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Resumo

Este relato técnico caracteriza-se como um estudo de caso, aplicado em empresa de médio porte, buscando verificar os principais
desafios na utilização do orçamento empresarial, como ferramenta de apoio ao planejamento estratégico. Para tanto, foi realizado o
acompanhamento in loco do processo de planejamento estratégico e orçamentário para os anos de 2014 a 2016. Buscou-se verificar a
percepção da administração, dos gestores de áreas e da controladoria quanto aos desafios no processo orçamentário, dentro do
planejamento estratégico, comparando-os a luz da teoria existente. O estudo procurou identificar a forma como o planejamento
estratégico é estruturado e quais as ligações deste com o processo orçamentário. Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela
área de controladoria, e das demais áreas da empresa e por fim com a alta administração, buscando captar as suas percepções acerca do
orçamento, como parte do planejamento estratégico. Verificou-se que há problemas identificados pelos envolvidos, mas que a
administração busca tratá-los de modo a minimizar os desvios como a revisão com intuito de identificar reservas orçamentárias e a
possibilidade de revisão periódica pelos gestores e que a completa eliminação desses problemas parece utópica, visto que há sempre um
conflito entre a tempestividade das informações e a sua qualidade
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Resumo 

 

Este relato técnico caracteriza-se como um estudo de caso, aplicado em empresa de médio 

porte, buscando verificar os principais desafios na utilização do orçamento empresarial, como 

ferramenta de apoio ao planejamento estratégico. Para tanto, foi realizado o acompanhamento 

in loco do processo de planejamento estratégico e orçamentário para os anos de 2014 a 2016. 

Buscou-se verificar a percepção da administração, dos gestores de áreas e da controladoria 

quanto aos desafios no processo orçamentário, dentro do planejamento estratégico, 

comparando-os a luz da teoria existente. O estudo procurou identificar a forma como o 

planejamento estratégico é estruturado e quais as ligações deste com o processo orçamentário. 

Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pela área de controladoria, e das demais 

áreas da empresa e por fim com a alta administração, buscando captar as suas percepções 

acerca do orçamento, como parte do planejamento estratégico. Verificou-se que há problemas 

identificados pelos envolvidos, mas que a administração busca tratá-los de modo a minimizar 

os desvios como a revisão com intuito de identificar reservas orçamentárias e a possibilidade 

de revisão periódica pelos gestores e que a completa eliminação desses problemas parece 

utópica, visto que há sempre um conflito entre a tempestividade das informações e a sua 

qualidade. 

 

Palavras-chave: Orçamento, Planejamento Estratégico, Controladoria. 

 

 

Abstract 

 

This technical report is characterized as a case study, applied to medium-sized company 

seeking to verify the main challenges in the use of the corporate budget, to support the 

strategic planning tool. Therefore, the monitoring was carried out on-site strategic planning 

and budgeting process for the years 2014 to 2016. We attempted to verify the perception of 

administration, area managers and controlling on the challenges in the budget process within 

the planning strategic, comparing them the light of existing theory. The study sought to 

identify how strategic planning is structured and what links this with the budget process. 

Interviews were conducted with those responsible for the control area, and other areas of the 

company and finally with senior management, seeking to capture their perceptions of the 

budget, as part of strategic planning. It was found that there are problems identified by those 

involved, but that the administration seeks to treat them in order to minimize the deviations as 

the review aiming to identify budget reserves and the possibility of periodic review by 

managers and the complete elimination of these problems seems utopian since there is always 

a conflict between the timeliness of information and its quality. 

 

Keywords: Budget, Strategic Planning, Controllership. 
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1 Introdução 

 

O orçamento empresarial é apontado por Frezatti (2009), como uma ferramenta 

gerencial das mais utilizadas nas organizações, tendo dentre suas diversas atribuições, funções 

de apoio a tomada de decisões e à gestão. Embora existam diversas críticas ao artefato, e 

autores que consideram uma ferramenta obsoleta (GURTON, 1999 e JENSEN, 2001 apud 

MUCCI, ZARO e DIENG, 2013), o o artefato é amplamente utilizada, como pode ser 

verificado nos trabalhos de Ishisaki (2013) e Lunkes, Feliu e Rosa (2011). 

