Orçamento Base Zero (OBZ) e o 

Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD); ambos tem contribuído positivamente para 

os resultados organizacionais. A contribuição, no entanto, tem sido decrescente.
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Nesse processo, o OBZ foi fundamental para a oxigenação da administração. 

Incentivou os gestores a questionarem as escolhas de fornecedores e a real necessidade 

de tais gastos. O OBZ permite planejar por fatores geradores de despesas, e não 

somente com base no histórico realizado. Isso ocorre, por exemplo, com o orçamento de 

energia elétrica, que considera o volume projetado de vendas para o próximo período, e 

por consequência as horas máquinas que serão utilizadas para esse atendimento.

Como complemento do OBZ, o GMD com sua análise cruzada, é essencial nas 

fases de orçamentação e acompanhamento de realizados. Permite maior controle e 

visibilidade, pois envolve, no mínimo, duas pessoas observando a mesma despesa, 

sendo elas o gestor de pacote e o gestor da entidade. Os pacotes na Nutrimental são: 

Despesas Gerais, Gastos Financeiros, Indenizações Trabalhistas, Jurídico, Indiretos de 

Folha, Manutenção, Marketing, Perdas, Terceiros, Tecnologia da Informação, Utilidades, 

Viagens, Aluguel, Fretes, Logística e Verbas Comerciais. Atualmente as entidades 

agrupam centros de custos por possuírem o mesmo gerente ou coordenador operacional. 

Como exemplo a entidade Segurança e Meio Ambiente, que alia os dois centros de 

custos administrado pelo mesmo coordenador.

Os processos de OBZ e GMD estão bem desenhados, porém observa-se que 

depois de quase dois anos, os resultados pela aplicação das metodologias estão 

decrescendo. Sabe-se que os processos internos precisam ser constantemente 

atualizados para manter sua importância. A revisão de processos permite identificar 

possíveis falhas, gargalos e oportunidades de melhoria. Padoveze (2007, p. 273) 

complementa que o controle orçamentário é fundamental para a análise dos motivos das 

distorções entre o orçado versus realizado, e os responsáveis pelas áreas devem estar 

atualizados com essas informações para propor ações de melhorias.

Na Nutrimental o gestor de entidade é o responsável por orçar e realizar as 

despesas, e justificar mensalmente os desvios com relação ao planejamento. Enquanto o 

gestor de pacote acompanha todo esse processo, e tem autonomia para questionar esses 

eventos e sugerir melhorias. Operacionalmente, esse processo tem como ferramenta 

principal, para a comunicação entre os envolvidos, um software especializado no assunto. 

Em paralelo, também mensalmente, os gestores de pacote reúnem-se com a direção para 

apresentar os resultados obtidos no período.
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Fazendo alusão ao ciclo PDCA, percebemos que o processo do GMD na 

Nutrimental está sensível na última etapa. Atualmente o planejamento, execução e 

verificação são bem acompanhados, enquanto a fase de atuação corretiva pode ser 

otimizada. Os gestores de entidade justificam seus desvios, porém não apresentam 

estratégias para realinhar suas despesas com o planejamento. Barros e Bonafini (2014, p. 

14) ressaltam que depois de apurado os desvios e problemas, na fase de atuação 

corretiva, deve-se propor correções para evitar reincidência.

Neste contexto observa-se uma oportunidade de melhoria na empresa sugerindo 

um processo complementar, com indicadores que sinalizem os desvios acima de níveis 

aceitáveis, e que tenham uma determinada recorrência. Nesses casos, haveria a 

obrigatoriedade de os gestores de entidade apresentar um plano de ação para tentar 

minimizar os impactos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O planejamento estratégico é um dos fatores que contribuem com o sucesso 

empresarial. Está presente formal ou informalmente no cotidiano das organizações. 

Através dele é possível comunicar aos stakeholders os fundamentos da empresa, qual 

sua posição atual e os objetivos que pretende alcançar.

O processo de planejamento orienta as tomadas de decisões de acordo com os 

objetivos pré-estabelecidos, auxiliando a empresa a prever o futuro, e suas principais 

implicações. Maximiano (2007, p.114) acrescenta que “as decisões que procuram de 

alguma forma, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro, são 

decisões de planejamento”.

