
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E DE PESQUISA 

MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

ROLF ZENKER 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA ESTRATÉGIA NA FOLGA ORÇAMENTÁRIA MEDIADA PELA 

INCERTEZA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2010



 

 

ROLF ZENKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA ESTRATÉGIA NA FOLGA ORÇAMENTÁRIA MEDIADA PELA 

INCERTEZA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Gestão Empresarial, 

pelo Mestrado em Gestão Empresarial da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Lopes Cardoso 

Co-Orientador: Dr. André Carlos Busanelli de Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2010 



 

 

 
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 
 
 

Zenker, Rolf 

    A influência da estratégia na folga orçamentária mediada pela incerteza: 

um estudo de caso em uma empresa familiar / Rolf Zenker. - 2010. 
    62 f.  
 

 Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

 Orientador: Ricardo Lopes Cardoso. 
 Co-orientador: André Carlos Busanelli de Aquino. 

 Inclui bibliografia. 

 
                  1. Contabilidade gerencial – Estudo de casos. 2. Pessoal - Avaliação –  

                  Estudo de casos. 3. Orçamento nas empresas – Estudo de casos. 4. Controle  
                  financeiro – Estudo de casos. I. Cardoso, Ricardo Lopes. II. Aquino, André  

                  Carlos Busanelli de. III. Escola Brasileira de Administração Pública e de  

                  Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. IV. Título. 
 

                                                                                              CDD – 658.1511 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROLF ZENKER 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA ESTRATÉGIA NA FOLGA ORÇAMENTÁRIA MEDIADA PELA 

INCERTEZA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA FAMILIAR 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Gestão Empresarial, pelo Mestrado em Gestão 

Empresarial da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas. 

 

 

     Aprovada em 07/05/2010      

                                           Pela Comissão Organizadora 

 

 

_________________________________________________ 

Ricardo Lopes Cardoso 

Escola de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 

 

 

__________________________________________________ 

Deborah Moraes Zouain 

Escola de Administração Pública e de Empresas - EBAPE 

 

 

_________________________________________________ 

André Carlos Busanelli de Aquino 

Universidade de São Paulo - USP 

 



 

AGRADECIMENTOS 

Aos Professores Dr. Ricardo Lopes Cardoso e Dr. André Carlos Busanelli de Aquino, 

brilhantes orientadores, pelos aprendizados recebidos. 

A minha esposa, Liziane Lúcio, pelo incentivo recebido ao longo dessa caminhada. 

Aos meus filhos, Matheus e Thaíssa, pela compreensão à minha ausência nas longas 

jornadas de estudos. 

Aos colegas de mestrado, com os quais tive a felicidade de compartilhar 

conhecimentos e experiências desafiadoras. 

 



 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar as relações entre variáveis que influenciam 

o processo de estabelecimento dos sistemas de controle gerencial e orçamento, assim como os 

mecanismos de mensuração e avaliação de desempenho nas organizações, tendo como 

referencial básico a Teoria da Agência. As variáveis analisadas foram: folga orçamentária, 

incerteza e estratégia. O problema de pesquisa apresentado visa encontrar evidências acerca 

dos relacionamentos entre estas variáveis, tendo como pressuposto a função chave 

desempenhada pelo orçamento nos processos em questão. Entre os principais autores que 

compõem o referencial da pesquisa, destacamos diversos estudos que buscaram explicar 

relações entre as variáveis em foco e outras, visando compreender os antecedentes que 

definem os desenhos dos sistemas de controle e avaliação de desempenho. Assim, a partir da 

compreensão dos conceitos básicos envolvidos neste estudo – Teoria da Agência, sistemas de 

controle gerenciais, indicadores de desempenho e orçamento, os quais compõem o referencial 

teórico da pesquisa, foram propostas hipóteses para se tentar responder ao problema de 

pesquisa. Estas relacionam-se com a existência de folga orçamentária no orçamento de 

resultado da empresa em estudo, e com a influência do ambiente de incerteza e da estratégia 

associada ao negócio, no processo de criação de folga orçamentária. Desta forma, estas 

hipóteses foram testadas em um estudo de caso em uma corporação familiar, que é composta 

por três empresas de capital fechado, que atuam na importação, industrialização e 

comercialização de insumos, partes e peças e produtos. Para realizar os testes estatísticos, foi 

feito um corte longitudinal nos dados do orçamento de indicadores de desempenho do tipo 

Accounting Performance Measure (APM), formando uma série histórica de 36 meses. Dentre 

as principais conclusões do estudo, que permitiram uma análise ampla dos aspectos 

relacionados aos antecedentes ambientais internos e externos que levam a comportamentos 

disfuncionais entre os agentes, foi evidenciada a existência da folga orçamentária e a 

influencia da incerteza em sua criação, porém não se pode afirmar que a estratégia tenha 

influência neste processo, no caso em questão.  

 

 

Palavras-chave: Teoria da Agência – Sistemas de Controles Gerenciais – Folga Orçamentária 

– Incerteza – Estratégia  



 

ABSTRACT 

This paper aims at analyzing the relationships between variables that affect the process of 

establishment of management control systems and budgeting, as well as the mechanisms for 

measuring and evaluating performance in organizations, having as it theoretical basis Agency 

Theory. The variables analyzed were budget, uncertainty and strategy. The problem presented 

research aims to find evidence about the relationships between these variables, with the 

understanding of the key role played by the budget processes in question. Among the authors 

who build up the frame of the research, we highlight several studies that sought to explain the 

relationships between variables in focus and others seeking to understand the antecedents that 

define the design of the control systems and performance evaluation. So, from understanding 

the basic concepts involved in this study - Agency Theory, managerial control systems, 

performance measures and budget, which compose the theoretical research, hypotheses have 

been proposed trying to answer the research problem. These assumptions relate to the 

existence of budgetary slack in the budget result of the company under this study, and the 

influence of environmental uncertainty and strategy related to the business in the process of 

budgetary slack creation. Thus, these hypotheses were tested in a case study in a family 

corporation, which is composed of three private companies that act in the importation, 

manufacturing and trading of raw materials, parts and final products. To perform statistical 

tests, was made a cut in the longitudinal data of budget performance targets – Accounting 

Performance Measure - APM, forming a series of 36 months. Among the key findings of the 

study, which allowed a comprehensive analysis of issues related to internal and external 

environmental antecedents that lead to dysfunctional behaviors among agents, showed the 

existence of budgetary slack and the influence of uncertainty in its creation, but we cannot 

said that the strategy has influenced this process, in this case. 

 

 

Key-Words: Agency Theory – Managerial Control Systems – Budgetary Slack – Uncertainty 

– Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de prever e explicar o papel da contabilidade no mundo real, 

incorporando conceitos da escola britânica, pautamos nosso estudo em comprovar fenômenos 

vinculados a sistemas de controle gerenciais (Management Control Systems - MCS), a luz da 

Teoria da Agência (TA). Para tanto, preconizamos sistematizar teoria, problema e dados por 

meio de práticas metodológicas da pesquisa de campo qualitativa (AHRENS e CHAPMAN, 

2007). Anderson e Widener (2007) afirmam que mesmo em um teste de teoria, há um 

elemento dinâmico que não pode ser traduzido apenas na pesquisa quantitativa, mas sim por 

meio da compreensão da relação entre a teoria e a prática organizacional 

Apesar das críticas ao uso TA em ambientes cuja cultura é predominantemente 

coletivista e altamente avessa ao risco, a exemplo do Brasil (HOFSTEDE, 1991)
1
, nosso 

estudo irá focar-se em uma empresa situada numa região de colonização italiana no sul do 

Brasil, cuja cultura de origem remanesce fortemente arraigada e remonta-se em padrões de 

comportamentos sociais, donde podemos dizer que determinados costumes, inclusive àqueles 

ligados a organização, certamente estão entre a cultura brasileira e italiana
2
. 

Neste sentido cabe ressaltar que este estudo irá se desenvolver em uma empresa de 

porte médio tipicamente familiar à luz de sua estrutura de capital, inserida em um contexto 

cultural hibrido entre a cultura brasileira e italiana advinda da imigração. Isso nos difere dos 

demais estudos neste campo, que utilizam grandes empresas de capital aberto em regiões de 

alta miscigenação no Brasil, ou que na sua grande maioria, são desenvolvidas nos EUA e na 

Europa. 

Portanto, na temática central do trabalho discutimos de um lado a TA, evidenciando 

comportamentos disfuncionais dos agentes, e de outro, Sistemas de Avaliação de 

Desempenho, mensurando comportamento dos indivíduos. Neste contexto, se traz a tona os 

resultados dessa combinação sob a ótica dos incentivos monetários, não-monetários, 

individuais e/ou coletivos. 

                                                 

1
 Hofstede (1991) define a segunda dimensão das diferenças de programação mental, entre individualismo e 

coletivismo, onde ele enquadra o Brasil com uma sociedade coletivista com um grau 38 em sua escala, ao 

mesmo tempo em que na sua quarta dimensão, que representa o grau de tolerância a ambigüidade e a incerteza, 

ele enquadra o país com um alto índice de aversão ao risco com um grau 76. 
2
 Na escala de Hofstede (1991) a Itália possui um índice de individualismo de 58 e o índice de tolerância a 

incerteza e a ambigüidade é de 69. 
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Partindo do pressuposto de que o orçamento desempenha um papel chave num 

processo de mediação entre um mecanismo de controle e de mensuração do desempenho dos 

indivíduos nas organizações, analisamos três componentes básicos que ganham ênfase na 

literatura no âmbito desse processo: a folga orçamentária, a incerteza e a estratégia na qual a 

firma está inserida (HARTMANN, 2000). Nosso problema de pesquisa se situa na busca de 

evidências que comprovem: quais serão os relacionamentos encontrados entre as variáveis 

folga orçamentária, incerteza e estratégia atreladas ao orçamento? 

Realizamos um corte longitudinal nos dados orçamentários de 31 indicadores de 

desempenho baseados na contabilidade (Accounting Performance Measure - APM), tidos para 

pagamento de incentivo, compreendidos em uma série histórica num período de 36 meses, em 

um grupo econômico familiar, composto de três empresas de capital fechado. Postulamos 

encontrar indícios de folga orçamentária nessa amostra e comprovar a existência de 

correlação entre a incerteza, a estratégia e a folga orçamentária das unidades estratégicas de 

negócio. 

Entre os principais autores estudados, Aquino et al (2008) concluem que a incerteza 

está diretamente relacionada com a folga orçamentária. Chong e Chong (1997) comprovaram 

que a estratégia de uma unidade de negócios e a incerteza são antecedentes da forma como se 

configura um MCS. Govindarajan e Grupta (1985) evidenciaram que no desenho de um 

sistema de incentivo aplicado em unidades de negócios, é importante considerar o tipo de 

estratégia. 

Entretanto, estes dois últimos estudos restringem-se a um corte seccional de dados, 

limitando-se a estabelecer somente relação de causa e efeito entre as variáveis representativas 

da estratégia e dos incentivos para pagamento de bônus, sem comprovar a relação de 

casualidade entre elas. Assim, justifica-se este estudo pela importância das variáveis propostas 

nas relações existentes num MCS orçamentário. Para direcionar os indivíduos, influenciar 

atitudes, auferir desempenhos e recompensá-los por isso, é de suma importância que 

tenhamos conhecimento detalhado sobre o mecanismo que envolve as decisões e motivações 

nas relações do homem com o seu mundo econômico. Ao projetar sistemas que visem criar 

desafios e dar direcionamento às pessoas, podemos conhecer o comportamento de um número 

cada vez maior de variáveis, a exemplo daquelas que serão manipuladas neste estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o objetivo de trazer a luz os conceitos relacionados à discussão proposta, 

faremos uma revisão das teorias e dos principais autores que tratam às temáticas contidas 

neste trabalho. 

2.1. TEORIA DA AGÊNCIA 

Sobre Teoria da Agência (TA), Besanko (2006, p. 468) define que “a estrutura 

principal/agente se aplica sempre que uma das partes (o agente) é admitido pela outra (o 

principal) para tomar decisões que afetem os retornos do principal”. Assim, o ponto principal 

da TA trata do conflito de agência, que surge devido à divergência de objetivos entre o agente 

e o principal: o principal busca maximizar os retornos que recebe, enquanto o agente 

preocupa-se com os custos (monetários ou não)  incorridos por ele a agir de acordo com os 

interesses do principal. Desta forma, o agente irá valorizar todo e qualquer retorno recebido 

como forma de compensação, devendo o principal oferecer incentivos, vinculados na forma 

de contratos. Se a empresa conseguir vincular as atividades que lhe dão mais retorno a um 

sistema de recompensas, isso deverá conduzir a um resultado melhor (BESANKO, 2006).  

De acordo com Iudícibus e Lopes (2008), além dos conflitos de agência, também a 

assimetria informacional permeia as atividades das organizações, uma vez que as ações e 

informações do agente não podem ser observadas em sua totalidade pelo principal. Neste 

aspecto, a contabilidade tem um importante papel no contexto da firma, pois permite a análise 

de desempenho dos agentes e a gestão dos sistemas de controle utilizados para mediar essas 

relações. Porém, existe uma dificuldade intrínseca em se avaliar o desempenho, já que nem 

sempre as ações de um agente se traduzem em um desempenho mensurável (BESANKO, 

2006).  

Num estudo sobre a eficiência dos possíveis contratos entre o principal e o agente, 

Holmstrom (1979) identificou que quando apenas o retorno é observável, surge o problema de 

moral hazard ou risco moral. Este risco refere-se à possibilidade de que o agente mude seu 

comportamento de acordo com o contexto, visando seu próprio benefício. Porém, utilizando 

um sistema adicional de controle de informações, os contratos entre agente e principal podem 
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ser aprimorados, tendo em vista a possibilidade de uma melhor e mais segura avaliação dos 

fatores de desempenho envolvidos.  

2.2 SISTEMAS DE CONTROLE GERENCIAIS 

Um importante papel no estudo da contabilidade gerencial é o de examinar de que 

forma os valores organizacionais influenciam as práticas e o uso da informação (SPRINKLE, 

2003). Neste sentido, torna-se importante o estudo dos MCS, em uma perspectiva 

motivacional dos agentes inseridos no contexto das empresas. 

Ainda segundo Sprinkle (2003), as informações produzidas pela contabilidade 

gerencial podem influenciar comportamentos, já que são utilizadas nos sistemas de 

monitoramento, medição e premiação de desempenho que motivem os indivíduos. Dessa 

forma, os propósitos visando alinhar as atitudes dos agentes em relação ao principal também 

serão positivamente afetados, reduzindo os custos de agência.  