Os objetivos deste relato técnico são: verificar como o orçamento empresarial pode ser 

uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico e quais os principais desafios de sua 

aplicação prática. Para a elaboração deste trabalho, foi realizado um estudo de caso em uma 

empresa de médio porte, acompanhando o processo de planejamento estratégico e a 

elaboração do orçamento empresarial, para os anos de 2014, 2015 e 2016. Durante esses 

períodos, foram consultados os responsáveis pela área de controladoria, os responsáveis de 

demais áreas da empresa (suporte às vendas, tecnologia da informação, financeiro e 

contabilidade, jurídico, crédito, cobrança, atendimento, recursos humanos, marketing e 

serviços gerais) e a alta administração. O trabalho procurou identificar e detalhar a forma 

como a empresa faz seu planejamento estratégico, á partir de uma visão holística, e como esse 

planejamento se relaciona com o processo orçamentário. Em um segundo momento foi 

consultada a área de controladoria, para verificar suas percepções quanto aos processos de 

planejamento e orçamento e quais as críticas que a área possui sobre estes. Posteriormente 

foram consultados os gestores de outras áreas para verificar qual a sua percepção acerca dos 

processos de planejamento e orçamento. Por fim, em entrevista realizada com a alta gestão, 

buscou-se sua percepção acerca dos processos e acerca dos pontos levantados pelas áreas 

anteriormente citadas. 

O relato técnico se apresenta através do seguinte formato: primeiramente é 

apresentado referencial teórico, que tem como objetivo trazer discussões e definições acerca 

do planejamento estratégico, do orçamento empresarial, das funções da controladoria e das 

críticas ao processo de orçamento empresarial; em seguida a metodologia, que descreve a 

forma como esse trabalho foi estruturado, em termos de métodos e técnicas para a obtenção 

do conhecimento científico; em outro tópico a caracterização da empresa estudada, que 

descreve a empresa em que foi realizado o estudo e traz informações sobre como os processos 

de planejamento estratégico e orçamento são realizados; resultados obtidos e análise, onde são 

apresentadas as percepções dos autores e a divulgação de resultados da pesquisa, a luz da 

teoria existente; e por fim as considerações finais, onde os autores puderam tecer seus 

comentários e percepções. 

 

2 Referencial Teórico 
 

Considerando a proposta do trabalho, decidiu-se por revisar os conceitos de 

planejamento estratégico, orçamento empresarial e funções da controladoria, conforme 

apresentados a seguir.  

 

2.1 Planejamento estratégico 

 

Como afirma Mintzberg (2004), talvez seja estranho perguntar o que é planejamento 

na atualidade, considerando a longa popularidade do tema principalmente no ambiente 

empresarial. O autor afirma que na década de 1950, na América, o planejamento já se 

apresentava em grande parte como um exercício orçamentário. Segundo ele, para gerenciar o 

futuro, as organizações devem conhecer o passado, pois através do conhecimento de padrões 
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históricos é que serão capazes de perceber seus potenciais e as oportunidades. Em síntese, 

segundo o autor, o processo de planejamento estratégico consiste em analisar o passado para 

agir no presente com a perspectiva de um cenário futuro desejado pela organização.  Lunkes 

(2003) afirma que o processo de planejamento estratégico pode ser definido como um 

planejamento de longo prazo, de maneira geral para um período de 5 anos ou mais, e tem 

como finalidade a decisão sobre os objetivos principais da empresa, avaliando os cenários 

interno e externo e formulando estratégias para alcançar os objetivos. Terence (2002), após a 

exploração de conceitos por diversos autores, define o planejamento estratégico como 

“processo gerencial que examina as questões principais da organização, considerando a 

análise do ambiente externo e interno, determinando um rumo amplo para a organização”. 