Em relação à estratégia corporativa, Mintzberg et al. (2006, p.78):

É o modelo de decisões de uma empresa que determina e revela seus objetivos, 
propósitos ou metas, produz as principais políticas e planos para atingir essas 
metas e define o escopo de negócios que a empresa vai adotar, o tipo de 
organização econômica e humana que ela é ou pretende ser e a natureza da 
contribuição econômica e não econômica que ela pretende fazer para seus 
acionistas, funcionários, clientes e comunidade...

Para Padoveze (2007, p.28) o planejamento estratégico é o início do processo de 

gestão, pois estabelece suas estratégias tendo como referencial uma visão de futuro 

desejado. Fernandes e Berton (2012, p.15) acrescentam que as empresas e
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administradores devem dedicar-se a criação, adaptação e reformulação das estratégias, 

pois permite: controlar o destino, identificar novas oportunidades, analisar as ameaças e 

transforma-las em oportunidades, definir o caminho que a empresa deve seguir, pensar 

no longo prazo, interagir e negociar em todos os níveis hierárquicos, concentrar os 

esforços e recursos para um objetivo em comum, promover o engajamento das pessoas e 

contribuir com mudanças.

O planejamento é necessário, mas para ter realmente eficácia é necessária a 

gestão contínua das operações (PADOVEZE, 2007, p. 27).

O controle pode ser muito ou pouco formalizado, e tem um papel essencial para 

garantir que os processos na empresa estejam em consonância com o desejado pela 

organização, promovendo a manutenção e melhoria da posição competitiva, e o 

atingimento das estratégias estabelecidas (GOMES E SALAS, 1997, p. 22).

Ainda em relação ao controle, Padoveze (2007, p.28), complementa:

É um processo contínuo e recorrente que avalia o grau de aderência entre os 
planos e a execução, compreendendo a análise dos desvios ocorridos, procurando 
identificar suas causas e direcionando ações corretivas. Além disso, deve
observar a ocorrência de variáveis no cenário futuro, visando assegurar o alcance
dos objetivos propostos. Dentro do enfoque sistêmico, o controle faz também o 
papel de feedback ou retroalimentação do sistema.

Para Gomes e Salas (1997, p. 109) um sistema de controle deve estar 

relacionado a todas as etapas da estratégia, de forma a contribuir com sua formulação e 

posterior implantação, facilitando a atuação dos envolvidos. Os autores ainda ressaltam

que vinculando o orçamento anual com a estratégia de longo prazo, permite que os

administradores dos diferentes centros de responsabilidade atuem individualmente para 

alcançar seus objetivos individuais e logo contribuindo com os objetivos globais da 

empresa.

Cada gestor é responsável pela geração de lucro de sua área, sendo o controle 

orçamentário uma ferramenta que contribui para maximização dos resultados. 

Considerando um orçamento participativo, individualmente, cada gestor deve controlar 

seu orçamento e responder pelos desvios ocorridos (PADOVEZE, 2007, p. 273).

A aplicação das metodologias dos processos de OBZ e GMD na Nutrimental 

aconteceu ao longo de agosto de 2017 a novembro de 2017 com o suporte técnico da 

GAP Consultoria. Portanto, a fundamentação conceituai desse trabalho está respaldada 

no material desenvolvido por essa empresa.
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2.1 GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS

O controle matricial de despesas é uma ferramenta para controle orçamentário 

que avalia minuciosamente os gastos, e estipula metas de reduções específicas e 

factíveis para cada gerência, e possui uma sistemática para acompanhamento de 

realizados. (PADOVEZE e TARANTO, 2009, p. 61).