Portanto, os estudos sobre os MCS podem auxiliar em muito a compreensão das 

praticas contábeis que devem motivar os indivíduos, mitigando as divergências e 

aproximando os interesses entre o principal e o agente, conforme definido pela Teoria da 

Agência. 

2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO BASEADOS NA CONTABILIDADE (APM) 

Os APM são basicamente indicadores financeiros que representam uma síntese das 

medidas de desempenho da empresa (indicadores operacionais), evitando que existam 

diferentes interpretações sobre as metas estabelecidas. De acordo com Merchant (1998), todos 

os indicadores operacionais podem ser traduzidos em termos de melhorias que refletem nos 

indicadores financeiros da empresa, enquanto os indicadores financeiros estão relacionados a 

padrões contábeis. Em contraponto a essa visão, Kaplan e Norton (1997) sugerem que sejam 

incorporados no modelo da contabilidade financeira a avaliação dos ativos intangíveis e 

intelectuais da empresa, tais como produtos e serviços de alta qualidade, funcionários 

motivados, processos internos eficientes e consistentes, e clientes satisfeitos e fiéis.   
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Por este motivo, o modelo proposto por Kaplan e Norton (1997) incorpora 

indicadores financeiros e não financeiros, que derivam de um processo de planejamento 

estratégico hierárquico (top-down), norteado pela missão e pela estratégia da unidade de 

negócios.  Assim, os indivíduos passam a ser envolvidos diretamente na melhoria da 

qualidade e dos processos, bem como passam a ser valorizados pelos resultados obtidos nesse 

processo de mudanças.   

Por sua vez, Hirst e Yetton (1984), encontraram evidências que comprovam que a 

credibilidade dos indicadores financeiros direciona os indivíduos envolvidos em tarefas 

operacionais para tarefas estruturadas, reduzindo a ambigüidade na comunicação das 

estratégias, diminuindo à propensão a comportamentos disfuncionais, tais como a folga 

orçamentária
3
 e a manipulação dos resultados das medições de seus desempenhos. 

Ainda neste contexto, Hartmann (2000) avaliou que grande parte da literatura sobre o 

uso de APM sugere que os mesmos seriam mais apropriados para o uso em um ambiente de 

baixa incerteza, ao contrário do sugerido por Kaplan e Norton (1997), os quais afirmam que 

em ambientes de alta incerteza, seria conveniente o uso de um conjunto de indicadores 

balanceados. Hartmann (2000) ainda evidenciou duas dimensões importantes para os estudos 

sobre controles gerenciais: o contexto organizacional (estrutura) e a estratégia. 

2.3.1 A Estrutura  

Quanto maiores e mais complexas as empresas, seus executivos principais conhecem 

cada vez menos os detalhes operacionais dessas organizações, aumentando a assimetria de 

informações entre executivos de alto escalão e gerentes de unidades (MERCHANT, 1998). 

Por isso, a adoção de um sistema de controle por meio indicadores financeiros, que utilize 

parâmetros de comparação entre os desempenhos das unidades e dos centros de 

responsabilidade, é uma característica desse tipo de organização, que apresentam maior 

interdependência entre departamentos e um menor grau de incerteza nas tarefas 

(HARTMANN, 2000). Estas organizações caracterizam-se por sistemas de compensação dos 

altos escalões atrelados ao desempenho em grupo (MERCHANT, 1998). 

                                                 

3
 Quando ocorre a superestimação das despesas e custos e subavaliação das recitas, visando facilitar o alcance 

das próprias metas (MERCHANT, 1985b). Este conceito será discutido no capítulo na seqüência.  
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Em geral, nos níveis mais altos das organizações é mais comum que sejam adotados 

indicadores de desempenho financeiro, enquanto nos níveis mais baixos, são adotados 

indicadores não financeiros. Segundo Walker e Johnson (1999), o pagamento de bônus afeta 

de forma diferenciada os níveis hierárquicos da organização em relação à criação de 

comportamentos disfuncionais. No nível dos subordinados, o bônus aumenta a propensão para 

a criação de folga orçamentária, o que não acontece na média gerência. Por outro lado, como 

os gerentes dos níveis mais altos possuem um alto grau de autonomia e participam ativamente 

na definição de suas metas (dentre elas as orçamentárias), tendem a desenvolverem 

comportamento de azar moral ou moral hazard. Assim, podemos afirmar que os incentivos 

associados a um viés orçamentário são diferentes em cada nível da organização, indicando 

que as normas organizacionais influenciam o comportamento dos agentes.    

Em organizações descentralizadas em unidades de negócio os controles são 

essenciais, pois possibilitam que os seus gerentes assumam um alto grau de autonomia nas 

decisões. Macintosh (1987) afirma que quanto maior a interdependência entre os 

departamentos, maior o uso de controles orçamentários e estatísticos. Ainda segundo o autor, 

nas empresas com uma interdependência recíproca, o uso de sistemas tradicionais de controle 

contábil perde sua efetividade: a tendência é acreditar mais em indicadores subjetivos do que 

em indicadores do tipo APM. 

2.3.2 A Estratégia 

Hartmann (2000) aponta que, devido ao uso de diferentes tipologias sobre estratégia, 

torna-se difícil relacioná-la com a credibilidade dos APM. Miles e Sonw (1978) relacionam o 

alinhamento da estrutura, o processo de tomada de decisão e os controles com as percepções 

sobre meio no qual a organização está inserida: os gestores são influenciados pelas definições 

políticas e estratégicas face ao mundo externo. Os autores classificam em quatro padrões 

tipológicos as empresas de acordo com essa visão, conforme resumido no quadro 1.  
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Estratégia Defensiva 

Linha de produtos e/ou serviços estável, domínio de seus produtos e dos seus 

mercados. Os níveis de decisão formados por especialistas; não tendem a procurar 

oportunidades fora da rotineira. Decisões estratégicas centralizadas: objetivam manter 

a participação de mercado com produtos/serviços com melhor qualidade e/ou melhores 

preços. 

Estratégia Prospectora 

Busca permanentemente por novas oportunidades; constantes alterações nas linhas de 

produtos/serviços. Funcionários de níveis de decisão flexíveis às mudanças; inovação 

como um objetivo estratégico. As atividades e decisões são descentralizadas. 

Estratégia Analítica 

Mantém uma linha limitada de produtos e serviços, mas estão sempre atentas para 

incluir novos itens que tenham sido bem sucedidos em empresas do seu setor. 

Protegem suas fatias de mercado; controle e tomada de decisão, embora 

predominantemente centralizado, com alguma flexibilidade. 

Estratégia Reativa 

Sem habilidade para enfrentar as constantes mudanças do ambiente competitivo. 

Possuem aversão à mudanças em suas linhas de produtos e serviços e estas somente 

são alteradas quando surgem ameaças concretas de seus concorrentes. 

Quadro 1 – Tipologia de Miles e Snow (1978) 

Fonte: adaptado de Miles e Snow (1978) 

 

Langhfield-Smith (1997) concluiu, a partir de revisão sobre outras pesquisas 

realizadas, que os sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa baseados em 

indicadores objetivos e subjetivos, direcionam e suportam as estratégias das empresas, 

motivando os funcionários e auxiliando os gerentes a alcançarem suas metas.  

Simons (1987) investigou a relação entre as estratégias de negócios e os controles 

gerenciais baseados na contabilidade, a partir da tipologia de Miles e Snow (1978).  O autor 

encontrou evidências que comprovam que empresas que perseguem estratégias defensivas 

pagam bônus pelo alcance de metas pré-estabelecidas de forma mais freqüente do que 

empresas com a estratégia prospectora. Estas últimas monitoram seus desempenhos utilizando 

sistemas de controle padronizados, enquanto as defensivas utilizam os controles de maneira 

menos intensiva 

2.4 ORÇAMENTO 

O orçamento, definido como parte integrante do sistema de controle gerencial, é 

fortemente influenciado por diversos aspectos do contexto organizacional – tamanho, 
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diversidade de negócios e grau de descentralização, o que dificulta a compreensão da 

interdependência entre estas variáveis (MERCHANT, 1981). Um sistema de informações 

gerenciais típico visa possibilitar aos gerentes comparações entre os resultados projetados (ou 

orçados) e os resultados obtidos (ou realizados), a fim de proporcionar uma ação corretiva. Os 

sistemas de controle pró-ativos permitem a ação anterior a um desempenho indesejado, 

aumentando assim a probabilidade de que sejam alcançados os objetivos (MERCHANT, 

1998).  

Neste sentido, permitir que os funcionários participem na definição das metas 

orçamentárias gera comprometimento e compreensão do nível de desempenho que será 

exigido, proporcionando aprendizado estratégico (aos subordinados) e operacional (aos 

superiores), por meio das trocas de informações inerentes a este processo: do topo para baixo 

(metas e prioridades) e de baixo para cima (oportunidades, necessidades, limitações e riscos). 

O objetivo final é motivar os gerentes, vinculando os objetivos e a avaliação de desempenho, 

que irão criar prêmios e/ou punições aos indivíduos (MERCHANT, 1998). 

Merchant (1981) ainda evidenciou, corroborando com as noções da Teoria da 

Contingência, que existe uma relação muito forte entre a participação na formulação do 

orçamento, a importância dada ao alcance das metas e as questões que envolvem a motivação 

e as atitudes. Além disto, estas variáveis estão muito mais relacionadas ao bom desempenho 

nas grandes organizações do que nas organizações de menor porte (MERCHANT, 1981; 

BRUNS e WATERHOUSE, 1975). 

Já Klein et al (1999) evidenciaram que o comprometimento, a expectativa e a 

atratividade das metas estabelecidas, possuem uma influência positiva no desempenho do 

indivíduo, e que a dificuldade de uma meta modera essa relação. Sob outro ângulo, Abernethy 

e Brownell (1999) evidenciaram que o uso de controles orçamentários moderam as relações 

entre as mudanças estratégicas e o desempenho, principalmente quando o estilo empregado é 

o interativo. Brownell (1982) comprovou que a participação na formulação do orçamento atua 

como moderador da insatisfação dos funcionários. 

Num processo de orçamento participativo, a negociação de metas atingíveis pode 

facilitar o alcance de bônus. O estabelecimento de metas não pode ser separado de aspectos 

tais como: bônus, desenho do sistema de compensações, papel das regras contábeis de 

avaliação de desempenho e a estrutura organizacional (MERCHANT, 1981; MERCHANT e 

MANZONI, 1989). 
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2.5 SISTEMAS DE CONTROLE, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E INCENTIVOS 

Segundo Bruns e Waterhouse (1975), a medida que crescem, as organizações 

tornam-se mais diversificadas e descentralizadas, e passam a implementar sistemas de 

informações gerenciais mais formais, exercendo a função de controle. Isso implica em um 

grande número de tarefas estruturadas, comunicação mais formal e incremento no uso de 

informações padronizadas. Dessa forma, os sistemas de controle gerenciais tendem a 

incorporar mais indicadores, permitindo aos gerentes maior discricionariedade para atingir as 

metas traçadas.  

A participação dos níveis baixos e médios nas organizações está relacionada com o 

grau de descentralização e estruturação organizacional. A concentração de autoridade, a 

complexidade do sistema de controle e o modo de gerenciar estão interligados nas 

organizações centralizadoras, uma vez que o sistema de controle orçamentário limita a 

inovação e a flexibilidade. Assim, o nível de interação entre superiores e subordinados tende a 

ser menor, porém não é possível determinar que exista insatisfação dos indivíduos pela 

cobrança das variações no orçamento, nem na avaliação de desempenho através do orçamento 

(BRUNS e WATERHOUSE, 1975). 

Govindarajan e Grupta (1985) comprovaram que os sistemas de incentivo que 

possuem um impacto significativo nas atitudes dos executivos responsáveis estão 

relacionados com a estratégia das unidades de negócios. As unidades de negócios que 

possuem estratégias definidas como construtoras (build, na terminologia de MACMILLAN 

apud GOVINDARAJAN e GRUPTA, 1985) tendem a atribuir maior credibilidade em 

critérios de longo prazo e em indicadores de desempenho subjetivos para pagamento de bônus 

aos seus executivos. 

Chong e Chong (1997) também afirmam que a estratégia vinculada à unidade de 

negócios deve ser considerada no desenho dos sistemas de contabilidade gerencial. Os autores 

encontraram evidências de que um sistema de contabilidade gerencial com um amplo escopo 

(em termos de indicadores) é um importante antecedente do desempenho da unidade de 

negócio.  

A política de atrelar uma premiação ao desempenho no cumprimento de metas dá ao 

indivíduo a noção de onde ele deve alocar seus esforços e o seu tempo. Merchant (1998) 

aponta que algumas pessoas necessitam de um incentivo extra ao salário para direcioná-las a 

tarefas mais tediosas ou menos atrativas. Porém, alguns planos de incentivos falham por 



 19 

serem muito complexos ou porque são colocados a longo prazo, não despertando o desafio 

necessário. 

Merchant (1998) afirma que a fórmula de pagar ao indivíduo pelo seu desempenho é 

um meio de monitoramento, chamado de controle através do resultado. Esse tipo de 

recompensa pode ser feita por aspectos subjetivos tais como méritos ou punições. Os 

controles através do resultado influenciam as ações das pessoas, que preocupam-se com as 

conseqüências de suas ações, tendendo a produzir os resultados desejados pela organização. 

Estes sistemas são também eficientes em relação aos problemas de motivação: sem a 

intervenção dos superiores, os indivíduos são direcionados a produzirem os resultados 

desejados e a maximizarem a sua produção.  

Desta forma, pode-se dizer que o estabelecimento de metas afeta o comportamento 

das pessoas em aspectos tais como o estímulo para a ação e a motivação, possibilitando 

também a auto-avaliação. O reconhecimento e as punições são dois elementos fundamentais 

do processo de um sistema de controle baseado na avaliação de desempenho. A fixação de 

uma meta desafiadora provoca nos indivíduos um maior grau de motivação. Porém, acima de 

um determinado limite, quando percebe que as metas se tornam inalcançáveis, a motivação 

cai (MERCHANT, 1998). 

Hollenbeck e Klein (1987), baseados no modelo desenvolvido por Locke (apud 

HOLLENBECK e KLEIN, 1987), evidenciaram que tanto a atratividade para atingir as metas, 

quanto a expectativa em alcançá-la são influenciadas por fatores situacionais e pessoais. Os 

autores concluem que a interação desses fatores pode explicar as dificuldades em determinar 

os efeitos obtidos na avaliação desse processo.  