Segundo Oliveira (2010), a responsabilidade pela elaboração do plano estratégico é dos níveis 

mais altos na organização e se refere à definição dos objetivos e diretrizes, além da escolha 

por estratégias que permitam alcançar os objetivos traçados. A alta administração é 

responsável pela elaboração do plano e por sua execução e acompanhamento. 

 

2.2 Orçamento empresarial 

 

O orçamento empresarial tem sido uma das ferramentas mais amplamente utilizadas 

no apoio à tomada de decisões e suporte a gestão (FREZATTI, 2009). Em seu trabalho, 

Ishiaki (2003) destaca que na região pesquisada, no Vale do Paraíba-SP, 98,9% das grandes 

empresas, 82,5% das empresas médias e 68,2% das empresas de pequeno porte faziam uso do 

orçamento empresarial em setembro e outubro de 2001, quando foi realizada a pesquisa, o que 

demonstra que é uma ferramenta amplamente utilizada, principalmente para empresas de 

maior porte, que normalmente possuem uma gestão mais profissionalizada. Frezatti (2009) 

define que o orçamento é parte do processo de gestão empresarial como um plano financeiro 

para alcançar a estratégia em um determinado período, e o destaca-se como sendo um dos 

pilares da gestão e uma ferramenta importante para o alcance do accountability. Lunkes 

(2003) ressalta ainda que além do orçamento servir como referência para a avaliação do 

desempenho e do alinhamento com os planos, ele permite a apuração do resultado por área de 

responsabilidade (centro de custos, unidade de negócio, entre outros), desempenhando um 

papel de controle através dos sistemas de custos e contabilidade. 

Frezatti et. al (2010, p.193) destacam que o orçamento empresarial é subordinado ao 

planejamento estratégico da organização, sendo importante entendê-lo no processo de 

planejamento, definindo: “qual o papel, grau de importância e forma que os gestores desejam 

dar e qual a extensão do processo”.  

 

Figura 1 – Do orçamento empresarial ao orçamento perpétuo. 

 
Fonte: LUNKES 2003, (p. 46). 
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 A figura 1 representa a evolução histórica dos processos orçamentários, no decorrer do 

século XX. O primeiro tipo apresentado é o Orçamento Empresarial, que se caracterizava por 

projetar recursos com base nos objetivos e que era acompanhado comparando-se à 

contabilidade. O Orçamento Contínuo foi o modelo seguinte, que consistia na renovação de 

períodos passados e o acréscimo de novo período. O Orçamento de Base Zero é um modelo 

em que não se utilizam as bases históricas como parâmetro para o orçamento, sendo que todos 

os novos gastos precisam ser justificados. O Orçamento flexível baseia-se na projeção de 

cenários com níveis de atividades diferentes, projetando resultados para cada nível de 

atividade. Na mesma linha, o Orçamento por Atividades, caracteriza-se por projetar os 

recursos para cada nível de atividade, utilizando-se de direcionadores, como acontece no ABC 

– Custeio Baseado em Atividades. O Orçamento Perpétuo, que surgiu no início do século XX, 

consiste em uma projeção de recursos com base em eventos-chave, com base nas relações de 

causa e efeito entre os processos correntes. 

 

2.3 Funções da Controladoria 

 

Segundo Almeida (2001), a controladoria pode ser entendida sob dois enfoques: a 

controladoria como área do conhecimento e a controladoria como unidade organizacional da 

empresa. A primeira ocupa-se do estabelecimento da base conceitual, os fundamentos, 

conceitos, princípios e métodos. Já a segunda, organizada como órgão administrativo com 

missão, funções e princípios delineados pelo modelo de gestão da organização. 