Existem três conceitos básicos que norteiam o controle matricial:

Variável de análise: é uma conta contábil ou mesmo um grupo de contas 
contábeis homogêneas em relação aos lançamentos que as originam. Por 
exemplo, as diversas contas contábeis que recebem os lançamentos dos 
encargos sobre a folha de pagamentos podem ser agrupadas em uma variável de 
análise denominada encargos de folha.
Pacotes: são agrupamentos de variáveis de análise relacionadas ao mesmo tema. 
Por exemplo, despesas de pessoal.
Entidade: é o menor nível em que serão realizados levantamentos de dados. Pode 
ser uma unidade organizacional da empresa ou um centro de custo. É importante 
ressaltar que para cada entidade é definido um dono e um gestor. (PADOVEZE E 
TARANTO, 2009, p.62).

O controle matricial é assim chamado, pois nas fases de orçamentação e 

acompanhamento de realizados, faz um cruzamento dos pacotes e entidades em uma 

matriz. As linhas da matriz são os pacotes e as colunas são as entidades. Nesse cenário, 

existem os gestores das linhas, que são pessoas eleitas pela empresa para se 

responsabilizar por determina conta ou agrupamento de contas contábeis. Enquanto o 

gestor de colunas é responsável por todo o orçamento do departamento, respondendo por 

todas as contas contábeis de despesas e receitas ali alocadas. Dessa forma, o 

gerenciamento matricial provoca uma administração dupla para todos os gastos e receitas 

e possíveis conflitos, visto que duas pessoas preservam a mesma despesa ou receita. 

(PADOVEZE e TARANTO, p.63).

A GAP Consultoria, complementa que os gestores de linhas, também chamados 

de gestores de pacotes, são os responsáveis por definir regras, diretrizes e sugerir 

projetos de otimização dos recursos. Já os gestores de colunas, conhecidos como 

gestores de entidade, são responsáveis por administrar os recursos conforme regras e 

metas estipulados. A figura 1 mostra de forma simplificada essa estrutura de pacotes e 

entidades.
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FIGURA 1 -  ESTRUTURA DO GERENCIAMENO MATRICIAL DA DESPESA
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DESPESAS (R$)

Departamento 1 Departamento 2 Departamento N TOTAL

SALÁRIOS E ENCARGOS 

MATERIAIS INDIRETOS

1.000 2.000 3.000 6.000

- Manutenção 1.000 2.000 3.000 6.000

- Expediente 
DESPESAS GERAIS

1.000 2.000 3.000 6.000

- Energia Elétrica 1.000 2.000 3.000 6.000

- Viagens 1.000 2.000 3.000 6.000

- Serviços de Limpeza 1.000 2.000 3.000 6.000

- Etc.
DEPRECIAÇÕES

1.000 2.000 3.000 6.000

- Diretas 1.000 2.000 3.000 6.000

- Indiretas 1.000 2.000 3.000 6.000

TOTAL GERAL 9.000 18.000 27.000 54.000

FONTE: Adaptada de PADOVEZE E TARANTO (2009, p.65).

O objetivo do gerenciamento matricial de despesas (GMD) é a redução de custos, 

mas produz também outros benefícios qualitativos:

a) conhecimento detalhados dos gastos;
b) avaliação de desempenho de cada área;
c) estabelecimento de metas justas e desafiadoras;
d) melhoria da qualidade dos dados para a tomada de decisão;
e) implementação de mudanças/melhorias no processo de gestão dos

recursos;
f) elaboração de um orçamento de custos que assegure o alcance da diretriz

anual de redução de despesas. (PADOVEZE e TARANTO, 2009, p. 64)

Assim como descrito anteriormente, a GAP Consultoria considera como objetivos 

principais da metodologia do GMD:

a) desenhar um processo eficiente para elaboração e controle do orçamento
de despesas fixas que perpetue os ciclos de melhoria;

b) identificar oportunidades de redução de despesas fixas, com base na
definição de metas (benchmarks) e na aplicação de melhores práticas;

c) especificar as necessidades de adaptação de ferramenta de orçamento.
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Conforme Santos et al (2008, apud GALVAN E CARRARO, 2016) o orçamento 

matricial melhora a execução e acompanhamento do orçamento da empresa, aperfeiçoa a 

gestão e permite a aproximação com o ciclo PDCA.

Para a GAP Consultoria, a metodologia é adequada para as empresas que

buscam a implementação de ciclos de melhorias contínua, que tenham como objetivo a

otimização das despesas fixas.