Pfeffer e Langton (1993) encontram evidências de que pagamentos por desempenho 

estão associados com a alta produtividade, pelo fato de que este tipo de prática pode ser 

considerada mais justa pelas pessoas. Para as pessoas que ganham menos na estrutura salarial, 

os efeitos dessa disfunção são maiores, e elas são mais suscetíveis a moderadores tais como 

nível de informação dos ganhos de outras pessoas, sentimento de justiça e comprometimento 

com a instituição em que trabalham. As pessoas em geral preferem um ambiente que atrele os 

ganhos à produtividade e à experiência do indivíduo. Por outro lado, a dispersão salarial 

também afeta negativamente o trabalho colaborativo em grupo.  

Blomm (1999) evidenciou que uma maior dispersão na estrutura de remuneração das 

pessoas provoca efeitos negativos no desempenho daqueles que estão abaixo da média e 

efeitos positivos no desempenho daqueles que estão bem acima da média da dispersão. O 

autor comprovou ainda que quanto mais hierárquica for a dispersão da remuneração, pior será 
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o desempenho do grupo, apesar de ser vantajosa quando o desempenho individual for crucial 

para os resultados da organização. Já em organizações baseadas no desempenho coletivo, a 

competição entre as pessoas poderá desempenhar um papel desagregador para com o todo. 

Neste caso, uma menor dispersão no esquema de pagamento de remuneração será mais 

benéfica.  

Gibbs (2004), em estudo em revendas de automóveis nos EUA, constatou que o 

investimento em treinamento é bastante utilizado como incentivo de longo prazo. Por outro 

lado, a subjetividade na premiação está inversamente ligada ao uso de incentivos baseados no 

desempenho de curto prazo, podendo promover a cooperação entre os departamentos da 

empresa. A relação entre a premiação subjetiva e o estabelecimento de metas de difícil 

alcance, pode ser entendida como uma forma de promover a compensação do funcionário ou 

dos gerentes caso as metas não sejam alcançadas, possibilitando metas mais desafiadoras sem 

o risco de descontentamento e desmotivação.  

Estas evidências demonstram que a subjetividade como forma de premiação pelo 

desempenho é utilizada para mitigar as distorções provocadas pela avaliação por indicadores 

compostos por fórmulas ou quando a meta necessita ser flexibilizada. Porém, esta forma de 

premiação necessita de um alto grau de confiança entre o avaliador e o avaliado (GIBBS, 

2004). 

Ittner e Larcher (1998) evidenciaram que algumas empresas utilizam o Economic 

Value Added (EVA – valor econômico agregado) como medidor de desempenho para 

pagamento de incentivos. Muitas críticas vêm sendo feitas a esse tipo de medida, 

principalmente por considerar que ela não é abrangente o suficiente para medir todas as 

dimensões do negócio.  

Embora a grande ênfase que vem sendo dada na utilização de indicadores de 

desempenho não baseados na contabilidade, tal como o Balanced Scorecard (BSC) 

(KAPLAN e NORTON, 1997), diversas pesquisas comprovam que as empresas que atrelam 

seus sistemas de mensuração de desempenho a indicadores financeiros, utilizam os APM, 

com maior ênfase. 

Alguns estudos mostram também que a subjetividade na avaliação de desempenho é 

mais fácil de ser gerenciada e mais bem recebida pelos agentes. Por outro lado, a objetividade 

evita a criação do viés e de processos de favoritismos. (ITTNER e LARCHER, 1998). 

O estudo de Wong-On-Wing et al (2007) procura entender os conflitos existentes 

entre os avaliadores e os avaliados que reduzem a eficiência na adoção de um sistema de 

avaliação de desempenho como proposto pelo BSC. Uma razão para esse conflito é a aparente 
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baixa atenção dos gerentes corporativos em conhecer a efetividade das estratégias 

estabelecidas. Os gerentes de divisão por sua vez, se sentirão menos comprometidos quando 

expostos a metas injustas e inatingíveis avaliadas pelos gerentes corporativos. 

Os resultados da pesquisa proposta por Wong-On-Wing et al (2007) também 

mostraram que gerentes corporativos exigidos a fazer uma avaliação da influência da 

qualidade da estratégia no desempenho das divisões, tiveram seus vieses de avaliação 

reduzidos, diminuindo também a tensão entre o processo de medição de desempenho feito 

pelo gerente corporativo e o gerente de divisão, conforme proposto pelo BSC. 

Por outro lado, Leibowitz e Tollison (1980) evidenciaram, em estudo do 

comportamento de caronista (Free Riding) e gazeteamento (Shirking) em times e parceiros de 

negócios, que a medição dos insumos (inputs) empregados pelos participantes é muito difícil 

de ser realizada e que quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior a probabilidade de 

descontrole em relação à medição de entradas (inputs) e resultados (outputs). Dessa forma, 

quanto maior o benefício, em função da diluição do retorno para os parceiros do mesmo 

negócio, menor a preocupação em reduzir os gastos, associada à postura de gazeteamento 

(shirking). Torna-se também menor o esforço na busca de receita (input) caracterizando pelo 

efeito de caronista (free rider) neste processo.  

Para Hopwood (1972), apesar da contabilidade ser considerada uma peça chave no 

processo de informação de desempenho das empresas, evidências comprovam que os dados 

contábeis sofrem os efeitos da manipulação, e podem ser considerados incompletos. Os 

estudos de Hopwood (1972) evidenciaram que o estilo de avaliação através de um orçamento 

de cobrança de gastos em detrimento de um estilo de avaliação pelo resultado obtido, gera um 

conjunto maior de tensões, proporcionando maior propensão para a manipulação de dados 

contábeis que refletirão o desempenho. 

A avaliação através da cobrança de gastos torna o processo de decisão mais 

inflexível, impedindo que exista cooperação entre as pessoas para a solução dos problemas 

comuns de gestão. Por isso, quanto menor o nível de incentivo disponível aos agentes, maior 

serão os mecanismos de controle, a fim de evitar o comportamento oportunista. Daí a 

importância dos sistemas de incentivos suplementados por mecanismos de avaliação de 

desempenho, visando estabelecer um sistema de recompensa justa e compatível com os 

esforços dos indivíduos 

. 
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3 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

Com base no referencial apresentado, dois aspectos sugerem a necessidade de um 

exame mais minucioso em relação aos ambientes de medição de desempenho por meio do 

orçamento, visando estabelecer um sistema de incentivo (ou punição): a incerteza, inerente ao 

ambiente da organização, e a folga orçamentária, como comportamento disfuncional do 

agente. Nos itens na seqüência, discutimos estes dois temas, a partir dos quais são 

apresentadas as hipóteses para esta pesquisa.  

3.1 INCERTEZA 

Nos últimos anos, como resultado de um processo de constantes mudanças, inclusive 

nos processos, as pessoas nas organizações estão sendo submetidas a um ambiente de grande 

incerteza, no qual são exigidas adaptações ao ambiente interno, flexível, e ao mercado 

(MERCHANT, 1998). As empresas estão cada vez menos hierarquizadas, tendo menos 

regulamentos, e um menor grau de controles.  Neste ambiente, as pessoas estão se tornando 

cada vez mais auto-responsáveis, gerenciando seus postos de trabalho, realizando um trabalho 

maior em grupos, por meio da socialização de decisões, e os sistemas de incentivo tendem a 

se tornar cada vez menos individuais. 

As empresas que enfrentam um grau relativamente alto de incerteza em seu 

ambiente, tendem a descentralizar suas operações, utilizando um sistema mais participativo de 

gerenciamento, incluindo as decisões sobre metas orçamentárias (sistema botton-up). Tendem 

também a tomarem decisões através de consultas a grupos de gerentes, de forma colegiada 

(MERCHANT, 1998). Em função dessa dispersão de comando, os sistemas de controle 

gerencial precisam ser definidos de forma a assimilar, de maneira rápida, possíveis perdas nos 

processos. 

A incerteza advém de uma série de fatores que podem ser internos ou externos à 

firma, e leva à falta de previsibilidade do futuro. Quando as empresas decidem implementar 

metas orçamentárias na forma de contratos, vinculando o desempenho de seus gerentes para 

com elas, é muito comum que se criem subterfúgios para a prevenção das possíveis 

contingências provocadas pelas incertezas (MERCHANT, 1998). Por outro lado, quando uma 

situação se repete por várias vezes, os efeitos da incerteza diminuem, reduzindo as causas de 
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comportamento disfuncional e reduzindo as chances de se incorrer em problemas de risco 

moral (moral hazard). A incerteza também limita a efetividade dos controles, pois oculta dos 

funcionários a percepção de suas metas, limitando a possibilidade de gerarem mais retorno 

para a empresa.  

Ao vincular o pagamento ao desempenho, as empresas incorrem em dois custos 

principais: falta de controle na medida do desempenho e impossibilidade de captar todos os 

aspectos do desempenho na avaliação. O reconhecimento posterior de uma assimetria de 

informações pode revelar a necessidade de uma renegociação contratual por parte do agente 

com o principal, limitando os benefícios de ambas as partes (HOLMSTROM, 1979). 

Os gerentes em geral temem às incertezas relacionadas à formulação das metas 

orçamentárias, e têm seu desempenho afetado pelas situações imprevisíveis. Metas menos 

rigorosas aumentam a flexibilidade de ação, fazendo com que os gerentes sintam-se mais 

comprometidos com o alcance dos resultados. (MERCHANT, 1998). 

Govindarajan (1984) comprovou em seu estudo que unidades de negócios 

ambientadas em elevada incerteza, tendem a implementar com maior ênfase, controles 

orçamentários baseados em indicadores financeiros do tipo APM. Neste aspecto, também 

Chong e Chong (1997) comprovaram que a percepção de incerteza no ambiente da empresa, 

afeta o formato dos sistemas de informações gerencias, corroborando a tese de que é um 

importante antecedente de um projeto de MCS.   

Young (1985), por sua vez, evidenciou que os subordinados criam folga 

orçamentária, diretamente proporcional a sua aversão ao risco, confirmando ser uma resposta 

a sua própria incerteza pessoal. Aquino et al. (2008) comprovaram que a incerteza afeta 

diretamente a propensão à criação de folga orçamentária. Os autores concluíram que o efeito 

da incerteza sobre a folga orçamentária é moderada pela dispersão no esquema de pagamento 

de bônus, associado a indicadores relacionados a um esquema de balanced score card (BSC). 

Em outra perspectiva, Dekker, Groot e Schoute (2007) evidenciaram que as 

informações históricas e sobre os planos futuros são mais utilizados no estabelecimento de 

metas do que as informações de benchmark, e que seu uso ocorre de acordo com as variações 

de estratégias, os valores, os ambientes de incerteza e com o uso de sistemas de incentivos. As 

informações históricas são mais efetivas em ambientes de baixa incerteza, enquanto as 

informações de planejamento futuro são mais apropriadas à ambientes de alta incerteza. O uso 

de informações comparativas internas é mais comum naquelas empresas que possuem 

múltiplas unidades em condições similares de negócios e que enfrentam maiores condições de 

incertezas comuns às estas atividades. 
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Na literatura sobre a contabilidade comportamental, os focos mais explícitos sobre os 

antecedentes da folga orçamentária são os níveis absolutos da incerteza (SHIELDS e 

YOUNG, 1993). Por isso torna-se imperioso analisar os aspectos que vinculam à incerteza 

com a criação da folga orçamentária, conforme segue.  

3.2 FOLGA ORÇAMENTÁRIA 

Folga orçamentária é definida por Merchant (1998) como sendo o excesso de 

recursos consumidos além daquilo que é necessário, criado, muitas vezes, por problemas 

disfuncionais. Onsi (1973) afirma que a folga orçamentária é criada pelas imperfeições no 

processo de alocação de recursos em uma organização, resultantes de processos de barganha 

durante a definição das metas. As razões para a sua criação são a pressão por resultados 

periódicos crescentes e um processo de proteção (hedge) contra situações de incertezas no 

ambiente econômico-empresarial.  

Assumindo que os valores morais e éticos são insuficientes para regular o 

comportamento das pessoas, podemos afirmar que a criação da folga orçamentária é uma 

conseqüência da definição de metas em um processo de orçamento. Dessa forma, as práticas 

contábeis gerenciais tidas como formas de controle (orçamentos vinculados a premiações por 

desempenho), têm sido estudadas como formas de solução para minimizar os problemas de 

moral hazard (SPRINKLE, 2003). 

Segundo Onsi (1973), os gerentes tendem a se protegerem sob condições tempestivas 

e conjunturais ruins do negócio. Também foram encontradas evidências de que os gerentes 

tendem a estabelecer metas mais desafiadoras aos seus subordinados quando compensações 

financeiras estão atreladas ao alcance das mesmas (SIMONS, 1988), o que também cria 

condições favoráveis ao aparecimento de folga orçamentária. Merchant (1998) diz que “um 

estudo comprovou que 80% dos gerentes entrevistados admitiram que barganham por folga 

orçamentária” (p. 219).  

Uma vez estabelecida a folga orçamentária, os gerentes possuem maior flexibilidade 

para manipular a rentabilidade de suas unidades e melhorar a sua própria compensação 

através de bônus. Porém, avaliam primeiro a possibilidade de recuperar a folga, sob condições 

em que os superiores podem questionar suas previsões e, segundo, a dificuldade de 

incrementar a folga relativamente às previsões anteriores. Isso determina que existam fatores 
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comportamentais que influenciam a criação da folga orçamentária, além dos fatores 

econômicos. 

Há dificuldade dos superiores detectarem a quantidade de folga orçamentária criada 

no nível de cada divisão, uma vez que podem ter diferentes origens: desvios intencionais, 

erros não intencionais de estimativas, mudanças de eficiência entre as medidas de estimativa. 

O tipo de atividade exercida pela empresa também pode influenciar na criação de folga 

orçamentária, como por exemplo, as empresas que possuem um crescimento sustentado 

uniforme em detrimento daquelas que possuem um crescimento ciclo-tímico.   

Onsi (1973) encontrou evidências de que a criação de folga orçamentária é 

influenciada também pelo estilo autoritário de liderança. Embora não influencie de forma 

determinante gerentes com histórico de bons resultados e de personalidade forte, faz com que 

aqueles gerentes que já possuem um histórico de criação de folga orçamentária, tendam a 

negligenciarem o orçamento como ferramenta de gestão. Nas situações de pressão do 

superior, existe também uma forte tendência a criação da folga orçamentária, como precaução 

do agente. O processo participativo na definição de metas reduz a pressão, gerando condições 

para que diminua a criação de folga orçamentária. 

O ambiente em que o processo de orçamento é realizado influencia a propensão para 

a criação de folga orçamentária. Contrariamente a outras evidências, Merchant (1985b) 

comprovou que em um sistema que inclui formas de cobrança sobre as variâncias e 

premiações vinculadas aos orçamentos, não aparentam incrementar a propensão para a criação 

de folga orçamentária. Já em um ambiente participativo e de processo previsível (produção, 

por ex.), a criação de folga orçamentária aparenta ser reduzida A capacidade dos superiores de 

detectar a folga orçamentária também reduz a sua criação. 