Ao longo dos últimos anos muito se discutiu a cerca das funções da controladoria nas 

organizações. Figueiredo e Caggiano (1997) definem como funções da controladoria: 

“Delinear, estabelecer e manter o sistema de contabilidade geral e de 

custos em todos os níveis da empresa, inclusive em todas as divisões, 

mantendo registros de todas as transações financeiras nos livros 

contábeis de acordo com os princípios de contabilidade e com 

finalidade de controle interno”. 

Segundo Padoveze (2012, p. 28) “a missão da controladoria é apoiar todos os gestores 

da entidade, partindo da alta administração, nas suas funções decisórias e operacionais, tendo 

como foco o retorno do investidor”. Mosimann e Fisch (1999) dentro de uma visão de gestão 

econômica entendem que “a missão da controladoria é otimizar os resultados econômicos da 

empresa para garantir sua continuidade, por meio da integração dos esforços das diversas 

áreas”. 

Apesar dessas afirmações Beuren (2002, p. 21) afirma que “[...] a literatura não tem 

apresentado uma nítida definição de controladoria. As diversas abordagens têm seu foco mais 

voltado às capacidades requeridas para o exercício da função”. 

Oliveira, Perzes Junior e Silva (2002) entendem que a discussão em torno de questões 

que fundamentam o papel da controladoria refletem a relevância que ela tem no cenário atual, 

e as funções e atividades exercidas pela moderna Controladoria tornaram-se fatores vitais para 

o controle e planejamento a médio e longo prazos de qualquer tipo de organização, com ou 

sem finalidades lucrativas (OLIVEIRA; PEREZ JUNIOR;SILVA,2002).   

Ainda que não se encontre consenso sobre o conceito de controladoria e tampouco 

sobre suas funções, parece ser convergente o posicionamento dos autores das mais diversas 

obras que a controladoria é essencial no processo de gestão. 

Borinelli, olhando para a Controladoria como a área responsável pela tecnologia de 

gestão afirma que (2006, p. 136), “a premissa da contabilidade empresarial estratégica 

reconhece que, nas empresas modernas, o escritório de controller é o centro de inteligência 

estratégica do negócio”. E complementa dizendo que a controladoria “se materializa, nas 
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organizações por meio de diversas atividades que formam um conjunto de processos relativos 

às funções de controladoria”. Ou seja, as funções controladoria surgem independentemente da 

existência do departamento e contribuem com o processo de gestão. 

Destaca-se, por fim que entre as funções identificadas como de responsabilidade da 

Controladoria encontram-se acompanhar e suportar os processos de planejamento estratégico 

e operacional (FREZATTI; 2009) 

   

2.4 Críticas ao Orçamento Empresarial e Desafios 

 

Embora o orçamento seja reconhecido por diversos autores como uma excepcional 

ferramenta de auxílio à gestão, existem diversas criticas que pairam sobre o processo 

orçamentário, fruto da análise de diversos autores. Os artigos de Frezatti (2004) e Frezatti 

(2010), baseados em uma extensa e minuciosa revisão da literatura existente elencam as 

seguintes críticas: 

 Definição de objetivos muito altos ou baixos; 

 Criação de reservas orçamentárias (superestimando custo e/ou subestimando 

receitas); 

 Participação superficial dos subordinados; 

 Centralização do sistema orçamentário (de forma coercitiva e não coordenada); 

 Ênfase na redução de custos e não na geração de valor; 

 Sufoca as iniciativas; 

 Distanciamento entre planejamento e execução; 

 Grau de “força do passado” pela utilização frequente de dados históricos; 

 Rigidez em alguns casos, em que não há revisões frequentes. 