O PDCA, segundo a Falconi Consultores de Resultados, é um método “com uma 

sequência lógica de ações necessárias para garantir o alcance de uma meta ou solução 

de um problema”. Para completar o ciclo, segundo a consultoria, são oito ações 

necessárias que podem ser distribuídas da seguinte forma:

a) plan: (1) Identificação do problema; (2) análise do fenômeno; (3) análise do 

processo; (4) plano de ação;

b) do: (5) execução do plano de ação;

c) check: (6) verificação dos resultados e das ações;

d) act: (7) análise se desvios e implantação de ações corretivas; (8)

padronização.

Correlacionando o GMD com o PDCA, a Falconi Consultores de Resultado 

apresenta a figura 2, com resumo das etapas do processo.
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FIGURA 2 -  ETAPAS DO GERENCIAMENO MATRICIAL DA DESPESA

1 | Preparação da estrutura do matricial

2 ~\ Análise de fenômeno - Identificação das lacunas

p

3 ~\ Negociação de Metas

4 H Análise de processo e elaboração de Planos de Ação

D 5 ~\ Execução dos Planos de Ação

6 I Avaliação dos resultados frente às metas

C

7 Análise dos Desvios

A 8 ~\ Executar ações corretivas e aperfeiçoar os padrões

FONTE: Adaptada de FALCONI CONSULTORES DE RESULTADO (2015).

A adaptação do orçamento matricial ao PDCA pode também pode ser observado 

na figura 3.
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FIGURA 3 -  ORÇAMENTO MATRICIAL ADAPTADO AO PDCA

- Ações para correções de 
anomalias.

- Acompanhamento do 
desempenho das entidades.

f A 1

C

d

-Preparação da base 
orçamentária;
- Definição preliminar das 
metas orçamentárias;
- Negociação e consolidação 
das metas orçamentárias.

- Execução do orçamento 
pelas entidades.

FONTE: Adaptada de BEZERRA (2014, apud Galvan e Carraro, 2016).

Para identificar oportunidades de melhorias e reduções de gastos, são realizadas 

análises minuciosas da atual situação da organização, fazendo comparação com outras 

entidades e históricos internos, comparativos externos, utilização da metodologia Base 

Zero, e questionamentos das especificações técnicas dos contratos. O sucesso da 

metodologia GMD depende do engajamento dos gestores (GAP Consultoria).

A empresa é a reunião de especialidades humanas e consegue agrupar em um 

único projeto diferentes capacitações e especializações, que almejam o mesmo resultado 

em prol da empresa. Essa integração permite produzir produtos e serviços com mais 

qualidade e menores custos, do que comparando com processos realizados 

individualmente (PADOVEZE, 2007, p.22).

3 METODOLOGIA

A pesquisa para o desenvolvimento deste artigo foi realizada na Nutrimental SA 

Indústria e Comércio de Alimentos, no período de agosto de 2019 a novembro de 2019. 

Com o auxílio de uma consultoria especializada, a empresa implantou as metodologias de 

Orçamento Base Zero e Gerenciamento Matricial de Despesas no segundo semestre de 

2017. Desde 2013, a autora do artigo trabalha no departamento de Controladoria 

Financeira, o qual é responsável pela administração do GMD. Por participar desde o início 

do processo, a autora possui conhecimento técnico e prático sobre as metodologias.
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Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo e levantamento 

bibliográfico. A pesquisa de campo foi realizada através de observação direta, entrevista 

não estruturada e análise documental interna, para identificar os processos 

organizacionais relacionados à gestão de despesas.

Em relação ao tipo de dados, foram utilizados os primários coletados na pesquisa 

de campo, e dados secundários para o complemento das análises. O corte temporal 

utilizado foi o transversal, analisando um ponto específico em um determinado momento.

Foi realizada a análise de conteúdo qualitativa categorial de material textual, no 

qual foi apurado o nível de controle e planos de ação para a gestão de despesas. 

Também foram realizadas análises documentais que estão relacionadas a encontros para 

a discussão da gestão de despesas.