Weeb (2001) comprovou que a existência de um rígido controle sobre as variações 

do orçamento e o impacto da reputação do planejador são fatores que reduzem a propensão à 

folga orçamentária. Estudos anteriores já haviam comprovado que, contrariamente as 

previsões da Teoria da Agencia, existe uma associação negativa entre a ênfase dada ao 

controle orçamentário e a criação de folga orçamentária (MERCHANT, 1985b; VAN DER 

STEDE, 2000).  

Dessa forma, podemos inferir que a criação de folga orçamentária é inerente ao 

processo de formulação orçamentária, sendo influenciada por diversos fatores. Logo, é 

razoável esperar que existam evidências de folga orçamentária comprováveis, donde se deduz 

a primeira hipótese deste trabalho: H1: Existe folga orçamentária no orçamento de 

resultado empresarial da companhia. 
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A folga orçamentária possui efeitos positivos e negativos para as organizações. O 

lado positivo é que podem ser reduzidas as tensões dos gerentes e a resistência a mudanças, e 

tornar viável a obtenção de recursos extras para inovações. Pelo lado negativo, pode causar a 

alocação ineficiente de recursos, afetando a eficiência operacional, dificultando a separação 

entre um desempenho ruim configurado pelo excesso de recursos.  

Em ambientes que possuem assimetria de informações entre a base e o topo da 

pirâmide organizacional, é mais provável que ocorra a folga orçamentária. Nestes ambientes, 

as medidas de resultados falham em satisfazer os critérios de precisão e os subordinados 

podem participar do processo de definição de suas metas orçamentárias. Outra forma que 

configura um comportamento disfuncional é a manipulação de dados ex-post (depois do fato), 

a qual envolve um esforço por parte do indivíduo em alterar os controles a fim de melhorar os 

seus resultados (MERCHANT, 1998). 

Incorporando os conceitos das estratégias competitivas de Porter, Van der Stede 

(2000), mostrou que as organizações que possuem uma estratégia de diferenciação tendem a 

ter maior flexibilidade no controle orçamentário, determinando uma maior propensão a 

criação de folga orçamentária, supostamente para atender as mudanças do seu ambiente 

competitivo. As unidades de negócios que possuem um histórico de baixo desempenho, são 

mais propensas a um controle orçamentário mais rígido, possuem menos possibilidade de 

criação de folga orçamentária, focando-se na obtenção de resultados de curto prazo. 

Segundo Simons (1988), a estratégia seguida pela empresa, de acordo com a 

classificação de Miles e Snow (1978), influencia na definição de metas mais desafiadoras: 

empresas com estratégias mais agressivas (prospectores) tendem a estabelecer metas mais 

desafiadoras, embora metas desafiadoras sejam importantes tanto para estas empresas quanto 

para conservadoras.  

Estabelecer metas desafiadoras pode ser uma necessidade em ambientes com maior 

nível de incerteza, gerando um maior volume de informações a serem processadas e maior 

rigidez nos controles de desempenhos. Dessa forma, podemos dizer que também a estratégia 

associada ao tipo de negócio deve influenciar a criação da folga orçamentária, tendo em vista 

o aumento do nível de incerteza criado por ela. Neste caso, propomos as seguintes hipóteses: 

H2: O nível de criação de folga orçamentária está relacionado com o nível de incerteza 

no processo de formulação do orçamento; e H3: O nível de folga orçamentária é 

mediado pela incerteza e está relacionado com a estratégia associada ao negócio da 

unidade. 
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Em outro estudo, Lal, Dunk e Smith (1996) encontraram evidências compatíveis com 

os estudos realizados por Merchant (1985a), comprovando que a propensão para a criação de 

folga orçamentária é influenciada pela importância dada ao alcance das metas, pela 

participação envolvida, pela tecnologia empregada e pela habilidade dos superiores em 

detectar a folga gerada. Os autores concluíram que a participação e a capacidade dos 

superiores em detectar a folga, reduzem sua ocorrência.  

Merchant (1989) evidenciou que metas atingíveis possuem inúmeras vantagens, tais 

como proporcionar motivação elevada, melhorar o nível de planejamento de recursos e 

melhorar os sistemas de controles. Os gerentes dos centros de resultado tendem a não se 

comprometer adequadamente quando as metas estabelecidas são inatingíveis. Metas 

desafiadoras, porém atingíveis, fazem os gerentes trabalharem arduamente a fim de 

protegerem a sua reputação. Isso também satisfaz as necessidades dos gerentes corporativos, 

que não desejam que seus subordinados fracassem diante dos objetivos. Eles admitem a 

criação de folga orçamentária em virtude de uma proteção contra fatores exógenos à empresa 

inerentes aos negócios, assim como também admitem que seus subordinados tenham a 

possibilidade de alcançar uma remuneração maior, protegendo-os de saírem para a 

concorrência. 

Para Dunk e Perera (1997), a relação entre a participação no orçamento e a criação 

de folga orçamentária é um fenômeno complexo. Os autores confirmaram que a participação 

no processo orçamentário resulta em menor propensão para a criação de folga orçamentária. 

Por outro lado, quando existe uma elevada assimetria da informação e muita ênfase é dada a 

avaliação, os agentes tendem a criar folga orçamentária, com o objetivo de se protegerem. 

Entretanto, no caso em que os subordinados sentem que seus superiores possuem um nível 

baixo de informações, mesmo assim eles não se aproveitam disso: procuram proporcionar 

informações corretas, sentindo-se responsáveis pelas metas orçamentárias definidas. 

Analisando o uso de esquemas de orçamentos onde a folga orçamentária foi induzida 

utilizando esquemas de pagamento, Chow, Cooper e Waller (1988) encontraram evidências 

que a folga orçamentária reduz significativamente quando o nível de assimetria de 

informações está presente e o orçamento não foi planejado de forma induzida. Van der Stede 

(2000) encontrou evidencias que comprovam que a rigidez no controle orçamentário diminuiu 

a folga orçamentária, porém impõe um foco maior em objetivos de curto prazo. O seu estudo 

mostrou que unidades de negócio que possuem maior rentabilidade, possuem também uma 

maior flexibilidade orçamentária reduzindo as pressões por resultados de curto prazo. 
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4 LOCAL DE PESQUISA – A EMPRESA 

Este capítulo objetiva dimensionar a empresa objeto do estudo de campo, 

inicialmente descrevendo a sua estrutura básica. Posteriormente, mostraremos um breve 

histórico da empresa, a fim de introduzir a compreensão de sua estrutura organizacional e o 

posicionamento estratégico-funcional de cada unidade, que serão depois detalhados. Por fim, 

procuraremos evidenciar, com maiores detalhes, como se formula o processo de medição de 

desempenho nas diversas áreas da empresa, destacando seus aspectos mais relevantes, 

relacionados ao orçamento como ferramenta de avaliação de desempenho para fins de um 

Programa de Participação nos Resultados (PPR). 

4.1 FONTE DOS DADOS 

Para a realização dos levantamentos iniciais, com o objetivo de conhecer a estrutura 

e o ambiente interno do grupo de empresas objeto deste estudo, foram realizados diversos 

tipos de pesquisas. Primeiramente, foi feita uma pesquisa documental nos arquivos que 

contém o histórico da empresa e a descrição do seu sistema de gerenciamento, contida nos 

arquivos de registro do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP), no qual a 

empresa é certificada.  

Uma segunda pesquisa documental foi realizada nos contratos firmados pelas 

empresas com os seus funcionários, entre os anos de 2005 a 2009, que estabelecem o Acordo 

de Participação dos Empregados nos Resultados da Empresa (PPR), em conformidade com a 

Lei Nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000.  

Por fim, foi realizado um conjunto de entrevistas não-estruturadas com o Diretor 

Administrativo-Financeiro, que esteve à frente do cargo nos últimos 18 anos na empresa, com 

os Diretores das áreas Comerciais, Industriais, de Logística e Distribuição, com o Controller 

do grupo, com a Gerência de Recursos Humanos, com os Gerentes Comerciais das Unidades 

de Negócios e com os Coordenadores Administrativos de Vendas destas mesmas unidades. 

As entrevistas não-estruturadas foram resultado de um programa de integração realizado na 

empresa, ocorridos nos meses de julho e agosto de 2008, constituído por diversas anotações 

pessoais realizadas, tendo por base conversas e reuniões informais com estes executivos. 
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4.2 DESCRIÇÃO 

O grupo empresarial utilizado como objeto de estudo de caso nesta pesquisa é 

formado por um conjunto de empresas que atuam nos ramos de metalurgia, mecânica, 

componentes elétricos, utilidades de plásticos e comercialização de filmes, resinas e metais 

importados. Com sede na serra gaúcha, o grupo possui três estabelecimentos nessa região, 

contado ainda com duas outras plantas: uma situada no município de Campo Grande (Mato 

Grosso do Sul) e outra no município de Escada (Pernambuco). As três empresas que formam 

o grupo empresarial possuem o mesmo controle acionário, e estão assim estruturadas para fins 

de maximizar acordos comerciais, tais como compras de insumos e vendas ao varejo e 

atacado. Entre todos os estabelecimentos, o quadro funcional do grupo é composto por 

aproximadamente 1.300 empregados. 

4.3 HISTÓRICO 

A empresa que deu origem ao grupo foi constituída em 04 de agosto de 1954, tendo 

iniciado suas atividades industriais como fabricante de acordeões. No ano de 1968, em vista 

da decadência do mercado desse produto, a empresa abandonou esta atividade e passou a se 

dedicar à industrialização de ferragens para a indústria moveleira e construção civil, 

especialmente de portas, janelas e portões.  

Em 1973, iniciou a importação de disjuntores em caixa moldada de procedência 

americana, e em 1979, firmou uma join-venture com uma empresa estrangeira, então 

fabricante de disjuntores, que eram somente comercializados no Brasil até aquele momento. 

Durante o período desse contrato, foi absorvida a tecnologia de produção, que permitiu que a 

empresa fabricasse uma linha de produtos com a sua marca própria, após o término dessa 

sociedade. 

Em 1992, ocorreu a primeira incorporação ao grupo: uma empresa de equipamentos 

hidráulicos, que atualmente constitui a Unidade Hidráulica da Corporação. 

Em 1995, preservando as vantagens da diversificação e o aproveitamento da sinergia 

de uma administração centralizada, foi criado o conceito de Corporação, organizada em 

quatro Unidades Estratégicas de Negócio: Unidade Hidráulica (UH), Unidade de Fechaduras, 
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Ferragens e Cadeados (UFFC), Unidade de Acessórios para Móveis (UAM) e Unidade de 

Materiais Elétricos (UME). 

Em 1997, buscando inserir-se em um novo segmento, voltado ao consumidor final, 

foi constituída a Unidade de Utilidades (UUT). Ainda nesse ano, a corporação abriu um 

escritório na China, com a finalidade de desenvolver fornecedores de matérias-primas e peças, 

e também a compra de produtos para a comercialização. 

Em 1999, visando ganhar escala na compra de matérias-primas comercializáveis, foi 

constituída a Unidade de Filmes, Resinas e Metais (UFRM). Nesse ano, a atuação no 

segmento foi reforçada pela aquisição de uma empresa no ramo de utilidades domésticas da 

região sul, fabricante de uma variada linha de produtos neste segmento.   

Em 2000, visando focar no mercado de ferragens especiais, foi constituída a Unidade 

de Ferragens Especiais (UFE). Também nesse ano, a Unidade de Utilidades teve um novo 

reforço na sua linha de produtos pela aquisição de máquinas, moldes e dispositivos do 

segmento de utilidades domésticas de uma concorrente no mercado de plásticos.  

Em 2006, a Corporação adotou uma nova estrutura organizacional, criando as 

Unidades de Serviço, anteriormente descritas como Serviços Corporativos.  

Para a fabricação dos componentes e produtos das Unidades Estratégicas de 

Negócio, a Corporação conta com Unidades de Produção e Centros de Distribuição (CDs) 

localizados nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do país. O quadro 2 apresenta um resumo 

da formação da estrutura organizacional de unidades existente atualmente no grupo, o ano de 

criação e suas principais atividades. 

 

Denominação Ano Descrição das atividades 

PM - Produção Metálicos 1990 
Produção de partes e peças metálicas e 

componentes  de   produtos. 

PF - Produção Ferramentaria 1990 
Projeto e produção de moldes e ferramentas para 

as Unidades. 

PP - Produção Plásticos 1997 
Produção de peças e produtos de materiais 

plásticos. 

PTS – Produção Tratamento de 

Superfície 
2004 

Produção de peças acabadas; tratamentos 

superficiais, pintura a pó, banhos galvânicos. 

PCO - Produção Centro Oeste 2004 Montagem de ferragens e fechaduras. 

CD Sul 1998 
Armazenagem e distribuição de produtos 

prontos 

CD Centro Oeste 2004 
Armazenagem e distribuição de produtos 

prontos 

CD Paraná 2006 
Armazenagem e distribuição de produtos 

prontos 
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Denominação Ano Descrição das atividades 

UME - Unidade de Materiais Elétricos 1998 

Desenvolvimento, fabricação e montagem de 

disjuntores residenciais e industriais. 

Armazenamento e distribuição de produtos 

prontos. 

UH - Unidade de Materiais Hidráulicos  1992 

Desenvolvimento, fabricação e montagem de 

Cilindros Telescópicos, cilindros de baixa 

pressão e bombas de comando hidráulico - kit. 

UUT – Unidade de Utilidades 1999 
Desenvolvimento e comercialização de 

utilidades domésticas.  

UPE – Unidade de Produtos Especiais 2007 

Desenvolvimento e comercialização de produtos 

especiais customizados para indústria, tais como:  

dobradiças, suportes, fechaduras, puxadores, 

dentre outros. 

UFRM – Unidade de Filmes, Resinas e 

Metais 
1999 

Comercialização de filmes para embalagens, 

resinas plásticas e metais não ferrosos.  

UCIE – Unidade de Componentes para 

Indústrias de Esquadrias  
2007 

Desenvolvimento e comercialização de 

componentes e ferragens para a indústria de 

esquadrias. 

UAM – Unidade de Acessórios para 

Móveis 
1995 

Desenvolvimento e comercialização de 

fechaduras, dobradiças, sistemas de fixação, 

puxadores  e acessórios em geral. 

UCC – Unidade para o Comércio da 

Construção Civil 
2007 

Desenvolvimento e comercialização de produtos 

para construção civil, com foco no varejo, atuando 

com fechaduras, disjuntores, ferragens para janelas 

e portões, cadeados e acessórios para móveis. 