 

Além das críticas destacadas, existem conflitos de agência advindo da diferença de 

interesses entre acionistas ou proprietários do negócio e os gestores e administradores 

contratados. Dessa forma, o orçamento, quando  há uma remuneração variável ou bonificação 

para os contratados, ela pode ser atrelada ao resultado e/ou ao orçamento empresarial e dessa 

forma pode minimizar tais divergências. Neste ponto diversos autores questionam o fato de 

que os interesses dos gestores podem centrar-se em sua remuneração em detrimento ao 

resultado ou perpetuidade da organização. Essas e outras anomalias são descritas por Lunkes 

(2003, p. 58), com o destaque de que os orçamentos devem ser ferramentas de controle para 

guiar a empresa e permitir alcançar seus objetivos. Entretanto, destaca que “muitas pessoas os 

veem, não como um guia, mas como uma camisa de força”. 

 

3 Metodologia 
 

 Este relato técnico teve como objetivo verificar os desafios da utilização do orçamento 

como ferramenta de apoio ao planejamento estratégico em uma empresa de médio porte, aqui 

chamada de “Empresa Estudo S.A.”. A metodologia adotada é a de estudo de caso, definida 

por Martins e Theóphilo (2009, p. 62) como “uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos dentro do seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem 

controle sobre os eventos e variáveis (…)”. De acordo com a estratégia definida pelos autores, 

optou-se por seguir os seguintes passos no estudo apresentado: 

 - Levantamento de informações a partir de fontes primárias, coletando dados in loco 

na própria empresa pesquisada, através de entrevistas, em contato com a área de controladoria 

(líder da área), com a gestão da empresa (um diretor) e com as lideranças das demais áreas 

(quinze líderes), com o objetivo de perceber a abordagem de cada grupo a respeito do 
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planejamento estratégico e do orçamento, além das dificuldades existentes no processo. Um 

dos pesquisadores do estudo é participante da empresa, e os demais foram observadores 

externos; 

 - Pesquisa documental, com levantamento de informações em fontes secundárias, tais 

como balanços publicados, notícias sobre o segmento da empresa, informações sobre o grupo 

empresarial, com objetivo de entender o contexto em que a empresa atua; 

 - Levantamento teórico e prático, comparando as informações coletadas com a teoria e 

com a prática profissional dos autores, com o objetivo de identificar as contribuições 

originadas da observação e com o intuito de conhecer como o orçamento empresarial pode ser 

uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico e quais os principais desafios de sua 

aplicação prática em uma empresa de médio porte. 

 Sendo assim a pesquisa caracteriza-se como sendo exploratória, pois se baseia em um 

estudo de caso com pesquisa bibliográfica e documental, além da experiência dos autores 

acerca do assunto pesquisado. Caracteriza-se ainda como descritiva, pois compreende as 

percepções acerca do tema abordado, tanto dos autores quanto dos envolvidos no estudo. No 

que tange à forma, o estudo caracteriza-se como estudo de caso, conforme descrito 

inicialmente. 

 

4 Caracterização da empresa estudada 

 
A organização onde foi realizado o estudo é uma empresa de médio porte, com 

faturamento anual de aproximadamente R$ 100.000.000,00. Faz parte de um grupo 

empresarial multinacional, de grande porte. Possui cerca de 100 funcionários e atua no setor 

financeiro, em todo o Brasil, há mais de 30 anos. A empresa revisa o planejamento estratégico 

e elabora um orçamento anualmente e realiza três revisões trimestrais (forecasts). O horizonte 

de planejamento estratégico é de 10 anos, mas as ações e planos táticos e operacionais são 

desenvolvidos para um período de 12 meses. O planejamento estratégico consiste no exame 

das principais questões da organização, de forma a determinar um direcionamento geral e de 

longo prazo, sendo de responsabilidade da alta administração; o planejamento tático consiste 

no plano gerencial, envolvendo as áreas da empresa, para o médio prazo; enquanto o 

planejamento operacional tem seu foco nas tarefas específicas e em curto prazo, sendo de 

responsabilidade dos níveis mais baixos da organização (TERENCE, 2002). Em termos 

orçamentários, a administração espera um nível de assertividade de 95% para o primeiro 

trimestre projetado de cada orçamento ou revisão. A empresa divide seu orçamento em partes 

(Figura 2), a saber: 

 

Figura 2 – Estrutura do Orçamento Empresarial 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Receita: Receitas de novos negócios e originadas da carteira já existente. 