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A Nutrimental iniciou o processo de OBZ e GMD em agosto de 2017. A presente 

pesquisa avaliou os dados do período de setembro de 2018 a agosto de 2019, por 

contemplar os dados mais recentes no momento do estudo e por já ter transcorrido dois 

anos da implantação das metodologias. Por questão de confidencialidade a empresa não 

disponibilizou as informações relacionadas a salários e indenizações trabalhistas.

Com o acesso livre ao banco de dados que contemplam as informações 

quantitativas das despesas realizadas e orçadas, foi possível identificar padrões nos 

gastos.

Em agosto de 2019 a empresa apresentou 124 contas de utilização agrupadas 

em 12 pacotes, e 122 centros de custos que são aliados em 45 entidades. Devido à 

grande quantidade de dados, e respeitando os princípios do GMD, a pesquisa se limitou a 

análise até os níveis de pacotes e entidades.

Considerando a quantidade de lançamentos por combinação nos níveis de pacote 

e entidade, 11% excederam o orçamento em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 10% do 

previsto. Três pacotes destacam-se por contribuir positivamente, sendo Perdas 31%, 

Logística 27% e Trade 20%. A distribuição entre os pacotes e meses podem ser 

verificadas na Tabela 1.
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TABELA 1 -  PERCENTUAL DE OCORRÊNCIAS ACIMA DE R$ 500 E 10% - ORÇADO X REALIZADO

PACOTE
2018 2019

TOTAL
SET OUT N O V DEZ JAN FEV MAR ABR M A I JUN JUL AG  O

ALUG UEL 40% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%

DESPESAS G ERA IS 7% 15% 17% 7% 5% 7% 2% 7% 12% 15% 17% 15% 11%

GASTOS FIN AN CEIRO S 23% 14% 14% 23% 5% 0% 0% 9% 5% 5% 14% 14% 10%

IN FO RM ÁTICA 13% 21% 13% 8% 8% 3% 5% 0% 8% 10% 13% 5% 9%

JU R ÍD IC O 3% 3% 3% 3% 3% 6% 0% 6% 3% 6% 6% 6% 4%

LO G ÍSTICA 75% 75% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 27%

M AN UTENÇÃO 9% 22% 47% 19% 25% 13% 16% 13% 19% 0% 25% 19% 19%

M ARKETING 4% 4% 9% 4% 9% 4% 4% 0% 0% 9% 4% 4% 5%

PERDAS 33% 0% 33% 0% 67% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 31%

TERCEIROS 3% 8% 8% 16% 11% 11% 11% 3% 13% 11% 8% 5% 9%

TRADE 31% 38% 23% 38% 15% 15% 0% 8% 15% 31% 8% 15% 20%

UTILIDADES 13% 13% 13% 6% 13% 13% 13% 13% 6% 19% 6% 13% 11%

V IA G EM 8% 19% 3% 14% 17% 14% 8% 25% 17% 14% 8% 22% 14%

Total G era l 11% 15% 15% 12% 11% 8% 6% 8% 10% 10% 12% 12% 11%

FONTE: O autor (2019).

Analisando os lançamentos anteriormente descritos, ainda em nível pacote e 

entidade, percebe-se que alguns casos foram isolados, enquanto outros se repetiram no 

decorrer dos meses. Considerando uma linha de corte, a qual destaca os que tiveram 

recorrência por três meses seguidos, 74 casos foram apurados.

O gráfico 1, permite destacar os pacotes de Viagem e Despesas Gerais com maior 

quantidade de recorrência e em contrapartida o Jurídico sem apontamento.

GRÁFICO 1 -  QUANTIDADE DE DESVIOS RECORRENTES - PACOTE
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QUANTIDADE DE DESVIOS RECORRENTES -

GASTOS
FINANCEIROS

6

DESPESAS
GERAIS

12

ALUGUEL
1

V IA G E M  
17

PACOTE
INFORMÁTICA  

9

JURÍDICO

LOGÍSTICA
7

M A N U TEN Ç Ã O  
4

MARKETING  
1

PERDAS 
4

TERCEIROS 
2

TRADE
4

UTILIDADES
7

FONTE: O autor (2019).