Quadro 2 – Estrutura Organizacional das Unidades 

Fonte: Relatório de apresentação do PGQP 

4.4 ESTRUTURA 

O grupo é formado por três empresas que atuam basicamente na importação, 

industrialização e comercialização de insumos, partes, peças e produtos. Essas três empresas 

são controladas por uma holding, a qual, por sua vez, é controlada em 69% do seu  capital por 

um único indivíduo. Os restantes 31% estão dispersos entre quatro sócios individuais em 

percentuais distintos e não relevantes, que não pertencem à família do controlador. Mesmo 

assim, isso confere ao grupo a característica de empresa tipicamente familiar.  

Dentre os 69% do capital que controlam a empresa atualmente, encontra-se em 

andamento um processo de sucessão, no qual quatro sócios passarão a deter o controle da 

organização. Desses, apenas dois fazem parte da gestão executiva dos negócios, engajando 

funções de diretoria, enquanto os outros dois fazem parte do Conselho de Administração. 
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Todas as empresas do grupo são juridicamente constituídas como sociedades de 

responsabilidade limitada, divididas entre sócios cotistas. A holding do grupo é uma S.A. de 

capital fechado. O grupo possui planos futuros de abertura de capital, e por isso desenvolve 

práticas de governança corporativa. 

O organograma da empresa, representado na figura 1, demonstra a estrutura 

organizacional e hierárquica adotada pelo grupo, subdividida em áreas de Gestão Corporativa, 

que representam as Diretorias Executivas.  

O Presidente do Conselho de Administração é o principal acionista da empresa. O 

Conselho é formado por sócios que não participam da gestão e por executivos de outras 

organizações que compõem esse colegiado, reunindo-se mensalmente. Como podemos 

verificar na figura 1, do centro para a extremidade, o Conselho de Administração está acima 

da Superintendência, que, por sua vez, coordena hierarquicamente o grupo de Gestores, que 

correspondem a Diretorias Executivas. Abaixo desses gestores estão os departamentos 

agrupados por áreas de gestão, que poderão estar subordinados a um mesmo Diretor 

Executivo, dependendo do caso. 

Como exemplo, podemos citar a Gestão Administrativa e Financeira que é 

subordinada à Superintendência e controla as áreas de Controladoria, Contas a Pagar, 

Financeiro, Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas. Por seu turno, a Superintendência 

possui ascendência hierárquica sobre a Gestão Administrativa e Financeira, e ao mesmo 

tempo está subordinada ao Conselho de Administração. 

As deliberações da Superintendência em conjunto com o Grupo de Diretores, são 

submetidas à aprovação do conselho, principalmente no que tange aos aspectos de 

distribuição de lucros e resultados.  
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Figura 1 – Organograma da Empresa 

Fonte: Recursos Humanos  

 

4.5 O MODELO DE NEGÓCIOS 

Fruto do crescimento vertiginoso alicerçado na diversificação, o grupo construiu um 

modelo de negócio que combina experiência na importação de matérias-primas, partes, peças 

e produtos acabados, com a produção de componentes e a sua montagem, finalizando com a 

comercialização de insumos e produtos prontos. Como resultado, uma gama de segmentos de 

mercado é atendida pela comercialização de seus produtos, conforme mostra o quadro 3.  
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Segmentos Principais Produtos 

Construção Civil e 

Elétrico 

 Fechaduras para portas Internas e Externas e Fechaduras auxiliares; 

 Acessórios para Esquadrias; Acessórios para Serralheria; Cadeados.  

 Disjuntores em caixa  moldada, Termomagnéticos ou somente Magnético, de 10 até 

2.000 Ampéres, Monopolar, Bipolar e Tripolar; 

 Chaves Seccionadas sob carga de 10 até 2000A; Mini Disjuntores na Norma IEC; 

 Ferragens para Esquadrias de Alumínio e PVC; 

 Ferragens para Vidro; Molas para portas;  

 Ferragens para persianas e cortinas. 

Mobil 

Cilindros e 

componentes 

hidráulicos 

 Cilindros Hidráulicos, Cilindros Telescópicos Simples e Dupla Ação, com até 09 

estágios; Cilindros Especiais para até 400 BAR; 

 Bombas Hidráulicas de Engrenagem Diversos Modelos e Aplicações; Comandos 

Hidráulicos e Válvulas fim de curso; 

Moveleiro 
 Fechaduras de cilindro e sem cilindro; Puxadores e acessórios em geral; 

 Fechos Magnéticos e de Pressão; Dobradiças; Corrediças, Sistemas de fixação. 

Utilidades Domésticas 
Utilidades em geral em plásticos, tais como: potes herméticos, copos, bandejas, porta-

bolo, escorredores de louça, garrafas térmicas, pratos servegelas e termopratos. 

Embalagens 
 Filmes de Polietser; 

 Resinas Termoplásticas (ABS, PP, PS, PSAI, PMMA); 

Metalúrgico  Zinco e Zamac 

Quadro 3 – Linha de Produtos por Segmento 

Fonte: Relatório de Apresentação do PGQP 

 

Com o objetivo de atender as diferentes dimensões dos negócios, foi constituído o 

conceito de Corporação, através da criação de três grandes áreas: as Unidades de Serviços 

Corporativos e os Centros de Distribuição - CD’s, as Unidades de Produção e as Unidades 

Estratégicas de Negócios. Esse tipo de estrutura organizacional pode ser visualizado através 

do diagrama apresentado na figura 2, que demonstra a integração entre o Mapa de Processos e 

o Modelo de Atividades do grupo de empresas, visto numa perspectiva integrada. 

Neste conceito, inicialmente as Unidades de Negócios atuam direcionadas por 

segmentos de mercado, focadas na comercialização de toda a gama de produtos atinentes 

àquele segmento. Os produtos comercializados são aqueles produzidos ou montados 

internamente, bem como produtos ou insumos comprados no mercado internacional. 

Já as Unidades de Produção, atendem as necessidades de fabricação de componentes 

e produtos finais, que ora são montados com partes e peças produzidas na própria indústria, 

ora são montados com componentes comprados de outros mercados, principalmente 

importados. 

Os CD’s estão geograficamente situados, a fim de atender as entregas de mercadorias 

comercializadas pelas Unidades de Negócios. Neste particular, os CD’s são considerados pelo 

grupo como Unidade de Serviço Corporativo. 
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Por fim, as áreas de apoio de serviços compartilhados prestam serviços às Unidades 

de Negócios e as Unidades de Produção, tendo a sua nomenclatura designada como Unidades 

de Serviço Corporativo.   

 

 

Figura 2 – Mapa de Processos e Modelo de Atividades do Grupo 

Fonte: Relatório de Apresentação do PGQP 

4.6 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO E INCENTIVO 

Considerando o Centro de Distribuição como um Serviço Corporativo, existem três 

áreas distintas que permeiam a estrutura da organização: as Unidades Estratégicas de 

Negócios, as Unidades Produtivas e as Unidades de Serviços Corporativos. 

Sob essa perspectiva organizacional é estruturado todo o processo de orçamento e 

medição de desempenho das respectivas Unidades, conforme descritas na figura 2. Cada 
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unidade tem o seu desempenho avaliado, levando-se em consideração o conceito de Centro de 

Custos ou Centro de Resultado. 

O processo de formulação de orçamentos é realizado de forma participativa, 

incluindo os gestores de cada unidade. Inicialmente, as Unidades Estratégicas de Negócios 

formulam suas projeções de vendas baseadas nas premissas de mercado e nas projeções de 

vendas de seus portfólios de produtos. Com base nesse resultado, as Unidades de Manufatura 

simulam suas capacidades de atendimento às projeções de vendas e estabelecem o custo 

padrão de produção, excetuando os custos de matérias-primas. Já os gastos das Unidades de 

Serviços Corporativos são negociados com as Unidades de Negócios e as Unidades de 

Produção em diversas reuniões. 

As Unidades de Serviços Corporativos realizam seus orçamentos de gastos com base 

nos planos operacionais apresentados pelas Unidades de Negócios e Unidades de Produção 

em uma reunião, onde os mesmos são detalhados. Com base nisso, os gastos Corporativos são 

projetados e posteriormente negociados entre as Unidades de Serviço e as Unidades de 

Negócio e de Produção. Dessa forma, são definidos os gastos padrão aceitos como meta para 

a formulação dos orçamentos das respectivas Unidades de Negócios e Produções, e que serão 

absorvidos por elas em seus demonstrativos de resultados. 

Com base nas metas do orçamento, a Superintendência do grupo junto com os 

membros Diretores Executivos, estabelece os indicadores que serão utilizados como meta 

para o ano em curso. Dentre esses, são fixados aqueles que serão incluídos no Acordo de 

Participação dos Empregados nos Resultados (PPR) das empresas do grupo, em conformidade 

com a Lei Nº 10.101 de 19/12/2000. Este formato estabelece a periodicidade semestral para o 

pagamento de bônus, sendo que os indicadores são medidos mensalmente pela Controladoria, 

e apresentados às Unidades para fins de acompanhamento e análise dos empregados. 

O processo de acompanhamento acontece pela divulgação dos resultados realizados 

versus orçados, entregues aos Gestores Corporativos e, também, pela divulgação dos 

resultados através da intranet da empresa. Cada gestor possui a responsabilidade de analisar, 

junto aos departamentos de sua competência, os resultados de forma mensal. Paralelamente, 

uma comissão formada pelos empregados e representantes da empresa, em conformidade com 

o PPR, reúnem-se semestralmente para avaliar os resultados, divulgá-los formalmente aos 

empregados e conferir respaldo legal à forma de pagamento do bônus semestral. 

O principal indicador que define o pagamento de bônus aos empregados é formado 

pelo resultado do exercício, calculado mensalmente e avaliado semestralmente de forma 

acumulada para fins de cálculo do PPR. Este indicador determina a existência ou não de 
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resultado a distribuir entre empregados e acionistas. De acordo com as faixas de resultados 

definidos no orçamento por período semestral, são estipulados os percentuais sobre os quais 

serão distribuídos os resultados. A partir disso, 35% do bônus de participação são vinculados 

ao alcance dessa meta Corporativa, definida como indicador coletivo, válido para toda a 

organização. Já os restantes 65% são atrelados ao alcance de metas setoriais, ou seja, aquelas 

ligadas às áreas ou Unidades específicas.   

Num segundo momento, o PPR define ainda as metas específicas por áreas ou 

Unidades, a fim de determinar a elegibilidade para a distribuição dos restantes 65% do lucro a 

distribuir aos empregados. As metas para as Unidades Estratégicas de Negócios são definidas 

por faixas de resultado a serem alcançadas semestralmente por cada unidade. Cada faixa 

determina um percentual de participação atrelado às metas definidas no orçamento de 

resultado daquela unidade. Este resultado será ponderado pelos restantes 65% de lucros a 

distribuir. Para as Unidades de Produção, são atribuídas metas de custo padrão unitário por 

unidade de produção, para as quais são estabelecidas faixas de redução. Para cada uma das 

faixas, são determinados percentuais que, ponderados, definem a participação dos restantes 

65% de lucros a distribuir. Já para as Unidades de Serviços Corporativos, são definidas metas 

percentuais de redução de gastos por faixas que irão ponderar a participação dos empregados 

aos restantes 65% de lucros a distribuir. 

Para as Unidades de Produção e de Serviços Corporativos, foi introduzido no ano de 

2008 um indicador de avaliação subjetiva, atribuído ao desempenho de cada departamento 

que compõem as Unidades, com o objetivo de atribuir uma nota ao desempenho operacional 

ou de serviços do departamento. De acordo com uma tabela organizada por faixa de 

conceitos, esse resultado igualmente pondera a participação dos departamentos nos restantes 

65% de participação a pagar. Esse indicador não foi considerado eficiente pela Diretoria como 

indicador de desempenho e foi extinto em 2009. 

O regulamento do PPR ainda define alguns parâmetros de indicadores 

comportamentais, tais como faltas, atrasos, advertências por indisciplina e manutenção das 

certificações obtidas pela empresa, como fatores eletivos ao recebimento individual e/ou 

coletivo do bônus semestral. 

Os demais indicadores eleitos como metas para pagamento de bônus são definidos 

anualmente pela Superintendência em conjunto com as Diretorias, previamente à confecção 

do acordo com a comissão eleita para esse fim. Essa comissão é definida por meio da eleição 

dos representantes pelos empregados e pela indicação de representantes da empresa pelos 

Diretores.  
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Sobre o alcance das metas coletivas, as quais correspondem à distribuição de 35% do 

resultado do exercício, a distribuição de valores é calculada de forma linear, tomando-se o 

total a ser distribuído, dividido pelo número de funcionários. Já os restantes 65% atrelados ao 

alcance das metas setoriais ou por áreas, são calculados proporcionalmente ao salário 

individual de cada empregado, que é calculado pela proporção entre a parcela a distribuir e o 

total da massa de salários elegíveis para a obtenção do ganho. 

Até o ano de 2004, o orçamento empresarial refletia a implementação das diretrizes 

estratégicas adotadas pela administração da empresa. A partir de 2005, com o início da 

utilização do Balanced Scorecard (BSC), passou-se a adotar esta metodologia na 

implementação do planejamento estratégico empresarial. Em 2006, foram introduzidos os 

mapas estratégicos, e a partir daí, o processo de implantação do BSC vem sendo conduzido de 

maneira gradual na empresa. No entanto, não podemos considerar o BSC como ferramenta de 

avaliação de desempenho para o pagamento de PPR na empresa. 

Neste ambiente ainda coexistem com os indicadores BSC, indicadores típicos do 

planejamento orçamentário de resultado empresarial, no qual as práticas gerenciais ainda 

encontram-se extremamente arraigadas. Isso determina a predominância de indicadores de 

desempenho financeiros, atrelados a avaliação para fins de pagamento de bônus, baseados no 

processo orçamentário e na contabilidade, em detrimento daqueles definidos como 

indicadores não oriundos da contabilidade.  

Analisando a estrutura de avaliação de desempenho, punições e promoções por 

mérito na empresa, não encontramos nenhum respaldo de um sistema formal de avaliação 

como mediador desse processo. O sistema de punições e promoções é definido com base em 

critérios subjetivos pelas lideranças da organização, e possuem somente um processo de 

mediação feito pelo departamento de Recursos Humanos, a fim de evitar que existam 

processos de rejeição ou preferências pessoais dos gestores. A empresa possui a intenção de 

implantar um processo de avaliação por competências, o que ainda não teve início até o 

presente momento. 

A empresa define com sendo a sua política priorizar o aproveitamento dos quadros 

internos para fins de recrutamento e seleção para as oportunidades de promoções surgidas em 

sua estrutura interna.  Isso evidencia a importância dada pela empresa a um sistema de 

recompensa por promoções, entre aqueles empregados que compõem o seu quadro funcional.  
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5 COLETA DOS DADOS 

O foco desse estudo está na estrutura das unidades estratégicas de negócio, descritas 

no Apêndice A – Codificação das Unidades Estratégicas de Negócio, conforme a 

nomenclatura definida pela empresa. 