Acrescenta-se também a receita esperada de cobrança (multas e juros); 

 Custos: Originados dos produtos atuais, com as margens previstas; 

 Despesas Administrativas: Consolidação das informações por departamento 

(centro de custos), dos projetos administrativos, e demais custos indiretos. 

 Investimentos: São definidos os planos de investimento da empresa, que serão 

ativados ou mesmo aqueles que terão impacto no resultado do exercício, desde que 

possuam relevância; 

 Fluxos de Caixa: A empresa estima seus fluxos de caixa no período do orçamento 

(12 meses), considerando as atividades operacionais, de investimento e 

financiamento. 

 Aplicações: Estimativa da aplicação e resgate de recursos e sua rentabilidade; 

 Depreciações/Amortizações: Orçamento de despesas com provisões e 

amortizações de ativos já existentes e de novos ativos originados de reposição ou 

novos investimentos. 

A construção do orçamento é participativa e envolve todas as áreas da organização e 

todas as lideranças. O plano é submetido às gerências e é aprovado pela diretoria. Por fim é 

apresentado ao conselho de administração para que seja aprovado e implementado. 

 

 

5 Resultados Obtidos e Análise 
 

Na empresa estudada, o processo de planejamento estratégico é dividido por áreas 

foco, sendo essas: Mercados, Processos e Pessoas. A estratégia da empresa é definida 

considerando essas áreas e a contribuição de cada uma delas no processo de planejamento. 

A estratégia definida para mercado, aqui chamada de Market Plan
1
, abrange o 

posicionamento da empresa no segmento em que atua, definindo os produtos que serão 

ofertados, preços, margens, campanhas associadas, relacionamento com clientes e 

distribuidores, Benchmarking
2
, Inteligência de Mercado, Market Share3, dentre outros. Em 

termos orçamentários, essa etapa do planejamento estratégico dá origem aos parâmetros 

necessários para estimativa de receitas de vendas, custos de vendas, além de outros custos 

indiretos relacionados às áreas comerciais. Essa etapa do planejamento caracteriza-se 

principalmente por olhar para fora da organização, principalmente em termos de mercado, 

buscando captar necessidades de clientes e posicionando-se frente à concorrência. 

No que se refere aos processos, nessa etapa de planejamento, denominada Activity 

Plan
4
, o enfoque da empresa é aumentar sua eficiência operacional sob duas óticas: melhoria 

de processos e redução de custos, como parte do planejamento tático e operacional. Nessa 

etapa são consideradas as políticas de concessão de crédito e melhoria do processo cobrança, 

eficiência das áreas de suporte e planejamento, ações de marketing, administração financeira, 

contabilidade, entre outros. Na fase de Activity Plan é o momento de alinhamento de todo o 

BackOffice
5
 para o funcionamento da estratégia da empresa. Como resultado, em termos 

orçamentários, cada área apresenta um orçamento próprio (com base em seu centro de custos), 

subordinado a sua gerência e aprovado pela diretoria. Projetos específicos e com grande 

                                                 
1
 Market Plan: Plano de ações de mercado da empresa (vendas, marketing, campanhas, etc.). 

2
 Benchmarking: Processo de comparação de práticas empresariais ou produtos e serviços com outras empresas. 

3
 Market Share: Participação no mercado em que a empresa atua, normalmente expressa em percentual. 

4
 Activity Plan: Plano de ações e atividades das áreas operacionais da empresa. 

5
 BackOffice: departamentos administrativos, com pouco ou nenhum contato direto com os clientes. 
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impacto operacional ou financeiro também são apresentados separadamente nesse momento e 

podem possuir um orçamento próprio, dependendo de sua relevância, valor e duração. Essa 

etapa do planejamento também é responsável por determinar alguns parâmetros importantes 

para o orçamento, tais como: inadimplência, perda esperada por inadimplência (Loss Given 