O gráfico 2, Desvios Recorrentes, apresenta os 74 casos sob a ótica de 

entidades. Merchandising e Comercial Foods tiveram o maior número de recorrências, 

com 10 casos cada. O grupo outros agrupa as demais entidades que não apresentarem 

uma quantidade expressiva.

GRÁFICO 2 -  QUANTIDADE DE DESVIOS RECORRENTES -  ENTIDADE
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QUANTIDADE DE DESVIOS RECORRENTES -
ENTIDADE

QUALIDADE E 
LOGÍSTICA E C A C  - SJP

EXPEDIÇÃO -SJP 7 TRADE MARKETING
8 7

OUTROS 3
13

FONTE: O autor (2019).

A partir de entrevistas não estruturada, observação direta e análise do banco de 

dados, identificou-se que os processos para planejar, executar e verificar as despesas, 

estão bem desenhados e são acompanhados com regularidade. Enquanto a fase de 

atuação corretiva, que tem por objetivo propor soluções para evitar a reincidência dos 

problemas identificados e propor melhorias, não possui um processo delimitado.

Nesse viés, propõe-se a utilização do painel apresentado na tabela 2, que 

integrado ao banco de dados da empresa, em agosto de 2019, destaca os casos com 

desvios acima de 10% e R$ 500,00 nas despesas realizadas versus orçadas, e com 

recorrência por três meses seguidos. Considerando que a análise foi realizada no nível de 

pacote e entidade, o gestor de entidade que tiver lançamentos sob sua supervisão 

destacados nesse painel, deverá apresentar um plano de ação na reunião mensal no 

período seguinte, com o objetivo de recuperar os desvios identificados.

A seguir, a tabela 2, mostra o modelo de painel o qual indica a necessidade de 

elaboração de plano de ação.

TABELA 2 -  PAINEL GMD -  PLANO DE AÇÃO
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G M D - PLANO DE A ÇÃ O

PACOTE ENTIDADE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

ALUGUEL Barras, N u tro p i e Fo rneados - SJP O o o o o o © o © © © o
ALUGUEL D ire to ria  Ju ríd ica © o o o o o © o © © o o
ALUGUEL Farinhas e M istura Pós - SJP © o o o o o © o © © © o
ALUGUEL P ro d u ç ã o  - ARCE © o o o o o © o © © © o
ALUGUEL Log ís tica  e E xp e d içã o  - SJP © o o o o o © o © © X o

DESPESAS GERAIS A d m in is tra ç ã o  - ARCE © o o o o o © o © © © o
DESPESAS GERAIS A d m in is tra ç ã o  - SP © o o o o o © o © © © o
DESPESAS GERAIS A p o io  à  G es tão © o o o o o © o © © © o
DESPESAS GERAIS Barras, N u tro p i e Forneados - SJP © o o © o o © o o © © o
DESPESAS GERAIS C o m l C o n s u m id o r © o o © o o © o o © © X
DESPESAS GERAIS C o m l E x p o rta ç ã o © o o © o o © o o © © o
DESPESAS GERAIS C o m l Industria l, FS e Ins titu c io n a l © o © © o © X X © © © o
DESPESAS GERAIS C onse lho © o © © o © © © © © © o
DESPESAS GERAIS C o n ta b il id a d e © o © © o © © © © © © o
DESPESAS GERAIS C o n tro la d o r ia © o o © o o © © o © o o

FONTE: O autor (2019), extraído da planilha completa.

O painel demonstra os níveis por pacote e entidade, e os períodos de análise. O 

ícone verde indica que não há desvios recorrentes, e em contrapartida o ícone vermelho 

recomenda a apresentação de plano de ação pelo gestor de entidade, visto que houveram 

desvios por três meses seguintes.

Nesse sentido, a tabela 3, mostra as entidades a serem acompanhadas, das 

quais deve ser solicitado plano de ação, em ordem de urgência, e os respectivos pacotes 

que deverão ser analisados.