Na amostra obtida da empresa foi excluída a Unidade de Comércio - UC, por ser 

considerada uma unidade com vendas e operacionalização extremamente sazonais, incluindo-

se aí, decisões discricionárias da administração no sentido de operacionalizá-la ou não em 

determinados momentos. Também foi excluída da amostra a Unidade de Produtos Especiais – 

UPE em função de sua extinção no final do ano de 2008, o que traria resultados de um 

período muito menor do que aquele analisado junto às demais unidades, devido ao corte 

longitudinal a que foram submetidos os dados, comprometendo o estudo.  

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de um corte longitudinal nas 

informações mensais do orçamento empresarial de resultado da organização cotejado com o 

resultado realizado, oriundos dos anos de 2007, 2008 e 2009, compreendendo sempre os 

meses de janeiro a dezembro. Estes dados são representativos do conjunto de indicadores que 

formam o resultado econômico-financeiro da companhia (Acconting Performance Measures - 

APM), representado pelo orçamento de resultado empresarial, sob os quais são definidas as 

metas para pagamento de bônus (neste caso representado pelo PPR da empresa) como 

objetivo principal. Estes indicadores são descritos de forma pormenorizada no Apêndice B – 

Tamanho de Amostra por Indicador.   

Para cada período foram considerados 31 indicadores compreendendo valores 

orçados e realizados em intervalos mensais. A série histórica desse conjunto de indicadores 

foi submetida aos testes das hipóteses formuladas, bem como analisados separadamente para 

cada uma delas, segundo critérios estatísticos específicos. 

No subconjunto amostral utilizado para o teste de freqüência (Apêndice B – 

Tamanho da Amostra por Indicador), com o fim de detectar a existência de folga 

orçamentária, foram retirados da amostra os pares orçado/realizado que apresentaram valores 

iguais a zero. Isto se deve ao fato de que não podemos afirmar com certeza absoluta que esse 

indicador exista (ou se aplica para aquela situação), uma vez que nem para valores orçados e 

nem para valores realizados houve ocorrência de valores diferentes de zero. 

Já nos casos onde pelo menos o indicador orçado ou o realizado apresenta valor 

diferente de zero, podemos afirmar que aquele indicador existe, pois tanto o valor orçado 
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como zero é valido (em termos de referência), como também o valor realizado igual a zero é 

uma ocorrência válida como parâmetro de avaliação.   

Nos casos em que os pares de valores orçados e realizados continham, um e somente 

um, valor igual a zero para orçado ou realizado, estes parâmetros foram alterados na série para 

conter o valor 1. Desta forma, foi possível evitar que houvesse inconsistências na base de 

dados, gerando a divisão por zero, ou que a divisão de zero por um número significativo, 

indicasse um resultado igual a zero. Esta alteração na base não acarretou mudanças no viés de 

avaliação, tendo em vista que a grandeza dos valores orçados e realizados, tanto no nível de 

dividendo, como no nível de divisor nas operações aritméticas, não surtiu efeito estatístico 

relevante, que pudesse distorcer os resultados para este estudo.   

Já para os testes de regressão, os pares de valores que haviam sido alterados para 1 

(valor orçado ou realizado), foram retirados da base de dados, pois os mesmo tornaram-se 

valores extremos, ou seja, casos com mais de três vezes a amplitude interquartílica. Esses 

valores distorceriam os resultados encontrados. 

Para definir os critérios de classificação das unidades através da tipologia proposta 

por Miles e Snow (1978), organizamos um conjunto de perguntas não estruturadas que foram 

submetidas de maneira informal aos coordenadores comerciais e administrativos dos 

diferentes tipos de negócios. As respostas obtidas foram tabuladas para fins de classificação 

de acordo com a tipologia citada acima, relacionando-as com as classificações tipificadas para 

este trabalho. O questionário utilizado encontra-se descrito no Apêndice C. 

A participação dos entrevistados foi estabelecida levando-se em conta as suas 

posições nos níveis hierárquicos da empresa, seu grau de autonomia para tomada de decisões 

e também suas participações diretas no processo de formulação orçamentária. Assim, foram 

entrevistados os gerentes e coordenadores administrativos de vendas de cada unidade, 

totalizando 14 pessoas entrevistadas. Ao final, obtivemos um total de 70 respostas, que foram 

tabuladas conforme os critérios utilizados por Miles e Snow (1978).  

A tabela 1 representa a síntese das respostas dos gerentes e coordenadores 

administrativos das unidades que indicam a melhor associação ao tipo de estratégia entre 

prospectores ou defensivos. 
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Tabela 1 – Síntese das Respostas dos Gerentes e Coordenadores Administrativos 

Unidade de Negócio 
Estratégia 

Prospectora 
% 

Estratégia 

Defensiva 
% Total 

HU 5 50 5 50 10 

UCC 3 30 7 70 10 

UCIE 2 20 8 80 10 

UAM 1 10 9 90 10 

UUT 8 80 2 20 10 

UME 2 20 8 80 10 

UFRM 2 20 8 80 10 

TOTAL 23 100 47 100 70 

Fonte: Pesquisa - Tabulação de Dados do Questionário 

 

Dessa forma, podemos afirmar que somente a unidade UUT pode ser caracterizada 

tipicamente como possuidora de uma estratégia prospectora, com 80% de freqüência em suas 

respostas. Podemos afirmar também que a unidade UH possui uma estratégia mista, com 50% 

de freqüência de respostas, ou seja, uma estratégia analítica que combina características de 

uma estratégia defensiva com as características de uma estratégia prospectora. Já as demais 

unidades podem ser todas caracterizadas tipicamente como possuindo uma estratégia 

defensiva. 

Porém, com o objetivo de obter uma variável contínua, ao invés de uma variável 

categórica, efetuamos neste estudo uma Análise Fatorial (AF) para os dados atinentes às 

perguntas e respostas do questionário aplicado. Esta decisão é corroborada pelo que afirmam 

Chong e Chong (1997), a respeito de outros estudos: “a estratégia da unidade de negócios foi 

medida como uma variável dicotômica e, portanto, viola um importante princípio nessa 

medida” (p. 271).  

Ainda conforme Chong e Chong (1997), “[...] o uso somente de estratégias extremas, 

definidas como prospectores e defensivos advindas da tipologia de Miles e Snow (1978) é um 

potencial limite desse estudo. Miles e Snow identificaram uma terceira estratégia possível, 

denominada analítica, que se situa entre defensivos e prospectores” (p. 274). Dessa forma, 

utilizamos a AF com o propósito de aprimorar o construto dessas variáveis não mensuráveis 

diretamente com uma técnica exploratória, na análise de dados oriundos das entrevistas, 

visando entender melhor as relações existentes entre elas. 

 A AF inclui um conjunto de técnicas estatísticas cujo objetivo é representar um 

número de variáveis iniciais, a partir de um menor número de fatores (novas variáveis). Desta 

forma, com o propósito de reduzir as sete variáveis existentes e definir a tipologia utilizada 

nas Unidades, foi utilizada a AF, conforme descrito na tabela 2. Para tanto, utilizamos o 
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método de Componentes Principais, que oferece maior liberdade quanto aos tipos de dados e 

às exigências estabelecidas a priori (REIS, 2001).  

Para as respostas obtidas por meio de dois respondentes de cada unidade, 

estabelecemos a média das respostas como forma de satisfazer o método dos Componentes 

Principais que requer, apenas, que os dados estejam numa escala numérica e que guardem 

entre si estruturas de correlação ou covariância. Na tabela 2, encontram-se os valores das 

médias das respostas binárias às perguntas por unidade, sendo o valor zero representando a 

estratégia defensiva e o valor 1 representando a estratégia prospectora. 

 

Tabela 2 – Média das Respostas Binárias às Perguntas por Unidade 

Respondente Un1 Un2 Un3 Un4 Un5 Un6 Un7 

Pergunta 1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 

Pergunta 2 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 

Pergunta 3 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Pergunta 4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 

Pergunta 5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Para definir o número de fatores extraídos da AF, utilizamos o critério de Kaiser, que 

recomenda desprezar os fatores cujos autovalores
4
 sejam menores que média das variâncias, 

ou seja, menores que 1 (REIS, 2001). 

 

Tabela 3 – Autovalores e Total de Variância Explicada por Cada Componente 

Fatores Autovalores %Variância % Acumulada 

1 4,968 70,965 70,965 

2 1,499 21,418 92,383 

3 0,478 6,834 99,217 

4 0,055 0,783 100 

5 4,03E-16 5,76E-15 100 

6 -2,30E-16 -3,28E-15 100 

7 -3,45E-16 -4,93E-15 100 

Fonte: SPSS v.16 

 

                                                 

4
 Os autovalores são valores obtidos a partir das matrizes de covariância ou de correlação. Seu objetivo é obter 

um conjunto de vetores independentes, não correlacionados, que expliquem o máximo da variabilidade dos 

dados. 
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Pela análise da tabela 3, podemos denotar que apenas dois fatores já explicam mais 

de 92% da variabilidade dos dados do questionário aplicado. A tabela 4 representa a 

proporção da variância das variáveis originais que são compartilhadas com os fatores (a 

unidade 1, por exemplo, possui 90,5% de sua variabilidade sendo explicada pelos fatores 

obtidos pela AF). Em nossa análise, estes são valores altos, ou seja: os fatores extraídos pela 

AF estão representando de forma robusta as variáveis pesquisadas. 

 

Tabela 4 – Comunalidades 

Extração Inicial 

Unidade 1 1 0,905 

Unidade 2 1 0,984 

Unidade 3 1 0,984 

Unidade 4 1 0,761 

Unidade 5 1 0,984 

Unidade 6 1 0,866 

Unidade 7 1 0,984 

Fonte: SPSS v.16 

 

Tabela 5 – Cargas Fatoriais 

 Fator 1 Fator 2 

Unidade 1 0,888 -0,341 

Unidade 2 0,982 0,137 

Unidade 3 0,982 0,137 

Unidade 4 0,197 0,85 

Unidade 5 0,982 0,137 

Unidade 6 -0,53 0,765 

Unidade 7 0,982 0,137 

Fonte: SPSS v.16 

 

Assim sendo, podemos concluir que estamos aptos a trabalhar com as cargas fatoriais 

que representam as correlações entre as variáveis originais e os fatores. Quanto maior a carga 

fatorial, maior será a correlação com um determinado fator. Pela análise da tabela 5, podemos 

verificar que os pesos das unidades 1, 2, 3, 5 e 7 são mais correlacionados com o fator 1, 

enquanto os pesos das cargas das unidades 4 e 6 correlacionam-se melhor com o fator 2.     
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Dessa forma, utilizaremos as cargas fatoriais, representadas pelo fator 1 e pelo fator 2 

da tabela 5, como construtos da variável estratégia, representando o intervalo entre as 

estratégias extremas definidas por Miles e Snow (1978), aqui representadas pelas estratégias 

defensiva e prospectora, sobrepujando os limites evidenciados por Chong e Chong (1997). 
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6 CONSTRUÇÃO DO MODELO 

Inicialmente, para testar a existência de folga orçamentária no conjunto amostral 

composto pelos valores mensais assumidos pelas variáveis orçado e realizado, utilizamos o 

modelo desenvolvido por Walker e Johnson (1999) e igualmente utilizado por Aquino et al 

(2008), em que o percentual de ocorrência de uma meta superada (também chamado de índice 

r na literatura) ultrapassou o nível de 50% da amostra. Neste caso, a meta superada foi 

calculada utilizando-se a divisão dos valores orçados pelos valores realizados. Quando a 

variável indicou uma métrica ≤ 1, relativa a um indicador considerado como “quanto maior 

melhor”, ou quando a variável indicou uma métrica ≥ 1, relativa a um indicador considerado 

como “quanto menor melhor”, calculamos a freqüência destes eventos da variável na amostra. 

Para o teste do grau de correlação da variável incerteza com a folga orçamentária, 

utilizaremos a proxy desenvolvida por Aquino et al (2008), que comprovaram a existência de 

correlação entre a folga orçamentária (slack) e a incerteza (uncertainty), resultando na 

equação I:    

 

( I )   Slack = β0 + β1 Uncertainty + Є 

Onde: 

- Slack é a folga orçamentária. Uma variável contínua, calculada pela relação entre a média do 

orçado/média do realizado nos três anos de pesquisa de um determinado indicador em uma 

Unidade Estratégica. Slack é a variável dependente. 

- Uncertainty é a incerteza. Uma variável contínua, calculada pelo desvio padrão dos valores 

realizados sobre a média de cada indicador de cada Unidade Estratégica, reunindo 

informações dos três anos. Uncertainty é uma variável independente e de controle no modelo. 

- Є é o erro aleatório associado à observação da variável slack. 

 

O objetivo do modelo é explicar a relação existente entre a variável Slack e a variável 

Uncertainty, conforme anteriormente testado em Aquino et al (2008), que comprovaram que a 

incerteza influencia a folga orçamentária. 

Para Simons (1987, p. 359), “Miles e Snow são claros em suas afirmações de que os 

sistemas de controle necessitam ser congruentes com as estratégias da firma” (tradução livre). 

Também foi comprovado por Chong e Chong (1997) que as estratégias de uma unidade de 

negócio e a incerteza percebida pelos seus agentes são um importante antecedente no desenho 

do seu sistema de contabilidade gerencial. Dessa forma, é possível inferir que o processo 
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orçamentário como tal, inserido neste contexto, possui uma relação direta com o papel dos 

seus atores, com o ambiente interno e externo à empresa, vinculado à incerteza, e com a 

estratégia.  

De forma análoga, Langfeld-Smith (1997) estabelece um alto grau de correlação 

entre a taxonomia utilizada por Miles e Snow (1978) - defensivos e prospectores, com a 

tipologia adotada por Porter (apud LANGFELD-SMITH, 1997), classificando as estratégias 

das empresas entre líderes em custo e diferenciadores, respectivamente. Isso, segundo 

Langfeld-Smith (1997), reforça mais uma vez a idéia de que o sistema de controle é 

influenciado pelas estratégias adotadas pelas organizações (ou unidades) face ao seu tipo de 

produto/serviço/mercado. 

Para testarmos a relação da variável strategy, utilizamos a tipologia proposta por 

Simons (1987) e utilizada também por Chong e Chong (1997), baseada nos critérios definidos 

por Miles e Snow (1978), classificando as unidades estratégicas de negócios de prospectores à 

defensivos. O objetivo é testar o nível de folga orçamentária (slack) associado ao tipo de 

negócio/estratégia (strategy), moderado pela variável incerteza. 