Default
6
), taxas de rentabilidade de mercado, inflação, câmbio, tributação, entre outros. Neste 

momento também são definidos os investimentos em ativos que pretendem ser realizados, tais 

como: aquisição ou renovação de equipamentos, máquinas ou veículos, investimentos em 

prédios, aquisições, entre outros. A fase de Activity Plan do planejamento se destaca por olhar 

internamente, buscando extrair o máximo de eficiência dos processos da organização. A 

terceira área foco é a de pessoas. O planejamento para pessoas é realizado pelo departamento 

de Recursos Humanos, com o apoio das lideranças da empresa. O objetivo aqui é definir os 

níveis de remuneração e benefícios, projetar os dissídios e participações nos lucros, reajustes 

por mérito, contratações e desligamentos, afastamentos, planejamento de carreira, sucessão de 

funções-chave, treinamentos e o desenvolvimento do pessoal. Como resultado, em termos 

orçamentários, é entregue aos gestores de cada área e à direção um resumo com as despesas 

de pessoal para o período, por centro de custos e tipo de despesa, para que possa ser 

acompanhado durante o período.  

Analisando as informações referentes ao planejamento, disponíveis na área de 

controladoria, para os anos de 2014, 2015 e 2016 verificamos que o índice de entrega de 

informações em tempo hábil para as área de controladoria foi de 98,1%, 88,9% e 96,3%, 

respectivamente. A área de controladoria aponta que os principais problemas encontrados na 

elaboração do orçamento empresarial são: atrasos na entrega, estimativas imprecisas sobre 

algumas despesas, tendência dos gestores de tentarem manter uma margem de segurança 

(gordura) em seus orçamentos e definições imprecisas ou incompletas á respeito de planos 

para o período orçado. Segundo os responsáveis pela controladoria, os problemas apontados 

dificultam e atrasam o processo de orçamento, muitas vezes consumindo tempo que seria 

necessário para analisar os dados. Causam também algumas distorções quando há deficiências 

em sua elaboração, que quando percebidas pela área de controladoria, são apontadas à 

gerência responsável e à diretoria, para que sugiram correções. 

Consultadas as áreas envolvidas, que são responsáveis pela elaboração das peças 

orçamentárias (centros de custos, projetos, etc.) verificou-se que para elas o processo de 

orçamento é muito demorado e custoso. Essas áreas têm rotinas operacionais e nem sempre a 

liderança e os liderados dispõem de tempo suficiente para planejar o orçamento como 

desejariam. Outro problema também se refere às limitações que algumas áreas têm para a 

tomada de decisões. Uma ideia ou projeto de uma determinada área deve ser elaborado, 

apresentado aos níveis superiores, ser submetido ar uma primeira aprovação para que depois 

os responsáveis elaborem um orçamento mais estruturado. Nem sempre esse momento 

coincide com o momento de entrega do orçamento anual, visto que os acontecimentos são 

dinâmicos e surgem novos projetos em diversas fases do ano. Assim sendo, os gestores nem 

sempre são capazes de prever ou orçar valores adequadamente, o que, segundo eles, quase 

sempre os lava a prever um valor de despesas um pouco acima do que realmente acreditam, 

para evitar questionamentos posteriores. 