TABELA 3 -  QUANTIDADE DE PLANO DE AÇÃO POR ENTIDADE
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ENTIDADE
QUANTIDADE  
DE DESVIOS

PACOTES PARA ANÁLISE

MERCHANDISING 10 DESPESAS GERAIS, MANUTENÇÃO E VIAGEM

COMERCIAL FOODS 10 DESPESAS GERAIS, INFORMÁTICA, TERCEIROS, TRADE E VIAGEM

LOGÍSTICA E EXPEDIÇÃO - SJP 8 ALUGUEL, GASTOS FINANCEIROS, INFORMÁTICA E LOGÍSTICA

QUALIDADE E C AC - SJP 7 PERDAS E VIAGEM

TRADE MARKETING 7 TRADE E VIAGEM

REFEITÓRIO E APRENDIZ - SJP 6 UTILIDADES

LOGÍSTICA - ARCE 6 DESPESAS GERAIS, LOGÍSTICA E TERCEIROS

COMERCIAL EXPORTAÇÃO 4 GASTOS FINANCEIROS

PDI 3 MANUTENÇÃO E MARKETING

INFORMÁTICA 2 INFORMÁTICA

GESTÃO DE PESSOAS 2 INFORMÁTICA

COMERCIAL CONSUMIDOR 2 DESPESAS GERAIS E TRADE

A D M . CORPORATIVA E SERVIÇOS GERAIS SJP 1 GASTOS FINANCEIROS

CONTROLADORIA 1 INFORMÁTICA

DIRETORIA DESENV. NEGÓCIOS 1 VIAGEM

DIRETORIA EXECUTIVA 1 VIAGEM

SEGURANÇA DO TRABALHO E QUALIDADE - ARCE 1 UTILIDADES

ADMINISTRAÇÃO - ARCE 1 VIAGEM

MATERIAIS - SJP 1 MANUTENÇÃO

TOTAL PERÍODOS 74

FONTE: O autor (2019).

Na tabela 2, Painel GMD -  Plano de Ação, o primeiro destaque está no pacote 

Aluguel, na entidade Logística e Expedição -  SJP, no período 11. Essa não conformidade 

pode ser evidenciado na tabela 4 (segmento da planilha “Entidade”), nos quais os meses 

de setembro, outubro, e novembro apresentaram em média 11,9% de gastos acima do 

previsto. Essas variações recorrentes ocorreram na conta contábil de Aluguéis de 

Imóveis. Neste exemplo de não conformidade, o gestor de entidade poderá apresentar um 

plano de ação que contemple renegociação com a imobiliária.

TABELA 4 -  ANÁLISE POR ENTIDADE
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ANÁLISE POR ENTIDADE

ENTIDADE
DESCRIÇÃO 
DA CONTA

SETEMBRO

Real
R$

O rçado
R$

AH

146.066 130.531 12%

- - 0%

OUTUBRO NOVEMBRO

Real
R$

O rçado
R$

AH
Real

R$
O rçado

R$
AH

146.053 130.531 12% 146.142 130.531 12%

- - 0% - - 0%

146.053 130.531 12% 146.142 130.531 12%

Log ística  e 
E xped ição  - SJP

A lugue l A lugue l d e  Im óveis

A lugue l Diversos

Total G eral

FONTE: O autor (2019), extraído da planilha completa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar oportunidades de melhorias no 

processo do Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD) da Nutrimental, para contribuir 

com o equilíbrio de suas operações.

Com o auxílio do software de acompanhamento das despesas, os gestores de 

entidade justificam seus desvios mensais, mas não apresentam soluções para 

recuperação no acumulado. Atualmente não existem práticas que colaboram na fase de 

ações corretivas.

Com o passar do tempo, os colaboradores se acostumam com os processos 

diários, e o ensejo por mudanças é reduzido. É necessário estimulá-los para repensar em 

soluções mais benéficas para a organização. A gestão estratégica de despesas eficaz 

conta com um ciclo sem fim, o qual revisão, renovação e melhoria contínua fazem parte 

do cotidiano.

Nesse sentido, o painel e posterior planos de ação, são métodos adicionais para 

suporte gerencial, elencando os desvios mais relevantes do período, avaliando a 

performance das áreas e contribuindo para a oxigenação dos processos diários.
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