Na construção do modelo de regressão linear, utilizamos novamente a proxy 

relacionada às variáveis manipuladas em Aquino et al (2008), relacionando Uncertainty e 

Slack, acrescidas, neste modelo, de duas novas variáveis associadas as cargas fatoriais 

calculadas por valor 1 e valor 2, correspondentes ao construto da variável strategy, resultando 

na equação II:    

 

(II)  Slack = β0 + β1 Uncertainty + β2 Strategy 1+ β3 Strategy 2 + Є 

 

Onde: 

- Strategy 1 é o primeiro construto da estratégia representado pela carga fatorial relacionada 

ao fator 1 calculado na AF. É uma variável contínua e independente. 

- Strategy 2 é o segundo construto da estratégia representado pela carga fatorial relacionada 

ao fator 2 calculado na AF. É uma variável contínua e independente. 

Assim, o objetivo do modelo é explicar a relação existente entre as variáveis Slack e 

Uncertainty, quando o valor das variáveis Strategy 1 e Stategy 2 variarem entre -1 e 1, 

assumindo valores que representem a estratégia da Unidade de Negócios, classificada em um 

intervalo contínuo, representando o intervalo das terminologias extremas adotadas por Miles e 

Snow (1978).  
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7 TESTES E RESULTADOS 

Utilizando os dados da amostra obtida, inicialmente testamos a existência de folga 

orçamentária conforme demonstrado no Apêndice D - Tamanho da Série, Freqüência e 

Porcentagem de Alcance de cada Indicador para o Teste de Folga Orçamentária. Este 

resultado foi obtido através do teste de freqüência do índice r, quando r ≤ 1 para indicadores 

do tipo “quanto maior melhor”, ou quando r ≥ 1 para indicadores do tipo “quanto menor 

melhor”, comprovando que essa freqüência atingiu 55,06% do total de ocorrências na 

amostra. Isso significa que em mais 55% dos valores orçados através de indicadores de 

resultado, foram encontradas evidências de folga orçamentária. 

Logo, não rejeitamos a hipótese nula de H1. Há, portanto indícios de que existe 

folga orçamentária no orçamento de resultado empresarial da companhia. 

Num segundo momento utilizando a equação I, foi calculada a correlação entre as 

variáveis Slack e Uncertainty, para a qual foi obtido o valor de 0,3181, sendo essa correlação 

significativa (p-valor ≤ 0,001).  

Na execução da ANOVA, foi realizado o teste F para as variáveis do modelo de 

regressão linear. O resultado pode ser visualizado na tabela 6, onde encontramos F = 20,27, 

(p-valor < 0,001). Logo, podemos concluir que a variável Uncertainty é significativa na 

regressão  

 

Tabela 6 – Tabela de ANOVA  

Componentes de Variância Soma dos quadrados gl Quadrado da média 

Regressão 38,9199 1 38,9199 

Resíduo 345,609 180 1,92005 

Total 384,529 181 2,12447 

R
2
 = 38,9199 / 384,529 = 0,101214 

F (1, 180) = 38,9199 / 1,92005 = 20,2702 [ p- valor 1,21e-0,005] 

Fonte: Gretl 1.8.7 de Cottrell e Lucchetti (2010) 

 

Para corroborar o teste t, foi calculado um intervalo com 95% de confiança para o 

coeficiente, como apresentado na tabela 7. Podemos denotar que o valor zero não faz parte 

deste intervalo. Logo, podemos concluir que o beta é significativo para a variável 

Uncertainty. 
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Tabela 7 – Intervalo de Confiança para os coeficientes da regressão – variável Slack 

Variável dependente: Slack 

Variável coeficiente erro padrão t p-valor INTERVALO DE CONFIANÇA 95% 

Constante 1,00987 0,106565 9,477 1,54e-0,17*** [0,799592      1,22015] 

INC 0,109288 0,0242741 4,502 1,21e-0,5*** [0,061389      0,15718] 

*** valores significativos a 0,001 

Fonte: Gretl 1.8.7 de Cottrell e Lucchetti (2010). 

 

Foi realizado ainda o teste de White para Heterocedasticidade, onde encontramos o p-

valor igual a 0,1. Isso indica que os dados são homogêneos, ou seja, possuem variância constante.  

Também realizamos teste de Kolmogorov-Smirnov para a normalidade dos resíduos, 

onde encontrou-se o p-valor < 0,001. Conforme Gujarati (2000), ainda que os resíduos não 

sejam normais, se forem homocedásticos, os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinais 

(metodologia utilizada nesse trabalho na análise de regressão) seguem distribuição 

assintoticamente normal, se a amostra for grande. Segundo o mesmo autor, considera-se um 

tamanho de amostra adequado igual ou maior que 30. Nota-se, portanto, que o tamanho da 

nossa amostra é adequado, uma vez que estamos trabalhando com n igual a 182. 

Com os resultados obtidos nos testes estatísticos para a análise de regressão nesta 

amostra, não conseguimos rejeitar a Hipótese nula de H2. Dessa forma, podemos concluir 

que a incerteza (Uncertainty) influencia a criação da folga orçamentária (Slack). 

Num terceiro momento, utilizando a equação II, foram introduzidas no modelo 

anterior as variáveis Strategy 1 e Strategy 2, oriundas das cargas fatoriais anteriormente 

calculadas. Na execução do procedimento de regressão encontramos os valores referentes à 

tabela de ANOVA (tabela 8). 

 

Tabela 8 – Tabela de ANOVA  

Componentes de Variância Soma dos quadrados gl Quadrado da média 

Regressão 43,0184 3 14,3395 

Resíduo 341,511 178 1,9186 

Total 384,529 181 2,12447 

R
2
 = 43,0184 / 384,529 = 0,111873 

F (3, 178) = 14,3395 / 1,9186 = 7,47393 [ p- valor >0,001] 

Fonte: Gretl 1.8.7 de Cottrell e Lucchetti (2010) 

 

Na tabela 9, podemos verificar que somente a variável Uncertainty é significativa, 

juntamente com o valor da constante do modelo. As variáveis Strategy 1 e Strategy 2 não 
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foram significativas, apoiadas nos seus respectivos intervalos de confiança. Como o valor 

zero está presente nesse intervalo, estatisticamente não podemos dizer que os coeficientes 

dessas variáveis são diferentes de zero. Logo, não podemos concluir que as variáveis Strategy 

1 e Startegy 2 são significativas nesse modelo. 

 

Tabela 9 – Intervalo de Confiança para os coeficientes da regressão – variável Strategy 

Variável dependente: Slack 

Variáveis coeficiente erro padrão razão-t p-valor INTERVALO DE CONFIANÇA 95% 

Constante 1,22736 0,318535 3,853 0,0002 [0,598768      1,85595] 

INC 0,102673 0,0247241 4,153 5,09e-05 [0,053883      0,151663 

Fator 1 -0,114101 0,306406 - 0,372 0,71 [-0,718758      0,490555] 

Fator 2 -0,514877 0,451725 - 1,14 0,259 [-1,4-630       0,376548] 

*** valores significativos a 0,001 

Fonte: Gretl 1.8.7 de Cottrell e Lucchetti (2010). 

 

Portanto, com base nos resultados dos testes estatísticos para a análise de regressão 

proposta na equação II, rejeitamos a Hipótese nula de H3. Dessa forma, não podemos 

concluir que a estratégia mediada pela incerteza influencia a criação da folga orçamentária. 
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8 CONCLUSÕES 

Ao analisarmos o ambiente do grupo de empresas objeto do estudo de campo 

realizado neste trabalho, nos deparamos com uma situação que denotamos como sendo 

peculiar ao campo de pesquisa estudado. Ao mesmo tempo em que possuímos um conjunto de 

sete Unidades Estratégicas de Negócios distintas, compreendendo focos estratégicos 

diferentes – segundo as definições de Miles e Snow (1978) - em produtos, mercados e 

clientes, por outro lado, as mesmas unidades fazem parte de uma única corporação. 

Somando-se a isso, encontramos ainda aspectos inerentes a um grupo tipicamente 

familiar, com as características de uma corporação. Isso naturalmente determina que exista 

nesta estrutura um processo de centralização de poder e controle nas mãos dos sócios 

majoritários, tidos como principais, conforme a Teoria da Agência.  

Por outro lado, diversos aspectos mencionados na literatura como influentes na 

determinação de um sistema de controle gerencial (MCS) de uma companhia, a exemplo do 

orçamento, tido como peça fundamental no controle e avaliação de desempenho, também 

foram encontradas, características estas comuns frente aos diferentes tipos de negócios 

definidos em unidades estratégicas. 

Dentre estas características, podemos destacar algumas tais como: o sistema de 

mensuração de desempenho (representado pelo sistema de informações gerenciais), o 

processo de formulação orçamentária (realizado de forma participativa, envolvendo os 

gerentes e coordenadores administrativos de cada unidade), a estrutura hierárquica (idêntica 

em todas as unidades, tanto no formato vertical como horizontal), os indicadores utilizados 

para medição de desempenho, os sistemas de recompensa e/ou punição, a distância física 

entre as unidades (exceto pelas Unidades Hidráulica e de Utilidades que distam não mais do 

que 15 km da sede da empresa), organizadas em um prédio central junto a administração 

(Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, Jurídico, Tecnologia da Informação, e demais 

áreas de apoio). Todas estas representam variáveis que foram testadas na literatura em função 

de suas respectivas relevâncias em relação aos sistemas de controles gerenciais e/ou em 

relação aos processos de mensuração de desempenho. 

Neste aspecto, a principal conduta como pesquisador foi identificar que a variável 

estratégia, neste campo de pesquisa, assumiria um grau de variação muito mais relevante do 

que as demais variáveis normalmente estudadas. Devemos salientar, no entanto, que esta foi 

uma conclusão obtida de forma empírica pelo pesquisador a luz da sua visão, análise e 
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inserção no campo pesquisado, sem, no entanto, ser necessariamente comprovada 

metodologicamente, conforme defendido por Ahrens e Chapman (2007). Por este motivo, o 

modelo proposto contemplou o estudo da influência de estratégia na folga orçamentária, 

mediada pela incerteza. 

Porém, antes de poder comprovar a relação entre a estratégia, a incerteza e a folga 

orçamentária, foi necessário testar se haviam indícios de folga orçamentária na amostra 

obtida, o que foi comprovado por meio dos testes estatísticos. Esse resultado pode ser 

explicado devido ao alto grau de assimetria de informações existente entre o topo e a base da 

pirâmide, conforme sugerido por Merchant (1998). 

Uma importante evidência foi denotada quando da coleta e análise dos dados orçados 

e realizados mensais, em que se constatou que os gerentes de Unidades de Negócios, 

pressionados por metas mensais de alcance de faturamento, superestimam as receitas. Isso, 

por seu turno, permite a criação de folga orçamentária nas contas de gastos do orçamento de 

resultado. Porém, quando a receita não atinge as previsões, mesmo as despesas fixas 

realizadas conseguem, em sua grande maioria, ser reduzidas a fim de não comprometer o 

resultado final da unidade. 

Por conseguinte, foi possível também comprovar que a incerteza tem influência na 

folga orçamentária, assim como já havia sido concluído por Aquino et al. (2008). Entretanto, 

não conseguimos comprovar que a estratégia, representada no modelo pelo construto da 

variável Estratégia das Unidades, possui influência na folga orçamentária. Isto pode ter 

acontecido devido ao fato de que o construto obtido através da Analise Fatorial das respostas 

ao questionário para classificação das unidades, de acordo com a tipologia criada por Miles e 

Snow (1978), não contribuiu no modelo com um número suficiente de variáveis que pudesse 

torná-lo significativo.  

Já em relação à incerteza, é relevante ressaltar que dentre o período amostral, de 

janeiro de 2007 à dezembro de 2009, tivemos um intervalo de tempo compreendido entre 

outubro de 2008 e dezembro de 2009, durante o qual vivenciamos um período de incerteza, 

advindo da maior crise financeira dos últimos anos em nível mundial. Neste aspecto, vale 

ressaltar que o cenário da crise trouxe diferentes tipos de conseqüências práticas para cada 

unidade, principalmente naqueles fatores relacionados com as receitas (um dos indicadores). 

Como o orçamento de 2008 já estava dado em outubro daquele ano, podemos afirmar 

com bastante precisão que somente as previsões (valores orçados) para 2009 sofreram um viés 

de avaliação para os formuladores do orçamento, refletindo as dificuldades inerentes àquele 

período. Neste aspecto, o fator incerteza pode ter sido atenuado pela prática da utilização de 
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indicadores baseados na contabilidade – APM, conforme sugerido por Govindarajan (1984), 

tida como base para fins de avaliação de desempenho no grupo de empresas pesquisado. 

 Outro aspecto relevante a ser considerado a luz das conclusões desta pesquisa é o 

fato de que nos três anos pesquisados, somente o primeiro semestre de 2007 produziu 

resultados que conduziram as unidades a obtenção de premiação. Excetuando o ano de 2009, 

como já foi comentado, vale ressaltar que, pelo menos o segundo semestre de 2007 e o 

primeiro semestre de 2008, poderiam ter produzido resultados compatíveis com premiação a 

despeito de qualquer processo exógeno existente. 

Mesmo se tratando de um processo de orçamento formulado de forma participativa, 

pressupondo metas factíveis e negociadas, conforme sugerem Brownell (1982) e Merchant 

(1989), um processo de metas mais rígidas pode ter sido a causa para este fenômeno, 

evidenciando a falta de comprometimento com elas, conforme Klein (1999) e Hollenbeck e 

Klein (1987). 

Neste caso, a estrutura de premiação atrelada a um sistema de avaliação de 

desempenho através do resultado contábil das unidades, possa ter contribuído de forma 

negativa ao estímulo dos agentes. A complexidade de fatores envolvidos no resultado 

contábil, atrelado a metas inalcançáveis impostas pelos novos administradores das unidades, 

pode ter sido a causa pelo não alcance à premiação. 

De acordo com Merchant (1998), este tipo de empresa tende a avaliar desempenho 

através de indicadores financeiros, evitando um número excessivo de indicadores 

operacionais num ambiente de negócio muito diversificado, tentando, dessa forma, alinhar seu 

processo de avaliação de desempenho. Talvez ainda a falta de uma distinção entre os modelos 

de avaliação de desempenho das unidades com estratégias distintas possa ter nivelado o 

estímulo adotado pela corporação através das metas do seu orçamento, sem criar uma 

diferenciação por tipo de estratégia vinculada ao negócio – aqui representado pelas unidades - 

conforme sugerido por Simons (1987) e por Chong e Chong (1997). 