Em entrevista á respeito do processo orçamentário com a diretoria administrativa e 

financeira da empresa, verificou-se que existe conhecimento da alta gestão sobre os 

problemas relatados, tanto pela área de controladoria quanto pelas demais áreas da empresa. A 

administração reconhece que existem diversos pontos que podem ser melhorados no processo 

de elaboração do orçamento empresarial e que procura monitorar e corrigir os desvios a cada 

novo plano. Por outro lado, alegam que o processo de planejamento envolve sempre muitas 

                                                 
6
 Loss Given Default: Perda esperada pela inadimplência. 
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incertezas, previsões, cenários, tendências e que por isso a empresa não pode permanecer 

paralisada frente às mudanças que ocorrem durante a execução de sua estratégia e que as 

adaptações aos novos cenários são sempre os maiores desafios para atingir seus objetivos de 

longo prazo. Segundo eles, o orçamento funciona como uma referência, um balizador, um 

direcionador, mas que não deve ser encarado como uma verdade absoluta. Em resumo, o 

plano se adapta à realidade, e não o contrário. 

 

6 Conclusões / Considerações Finais 
 

O relato técnico teve como objetivo verificar como o orçamento empresarial pode ser 

uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico e quais os principais desafios de sua 

aplicação prática, com um estudo de caso aplicado em uma empresa de médio porte. Neste 

sentido, foi possível perceber, com base na empresa estudada, que o orçamento empresarial 

pode se relacionar como o planejamento estratégico, como foi observado na empresa 

estudada, sendo que o orçamento funciona como uma ferramenta de quantificação financeira 

da estratégia empresarial, e que para tanto ele se apoio no planejamento operacional que 

estabelece as informações necessárias em termos de volumes e outras métricas. Em linhas 

gerais, o orçamento empresarial é a forma como a empresa pode projetar seus resultados 

financeiros, baseando-se em suas ações planejadas e nas expectativas de cenários futuros 

prováveis. 

Na empresa estudada, foi possível entender a metodologia utilizada para a elaboração 

do planejamento estratégico, o planejamento operacional e a forma como o orçamento 

empresarial é elaborado. Também observou-se a definição dos parâmetros que são 

considerados nessas etapas pela alta administração e a periodicidade em que são feitas as 

revisões. Foi possível observar também as percepções dos gestores quanto ao processo 

orçamentário, com destaque para os problemas vivenciados por eles, e que são apontados pela 

literatura, como visto no referencial teórico deste trabalho.  

Dentre os problemas apresentados, nota-se que os gestores, muitas vezes, acabam se 

descolando da estratégia como um todo e passam a dedicar-se mais especificamente às suas 

áreas específicas, com o intuito de atender interesses específicos a frente de interesses maiores 

da organização. Outro ponto de destaque na pesquisa é que a área de controladoria também 

evidencia alguns problemas no processo, além das dificuldades para atender o nível de 

assertividade desejado pela administração, tendo como conflitantes os fatores de prazo, 

recebimento de informações por parte dos gestores, premissas de mercado que podem ser 

voláteis, além da própria complexidade do negócio em si.  

A administração diz conhecer os problemas existentes e alega atuar sempre para 

minimizar os desvios e atritos do processo, entendendo o orçamento como um balizador da 

estratégia empresarial. 

Cabe destacar como limitações deste relato o fato de que o objeto de estudo foi uma 

única entidade, sendo que as observações e comentários limitam-se à percepção deste único 

estudo sobre o modelo de planejamento e orçamento de uma organização de médio porte. 

Entretanto, os pesquisadores deste relato entendem que a o caso apresentado traduz conceitos 

que podem ser utilizados por outras organizações e possibilita conhecer como o orçamento 

empresarial pode ser uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico e quais os 

principais desafios de sua aplicação prática. 

Existem diversos outros modelos de integração entre o planejamento estratégico e o 

orçamento empresarial utilizados por outras empresas, além de abordagens diferentes por 

outras entidades, que podem também ser explorados por outros pesquisadores. Como 

sugestão, para outros relatos técnicos seria interessante explorar as ações utilizadas pelas 

empresas para alinhar o orçamento empresarial ao planejamento estratégico, além das formas 
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evitar os problemas identificados no processo orçamentário, como a constituição de reservas 

ou o sufocamento de iniciativas. 
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