 Também esse fenômeno pode estar associado com as mudanças ocorridas nas 

diretorias de todas as unidades de negócios no início de 2008, envolvendo principalmente dois 

indivíduos, que possuem o papel de principal (Teoria da Agência) como acionistas e diretores 

executivos de cinco delas. Nesta mesma época, as outras duas unidades passaram a ser 

igualmente comandadas por outro diretor, mais antigo na estrutura organizacional, porém 

novo naquelas unidades. Esse último diretor possui o papel de agente (Teoria da Agência), 

pois não é acionista da empresa.  
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Neste caso, estas mudanças podem ter gerado um ambiente de maior incerteza nos 

gerentes e coordenadores de unidades. A mudança na gestão estratégica nas unidades também 

pode ter imposto um sistema mais rígido de controle. Por outro lado, uma intervenção mais 

próxima do principal, em termos de hierarquia, também pode ter contribuído para este tipo de 

fenômeno, corroborando as impressões de Walker e Johnson (1999) e Bruns e Waterhouse 

(1975). Merchant (1998) também afirma que em um grupo de empresas com um grande 

número de unidades de negócios não relacionadas umas as outras, existe uma maior 

assimetria de informações entre o principal e os agentes. Dessa forma, um processo de gestão 

em um grupo familiar tende a impor regras ainda mais rígidas, que são inexoravelmente 

refletidas em seus sistemas de controle.   

Dado o crescimento vertiginoso da organização, notadamente nos últimos quinze 

anos, em termos de unidades, é provável também que muitas práticas ainda não tenham sido 

totalmente migradas para um sistema mais formal, típico de empresas do mesmo porte ou que 

já estão em outro estágio de amadurecimento do seu sistema de controles gerenciais (CHONG 

e CHONG, 1997), e compatível também com a relação de interdependência entre as unidades, 

conforme definido por Macintosh (1987).  

Foram evidenciadas outras formas de premiação indireta dos funcionários nos níveis 

intermediários, aplicadas de forma discricionária pelos gerentes e diretores, compatíveis com 

aquelas definidas por Gibbs (2004), procedidas através da concessão de bolsas de estudos nos 

níveis de formação de graduação e pós-graduação. Isso, de certa forma, atenua em alguns 

casos, as frustrações pelo não alcance de metas e a ausência de ganhos atrelados a elas.   

Certamente que um estudo das variáveis que influenciam um sistema de mensuração 

de desempenho não se esgota apenas com aquelas apresentadas neste trabalho. As próprias 

variáveis tidas empiricamente como de pouca variação poderiam vir a ser estudadas devido a 

sua relevância nos modelos propostos na literatura.  

Outros aspectos importantes a serem estudados são os fatores que envolvem o 

orçamento em empresas de capital fechado e, mais especificamente, aquelas tidas como 

familiares. Somente levando-se em conta este aspecto, diversas pesquisas envolvendo os 

modelos de mensuração de desempenho poderiam ser replicadas neste ambiente, visando 

comprovar os mesmos fenômenos observados em grandes corporações, em corporações de 

outros países, ou ainda, representando outras culturas, em bases semelhantes ao que foi 

proposto nesta pesquisa. Até mesmo a análise da influência de uma cultura híbrida, advinda 

de uma empresa brasileira inserida numa região de colonização italiana, poderia servir de base 

para novos estudos neste campo (HOFSTEDE, 1991). 
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Foi evidenciado ainda que, quando da coleta e análise dos dados orçados e realizados 

mensais, os gerentes de Unidades de Negócios, pressionados por metas mensais de alcance de 

faturamento, superestimam as suas receitas. Este tipo de atitude, tendo em vista os resultados 

alcançados a posteriori, denota que o não cumprimento das metas mensais estabelecidas, 

confrontado com os objetivos traçados em termos de resultados para pagamento de 

premiação, pode estar evidenciando que o processo de reputação envolvido na estimativa de 

metas altamente desafiadoras por parte dos gerentes, poderia estar suplantando o estímulo 

dado pela premiação.  

Neste caso, poderíamos sugerir a criação de uma hipótese alternativa, que buscasse 

evidências de que a reputação dos indivíduos representa um fator preponderante ao sistema de 

premiação advindo da formulação de metas através de um sistema participativo, contrariando 

àquilo que vem sendo apregoado por uma parte da literatura.  

Podemos considerar ainda que existem diversas limitações relacionadas com as 

pesquisas realizadas neste trabalho. Ao utilizar a tipologia sugerida por Miles e Snow (1978), 

classificamos somente as estratégias consideradas extremas, como já haviam sido 

consideradas em Simons (1987) e Chong e Chong (1997). 

Também podemos constatar que o período de corte longitudinal dos dados da 

amostra foi de certa forma, influenciado por uma crise sistêmica mundial. Outro corte 

considerando outro período poderia contribuir de forma diferente com o nosso modelo. 

Igualmente, o tamanho da amostra (período de três anos, subdividido em dados mensais), 

poderia ter oferecido uma maior contribuição ao modelo, caso fosse considerado um período 

maior. Isto não foi possível devido à troca de sistemas de informações, bem como pela sua 

indisponibilidade.  

Certamente que as conclusões aqui obtidas, embora congruentes com diversos 

estudos utilizados como referências em nosso trabalho, não podem ser extrapoladas além dos 

limites do campo amostral a que nos propusemos estudar: uma empresa de médio porte, 

tipicamente familiar, de capital fechado, inserida em um contexto sócio-econômico típico de 

uma região de imigração italiana no Brasil e com características próprias em seus sistemas de 

controle e gestão, conforme as descrições aqui contidas. 

Por fim, tomamos como desafio as palavras de Simons (1987):  

Compreender o vinculo entre a estratégia e os controles aparenta ser importante; 

como num primeiro passo, um grande desafio permanece para colher mais dados de 

primeira mão referentes a evolução e a escolha de processos de controle em 

empresas perseguindo diferentes estratégias (p. 370, tradução livre). 
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               Assim, procuramos através dessa contribuição à pesquisa em contabilidade, fornecer 

subsídios ao entendimento do complexo relacionamento existente entre os sistemas de 

controle e orçamento, as estratégias das organizações, seus ambientes e os sistemas de 

motivação dos indivíduos. 
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APÊNDICE A - CODIFICAÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIO 

Código Unidade 

Un.1 UNIDADE HIDRÁULICA – UH 

Un.2 UNIDADE MATERIAIS ELÉTRICOS – UME 

Un.3 UNIDADE FILMES, RESINAS E METAIS – UFRM 

Un.4 UNIDADE UTILIDADES – UUT 

Un.5 UNIDADE ACESSÓRIO P/ MÓVEIS – UAM 

Un.6 UNIDADE CONSTRUÇÃO CIVIL - UCC 

Un.7 UNIDADE COMP. P/ IND. DE ESQUADRIAS - UCIE 

Fonte: Resumo Relatório Orçado X Realizado – Intranet Empresa 



APÊNDICE B - TAMANHO DE AMOSTRA POR INDICADOR 

  Tamanho da amostra em cada unidade Total 

Código Indicador MM Un.1  Un.2 Un.3 Un.4 Un.5 Un.6 Un.7 n 

1 Venda Mercado Interno 0 36 36 36 36 36 36 36 252 

2 Venda Mercado Externo 0 36 36  36 36 36 21 201 

3 IPI 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

4 Devolucoes 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

5 Icms 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

6 Pis 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

7 Cofins 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

8 Issqn 1 27 12      39 

9 Produtos Vendidos 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

10 Produtos Transferidos 1     12 12  24 

11 Outras Saidas Manuais 1 12 12 12 24 24 12 24 120 

12 Outras Entradas Manuais 0 12 12 7 24 24 12 24 115 

13 Devolucoes 0 35 36 26 35 36 36 36 240 

14 Fretes Pesados 1 25 36 14 13 25 25 25 163 

15 Amortizacoes de Investimentos 1  36 4 36 36 36 36 184 

16 Despesas Administrativas 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

17 Despesas c/ Vendas 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

18 Lucros e Perdas 1 32 36 36 36 36 36 36 248 

19 Comissoes 1 14 36 36 36 36 36 36 230 

20 Frete 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

21 Engenharia/Assistencia Tecnica 1 36 36  36 36 36 36 216 

22 Total da Corporacao 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

23 Fretes do Grupo 1 5 18  5 18 6 17 69 

24 Fretes Compras 1 26 28 25 17 26 28 27 177 

25 (Receita)/Encargos do Mutuo 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

26 (Receita)/Encargos do Mutuo[Manuf.] 1 9 12 3 12 24 12 12 84 

27 Encargos s/Emprest. a L. Prazo 1  35  36 36 36 31 174 

28 Variacao Cambial 1 36 36 36 36 36 36 36 252 

29 Notas de Credito Manuais 0 36 33 5 36 36 32 13 191 

30 Notas de Debito Manuais 1 36 33 34 35 36 32 35 241 

31 Incentivo na Venda 0 8 12 12 12 12 12 12 80 
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APÊNDICE C -  QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA DEFINIÇÃO DA 

TIPOLOGIA SEGUNDO MILES & SNOW 

Através da análise dos desafios que você encontra na sua Unidade Estratégica de Negócio 

você pode afirmar que: 

 

01)  Sua linha de produtos e/ou serviços se mantém estável ou muda constantemente? 

02)  Possui um mercado relativamente estável em termos de necessidades de produtos e/ou 

serviços, ou necessita buscar constantemente por inovações? 

03)  Os seus funcionários em nível de decisão são especialistas em suas funções ou são 

funcionários flexíveis sempre em busca de aprimoramentos e mudanças? 

04) As ações estratégicas empreendidas por você e sua equipe, buscam primordialmente 

manter a posição de mercado ou visam alcançar um nível constante de avanço 

mercadológico?  

05) Os níveis de decisão na sua unidade são usualmente centralizados ou descentralizados?  

 



APÊNDICE D - TAMANHO DA SÉRIE, FREQÜÊNCIA E PORCENTAGEM DE ALCANCE DE CADA INDICADOR PARA O 

TESTE DE FOLGA ORÇAMENTÁRIA 

  Un.1  Un.2 Un.3 Un.4 Un.5 Un.6 Un.7 Total 

Código MM N freq % n freq % n freq % n freq % n freq % n freq % n freq % n 

1 0 36 6 0,17 36 3 0,08 36 3 0,08 36 15 0,42 36 17 0,47 36 2 0,06 36 7 0,19 252 

2 0 36 4 0,11 36 6 0,17     36 14 0,39 36 10 0,28 36 15 0,42 21 5 0,24 201 

3 1 36 14 0,39 36 35 0,97 36 21 0,58 36 24 0,67 36 17 0,47 36 32 0,89 36 34 0,94 252 

4 1 36 8 0,22 36 21 0,58 36 30 0,83 36 11 0,31 36 10 0,28 36 13 0,36 36 6 0,17 252 

5 1 36 32 0,89 36 33 0,92 36 33 0,92 36 30 0,83 36 23 0,64 36 36 1,00 36 30 0,83 252 

6 1 36 32 0,89 36 34 0,94 36 33 0,92 36 27 0,75 36 19 0,53 36 33 0,92 36 30 0,83 252 

7 1 36 31 0,86 36 34 0,94 36 33 0,92 36 28 0,78 36 19 0,53 36 33 0,92 36 29 0,81 252 

8 1 27 24 0,89 12 12 1,00                     39 

9 1 36 29 0,81 36 26 0,72 36 31 0,86 36 18 0,50 36 25 0,69 36 31 0,86 36 29 0,81 252 

10 1                 12 12 1,00 12 12 1,00     24 

11 1 12 0 0,00 12 2 0,17 12 8 0,67 24 22 0,92 24 13 0,54 12 10 0,83 24 12 0,50 120 

12 0 12 11 0,92 12 12 1,00 7 7 1,00 24 15 0,63 24 21 0,88 12 1 0,08 24 24 1,00 115 

13 0 35 35 1,00 36 19 0,53 26 17 0,65 35 22 0,63 36 19 0,53 36 17 0,47 36 36 1,00 240 

14 1 25 22 0,88 36 33 0,92 14 12 0,86 13 12 0,92 25 22 0,88 25 21 0,84 25 21 0,84 163 

15 1     36 30 0,83 4 0 0,00 36 22 0,61 36 33 0,92 36 26 0,72 36 30 0,83 184 

16 1 36 12 0,33 36 10 0,28 36 20 0,56 36 8 0,22 36 19 0,53 36 4 0,11 36 17 0,47 252 

17 1 36 3 0,08 36 32 0,89 36 28 0,78 36 32 0,89 36 32 0,89 36 36 1,00 36 30 0,83 252 

18 1 32 11 0,34 36 24 0,67 36 25 0,69 36 16 0,44 36 20 0,56 36 15 0,42 36 11 0,31 248 

6
3
 



 

19 1 14 11 0,79 36 29 0,81 36 35 0,97 36 26 0,72 36 16 0,44 36 24 0,67 36 32 0,89 230 

20 1 36 26 0,72 36 36 1,00 36 16 0,44 36 20 0,56 36 17 0,47 36 24 0,67 36 23 0,64 252 

21 1 36 21 0,58 36 14 0,39     36 14 0,39 36 16 0,44 36 3 0,08 36 27 0,75 216 

22 1 36 35 0,97 36 19 0,53 36 26 0,72 36 19 0,53 36 19 0,53 36 24 0,67 36 22 0,61 252 

23 1 5 0 0,00 18 12 0,67     5 0 0,00 18 12 0,67 6 0 0,00 17 12 0,71 69 

24 1 26 0 0,00 28 9 0,32 25 11 0,44 17 0 0,00 26 9 0,35 28 10 0,36 27 0 0,00 177 

25 1 36 0 0,00 36 6 0,17 36 4 0,11 36 1 0,03 36 6 0,17 36 7 0,19 36 8 0,22 252 

26 1 9 0 0,00 12 0 0,00 3 0 0,00 12 0 0,00 24 14 0,58 12 0 0,00 12 0 0,00 84 

27 1     35 21 0,60     36 3 0,08 36 23 0,64 36 13 0,36 31 0 0,00 174 

28 1 36 1 0,03 36 3 0,08 36 0 0,00 36 3 0,08 36 2 0,06 36 0 0,00 36 0 0,00 252 

29 0 36 15 0,42 33 23 0,70 5 5 1,00 36 17 0,47 36 26 0,72 32 22 0,69 13 13 1,00 191 

30 1 36 33 0,92 33 24 0,73 34 11 0,32 35 18 0,51 36 26 0,72 32 7 0,22 35 6 0,17 241 

31 0 8 8 1,00 12 0 0,00 12 4 0,33 12 9 0,75 12 12 1,00 12 0 0,00 12 4 0,33 80 
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